
Regeringens proposition 
1992/93: 100 

med förslag till statsbudget för budgetåret 
1993/94 

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag 
ur regeringsprotokollet den 17 december 1992 för de åtgärder och de 
ändamål som framgår av föredragandenas hemställan. 

På regeringens vägnar 

Carl Bildt 

Anne Wibble 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Det i 1993 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för 
budgetåret 1993/94 visar en omslutning av 520 698 miljoner kronor. 
Detta innebär en minskning i förhållande till vad som nu beräknas för 
innevarande budgetår med 58 818 miljoner kronor. Budgetförslaget 
utvisar ett underskott på 162 346 miljoner kronor. Budgetsaldot i 
statsbudgeten för innevarande budgetår är ett underskott på I 00 177 
miljoner kronor. Detta beräknas nu komma att uppgå till 198 288 
miljoner kronor. Lånebehovet för budgetåret 1993/94 beräknas uppgå till 
205 346 miljoner kronor. Den största skillnaden mellan budgetsaldo och 
lånebehovet utgörs av underskott i arbetsmarknads- och lönegaranti
fonden. 

I bilagorna till budgetpropositionen redovisas regeringens förslag till 
inkomster och utgifter i staL<>hudgeten. I bilaga I behandlas dels den 
ekonomiska politiken mot bakgrund av den samhällsekonomiska utveck
lingen, dels budgetpolitiken och budgetförslaget. 

I l?ikscltigen J'N:!!CJ3. I sam/. Nr /110. 



Statsbudget för budgetåret 1993/94 

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

Prop. 1992/93:100 

322 596 615 000 
27 992 967 000 

1 000 000 
6 160 896 000 
l 600 034 000 

Summa kr. 358 351 512 000 

Underskott I 62 346 763 000 

Summa kr. 520 698 275 000 
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Utgiftsanslag: 

Kungliga hov- och slottsstatema 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
F Ör!:.varsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
U tbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Kulturdepartementet 
Näringsdepartementet 
Civildepartementet 
Miljö- och naturresursdepartementet 
Riksdagen och dess myndigheter m.m. 
Räntor på statsskulden, m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Minskning av anslagsbehållningar 

Beräknat tillkommande utgift<;behov, netto 

Prop. 1992/93: I 00 

65 226 000 
19 030 169 000 
16 103 498 000 
38 902 745 000 

117 721 443 000 
17 387 231 000 
96 871 154 000 
29 656 648 000 

6 966 627 000 
47 232 449 000 
15 898 349 000 
4 250 937 000 
2 179 650 000 
2 064 371 000 

866 778 000 
95 000 000 000 

1 000 000 510 198 275 000 

4 500 000 000 4 500 000 000 

6 000 000 000 6 000 000 000 -------
Summa kr. 520 698 275 000 
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Specifikation av statsbudgetens inkomster 1993/94 Prop. 1992/93: 100 

1993/94 Tusental kronor 

1000 Skatter: 
1100 Skatt på inkomst: 
1110 Fysiska personers inkomstskatt: 

1111 Fysiska personers inkomstskatt 12 442 ()()() 12 442 ()()() 

1120 Juridiska personers inkomstskatt: 
1121 Juridiska personers inkomstskatt 17 148 ()()() 
1122 Avskauning av företagens reserver 4 143 ()()() 
1123 Beskattning av tjiinstcgruppliv 1 150 000 22 441 ()()() 

/l30 Oförde/bara inkomstskal/er: 
1131 Ofördclhara inkomstskatter 2 270 ()()() 2 270 ()()() 

1 I.JO ö1.,iga inko111stskatter: 
1141 Kupongskatt 360 ()()() 
1142 Utskiftningsskall och ersiiuningsskatt 0 
1143 Bevillningsavgifl 5 ()()() 
1144 Lotteriskatt 3 043 ()()() 3 408 ()()() 40 561 000 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 
1211 Folkpensionsavgift 39 212 ()()() 
1221 Sjukförsäkringsavgift, neuo Il 209 000 
1231 Barnomsorgsavgift I 496 000 
1241 l)tbildningsavgift 152 ()()() 
1251 Ovriga socialuvgifter,nello I 509 000 
1261 Allmiin sjukförsäkringsavgift 4 721 ()()() 
1271 Inkomster uv arbetsgivaravgifter till 

arbcturskyddsvcrkcts och arbets-
miljöinsitutcts verksamhet 276 ()()() 

1291 Särskild löncskutt 5 234 ()()() 63 809 ()()() 63 809 000 
1300 Skatt pi\ egendom: 
1310 Skall på fas/ egendom: 

1311 Skogsvårdsavgifter 107 ()()() 
1312 Fastighctsskatt 16 160 ()()() 16 267 ()()() 

1320 För111ögenhe1sskatt: 
13 21 Fysiska personers förmögenhetsskatt 2 170 ()()() 
1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt 65 ()()() 2 235 ()()() 

1330 Arvsskall och gål'Oskall: 
1331 Arvsskatt I 100 000 
1332 Gåvoskall 275 ()()() 1 375 ()()() 

1340 Öl'rig skall på egendom: 
1341 Stämpelskatt 5 500 ()()() 
1342 Skull på värdepapper 0 5 500 ()()() 25 377 000 

1400 Skatt på Yaror och tjänster: 
1410 Al/111änna försäljningsskaller: 

1411 Mcrvärdcskall 116 500 ()()() 116500000 

1420. 1430 Skall på specifika varor: 
1421 Bensinskatt 23 600 ()()() 
1422 Särskilda varuskaller 150 ()()() 
1423 Försäljningsskau på motorfordon I 580 000 
1424 Tobaksskau 8 265 ()()() 
1425 Skall på spritdrycker 6 ()()() ()()() 
1426 Skall på vin 3 220 ()()() 
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Prop. 1992/93: I 00 

1993/94 Tusental kronor 

1427 Skatt pit malt- och läskedrycker 2 655 ()()() 
1428 Energiskatt 17 037 ()()() 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 500 
1431 Särskild skatt på elektrisk kraft fritn 

kärnkraftverk 140 ()()() 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 933 ()()() 
1435 Särskild skatt mot försurning 67 ()()() 63 647 500 

1440 Överskon vid flirsllljning av varor 
med statsmonopol: 
1442 Systembolaget AB:s inlevererade 

överskott 200 ()()() 200 000 

1450 Skall på tjänster: 
1451 Reseskatt 310 ()()() 
1452 Skatt på annonser och reklam I 012 000 
1453 Totalisator skatt 0 
1454 Skatt pit spel 120 ()()() 1 442 000 

1460 Skall på vägtrafik: 
1461 Fordonsskatt 4 120 ()()() 
1462 Kilometerskall 1 335 000 5 455 000 

1470 Skall på import: 
1471 Tullmedel 5 185 115 5 185 115 

1480 Övrig~. skaller på varor och tjänster: 
1481 Ovriga skatter på varor och tjänster 420 ()()() 420 000 192 849 615 

Summa skatter: 322 596 615 
2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 
2110 Affärsverkens inlevererade överskott: 

2111 Postverkets inlevererade överskott 49 388 
2112 Televerkets inlevererade överskott I 000 000 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 0 
2114 Luftfärti.verkets inlevererade 

överskott 185 ()()() 
2116 AffärsverkcL~ svenska kraftsnäts 

inlevererade utdelning 193 ()()() 
2118 Sjöfärtsverkets inlevererade 

överskott 50 425 
2119 Affärsverket svenska kraftnäts 

inlcverans av motsvarighet till 
stall ig skatt 71 181 1 548 994 

2120 Övriga myndigheters inlevererade 
översko11: 
2123 Inlevererat överskott av uthyrning av 

ADB-utrustning 0 
2124 Inlevererat överskott av Riksgälds-

kontorets garantiverksamhet 179 ()()() 179 000 
2130 Riksbankens inle1•ererade ö1•ersko11: 

2131 Riksbankens inlevererade 
överskott 7 900 ()()() 7 900 000 

2150 Överskoll från spe/verksamhet: 
2151 Tipsmedel I 198 700 
2152 Lotterimedel 768 705 1967405 11 595 399 
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1993/94 

2200 Överskott av statens f'astighets
förval tning: 

2210 Övers~pll av fastighersforvalting: 
2214 Overskott av Byggnadsstyrelsens 

verksamhet 

2300 Ränteinkomster: 
2310, 2320 Räntor på närings/ån: 

2314 Ränteinkomster på lån till fiskeri
näringen 

2316 Riinteinkomster på vattcnkraftslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån till 

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

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån, 

Statens jordbruksverk 
2325 Räntor på Postverkets statslån 
2327 Räntor på Statens vattenfallsverks 

statslån 

2330 Räntor på bostadslån: 
2332 Ränteinkomster på lån för 

bostadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bostads

försörjning för mindre bemedlade 
barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån, 
Boverket 

2340 Rämor på studie/ån: 
2341 Ränteinkomster på statens lån för 

universitetsstudicr och garantilån för 
studerande 

2342 Riinteinkomster på allmänna studielån 

2350 Räntor på energispar/ån: 
2351 Räntor på encrgisparlån 

2360 Räntor på medel avsatta till pensioner: 
2361 Räntor på medel avsatta till 

folkpensionering 

2370 Räntor på beredskapslagring: 
2371 Räntor på beredskapslagring och 

förrådsanläggningar 

2380, 2390 Övriga ränteinkomscer: 
2383 Ränteinkomster på statens 

bosättn ingslån 
2385 Ränteinkomster på lån för kommun

markförvärv 
2385 Ränteinkomster på lån för student

kårslokaler 
2386 Ränteinkomster på lån för allmänna 

saml ingslokalcr 
2389 Ränteinkomster på lån för inventarier 

i vissa specialbostäder 
2391 Ränteinkomster på markförvärv för 

jordbrukeL~ rationalisering 
2392 J3.äntor på intressemedel 
2394 Ovriga ränteinkomster 

Tusental kronor 

500 ()()() 

11 455 
113 

800 
9 

87 345 

l 500 
49 073 

0 

4 029 ()()() 

90 

l 800 

140 
18 200 

166 ()()() 

7 ()()() 

647 523 

0 

0 

60 

12 ()()() 

50 

700 
4 283 

249 681 

Prop. 1992/93: 100 

500 000 500 000 

150 295 

4 030 890 

18 340 

166 000 

7000 

647 523 
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Prop. 1992/93: I 00 

1993/94 Tusental kronor 

2395 Räntor på särskilda räkningar 
i Riksbanken 177 000 443 774 5 463 822 

2400 Aktieutdelning: 
2410 lnkoms1er av s1a1ens ak1ier: 

2411 Inkomster av statens aktier 2 328 000 2 328 ()()() 2 328 000 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 
2511 Expeditionsavgifter I 182 538 
2522 Avgifter för granskning 11v filmer 

och videogram 7 500 
2523 Avgifter för särskild prövning och 

fyllnadsprövning inom skolan 0 
2527 Avgifter för statskontroll av krigs-

materieltillverkningen 1 
2528 Avgifter vid bergsstaten 6 205 
2529 Avgiller vid patent- och 

registreringsväsendet 9 900 
2531 Avgifter för registrering i förenings -

m.fl. register 19 050 
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 905 000 
2534 Vissa avgifter för registrering 

av körkort och motorfordon 196 029 
2535 Avgifter för statliga garantier 182 909 
2536 Lotteriavgifter I 605 
2537 Miljöskyddsavgift 89 060 
2538 Miljöavgift på bekämpningsmedel 

och handclsgödsel 151 091 
2539 Täktavgift 40 767 
2541 Avgifter vid Tullverket 75 500 
2542 Patientavgifter vid tandläkar-

utbildningen 5 000 
2543 Skatteutjämningsavgift I 396 000 
2545 Närradioavgifter 4 608 
2547 Avgifter för Telestyrelsens verksamhet 3 485 
2548 Avgifter för Finansinspektionens 

verksamhet 107 000 
2549 Avgifter för provning vid 

riksprovplaL~ 3 727 
2551 Avgifter från kränkraftverk 159 895 
2552 Ovriga offentligrättsliga avgiller 572 365 5 119 235 5 119 235 

2600 Fi.irsäljningsinkomster: 
2611 Inkomster vid kriminlavården 210 000 
2624 Inkomster av uppbörd av fel-

parkeringsavgifter 84 615 
2625 Utförsäljning av beredskapslager 150 000 
2626 Inkomster vid Banverket 767 000 1 2ll 615 l 211 615 

2700 Böter m.m.: 
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 730 327 
2712 Bötesmedel 364 393 
2713 Vattenföroreningsavgift. 176 1 094 896 1 094 896 

2800 Övriga inkomster av statens verksamhet: 
2811 Övriga inkomster av statens 

verksamhet 680 000 680 ()()() 680 000 
Summa inkomster av statens verksamhet: 27 992 967 
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Prop. 1992/93:100 

1993/94 Tusental kronor 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster av försålda byggnader och 
maskiner: 

3110 Affärsverkens inkomster av forsålda 
fastigheter och maskiner: 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maskiner 0 0 

3120 Srat/iga myndigherers inkomster av 
forsålda byggnader och maskiner: 
3124 Statskontorets inkomster 11v försåldtt 

dttlorer m.m. 0 0 0 
3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av m11rkförsäljning I 000 1 ()(}() 1 000 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 
3311 ~!lkomster av statens gruvegendom 0 
3312 Ovriga inkomster av försåld egendom 0 0 0 

Summa inkomster av försåld egendom: 1 000 
4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 
4120 Årerberalning av jordbruks/ån: 

4123 Återbetalning 11v lån till 
fiskerinäringen 30 853 30853 

4130 Årerbetalning av övriga närings/ån: 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 268 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 2 600 
4135 Återbetalning av skogsväglån 37 
4136 Återbetalning av övriga näringslån, 

Kammarkollegiet 88 083 
4137 Återbetalning av övriga näringslån, 

Statens jordbruksverk I 800 
4138 Återbetalning av tidig11re infriade 

125 361 stall iga gttrantier I 720 94 508 

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.: 
4212 Återbetalning av lån för bostads-

%ggande 3 000 000 
4213 terbetalning av lån för bostadsför-

sörjning för mindre bemedlade 
barnriktt familjer 360 

4214 Återbetalning av övriga bostadslån, 
3 002 060 Boverket l 700 3 002 060 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens lån för 

un iversitetsstud ier 110 
4312 Återbetalning av allmänna studielån 4 000 
4313 Återbetalning av studiemedel 2 606 000 2 610 110 2 610 110 

4400 Återbetalning av energisparlån: 
4411 Återbetalning av energisparlån 300 000 300 ()(}() 300 000 
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1993/94 

4500 Återbetalning av övriga lån: 
4514 Återbetalning av lån för studentkårs

lokaler 
4515 Återbetalning av lån för allmänna 

samlingslokaler 
4516 Återbetalning av utgivna startlån och 

bidrag 
4517 Återbetalning från Portugalfonden 
4519 Återbetalning av statens 

bosättningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventarier i 

vissa specialbostäder 
4525 Återbetalning av lån för svenska 

FN-styrkor 
4526 Återbetalning av övriga lån 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 
5100 Avskrivningar och amorteringar: 
51 JO Affärsverkens avskrivningar och 

amorteringar: 
5113 Statens järnvägars avskrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks amorteringar 

5120 Al'Skrivningar på fastigheter: 
5121 Avskrivningar på fastigheter 

5130 Uppdragsmyndigheters komplement
kosmader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komp

lementkostnader 

5140 Öl•riga m•skrivningar: 
5143 Avskrivningar på ADB-utrustning 
5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar 

för civilt total försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto: 
5211 Statliga pensionsavgifter, netto 

Prop. 1992/93:100 

Tusental kronor 

180 

6 500 

5 000 
5 500 

0 

80 

45 000 
61 105 123 365 

Summa återbetalning av lån: 

0 
0 

0 

167 760 

2 349 374 

12 900 

-930 000 

0 

0 

167 760 

2 362 274 

-930 000 

Summa kalkylmässiga inkomster: 

123 365 
6 160 896 

2 530 034 

-930 000 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER : 

1 600 034 

358 351 512 



I. Kungliga hov- och slottsstaterna 

A Kungliga hovstaten 

I Hans Maj:t Konungens och det Kungliga husets hovhållning, 
förslagsans/ag 

B Kungliga slottsstaten 

De ku~gliga slotten: Driftskostnader, förslagsanslag 
2 Kungliga husgerådskammaren, för.~lagsanslag 

Summa kr. 

Prop. 1992/93:100 

24 677 000 

24 677 000 

29 422 000 
11 127 000 

40 549 000 

65 226 000 
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Il. Justitiedepartementet 

A Justitiedepartementet m.m. 

Statsrådsberedningen, förslagsanslag 
2 Justitiedepartementet, fö1:~lagsanslag 
3 Utredningar m.m., reservationsanslag 
4 Framtidsstudier, långsiktig analys, m.m., reservationsanslag 

B Polisväsendet 

Rikspolisstyrelsen, ramanslag 
2 Säkerhetspolisen, förslagsanslag 
3 Polishögskolan 
4 Statens kriminaltekniska laboratorium, ramanslag 
5 Lokala polisorganisationen, ramanslag 

C Åklagarväsendet 

1 Riksåklagaren, ramanslag 
2 Åklagarmyndigheterna, ramanslag 

D Domstolsväsendet m.m. 

Domstolsverket, ramanslag 
2 Domstolarna m. m., ramanslag 

E Kriminalvården 

1 Kriminalvårdsstyrelsen, ramanslag 
2 Kriminalvården, ramanslag 
3 Utlandstransporter, förslagsanslag 

F Rättshjälp m.m. 

Rättsh j äl pskostnader, förslagsans lag 
2 Rättshjälpsmyndigheten, ramanslag 

Allmänna advokatbyråer: 
3 Uppdragsverksamhet, förslagsanslag l 000 
4 Driftbidrag, förs lagsanslag l 1 410 000 
5 Vissa domstolskostnader m. m., förs lagsanslag 
6 Diverse kostnader för rättsväsendet, förslagsanslag 

* Beräknat belopp 

Prop. 1992/93:100 

49 224 000 
63 229 000 
30 200 000 

* 12 432 000 

155 085 000 

475 000 000 
470 643 000 

1 000 
46 710 000 

9 891 189 000 

10 883 543 000 

23 812 000 
535 366 000 

559 178 000 

63 910 000 
2 445 640 000 

2 509 550 000 

106 609 000 
3 298 089 000 

125 000 000 

3 529 698 000 

815 100 000 
11 684 000 

11411000 
256 200 000 

24 694 000 

1119 089 000 
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G Övriga myndigheter Prop. 1992/93: 100 

1 Justitiekanslern, ramanslag 
2 Datainspektionen, ramanslag 

Brottsskadenärnnden: 
3 Förvaltningskostna<ler, ramanslag 
4 Ersättning för skador på grund av brott, 

förs lagsans/ag 
Brottsförebyggande rådet: 

5 Förvaltningskostnader, förs lagsanslag 

7 103 000 

35 000 000 

7 387 000 
21 254 000 

42 103 000 

6 Utvecklingskostnader, reservatio11sa11slag 19 184 000 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

* 14 361 000 
* 4 823 000 

H Diverse 

1 Svensk författningssamling, förs lagsanslag 
2 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m., 

förs lagsanslag 
3 Stöd till politiska partier, förslagsanslag 
4 Allmänna val, förslagsanslag 
5 Bidmg till Stiftelsen för utvecklande av god 

redovisningssed, förslagsanslag 

* Bcriiknat belopp 

Summa kr. 

89 928 000 

10 112 000 

2 586 000 
141 200 000 
29 600 000 

600 000 
184 098 000 

19 030 169 000 
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111. Utrikesdepartementet 

A Utrikesdepartementet m.m. 

Utrikesförvaltningen, ramanslag 
2 Kursdifferenser, förslagsanslag 
3 Honorärkonsuler, fö1:1·/agsanslag 
4 Särskilda förhandlingar med annan stat eller 

inom internationell organisation, förslagsanslag 
5 Nordiskt samarbete, förslagsanslag 
6 Utredningar m. m., reservationsanslag 
7 Officiella besök m.m., fih:1·lagsa11slag 
8 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i 

utlandet m.m., förslagsanslag 

B Bidrag till vissa internationella organisationer 

Förenta nationerna, förslagsanslag 
2 Nordiska ministerrådet, färslagsanslag 
3 Europarådet, förslagsanslag 
4 Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD), förslagsanslag 
5 Europeiska frihanddssammanslutningen (EFTA), 

förs lagsanslag 
6 Organisationer för internationell handel och 

råvarusamarbete m. m., förs lagsanslag 
7 Internationell råvarulagring, förslagsanslag 
8 Övriga internationdla organisationer m.111., jiJi:1·lagsa11slag 
9 Fredsbevarnnde verksamhet, reservmio11sa11slag 

10 Konferensen 0111 säkerhet och samarbete i Europa (ESK), 
förs!t1gsa11slag 

C Internationellt utvecklingssamarbete 

Bidrag till internationella bist~m<lsprogra111, 
resen·ario11sa11slag 

2 Utvecklingssamarbete genom SIDA, reservario11sa11slag 
3 Andra biståndsprogram, resermrionsanslag 
4 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), ramanslag 
5 Styrelsen för u-landsutbildning i 

Sandö (Sandö U-centrum), rmnanslag 
6 Styrdsen för u-landsforskning (SAREC), ramanslag 
7 Nordiska afrikainstitutet, ramanslag 

Prop. 1992/93: 100 

1 495 441 000 
1 000 

15 500 000 

60 000 000 
1 610 000 

10 552 000 
10 180 000 

4 500 000 

1 597 784 000 

191 890 000 
250 000 000 
29 780 000 

21 500 000 

110 000 000 

8 713 000 
2 000 000 
2 864 000 

407 000 000 

23 328 000 

1 047 075 000 

3 148 404 000 
6 702 000 000 
I 804 500 000 

303 219 000 

24 963 000 
26 936 000 

5 470 000 
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8 Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt 
samarbete (BITS), ramanslag 

9 Bidrag till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö 
(Sandö V-centrum), förs lagsanslag 

10 Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd 
(SWEDECORP), förslagsanslag 

D Information om Sverige i utlandet, m.m. 

Svenska institutet, reservatio11sa11slag 
2 Radioprogramverksamhet för utlandet, reservationsanslag 
3 Övrig information om Sverige i utlandet, reservatio11sa11slag 

E Utrikeshandel och exportfrämjande 

1 Kommerskollegium, ramanslag 
2 Exportfrämjande verksamhet, reservatio11sa11slag 
3 Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter 

för skadeersättningar, förs lagsanslag 
4 Krigsmaterielinspektionen m. m., ramanslag 
5 Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet 
6 Medel för översättning av EG:s regelverk, reservationsanslag 
7 Medel för informationsinsatser om europeisk 

integration, reservationsanslag 

F Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m.m. 

Utredning:lr och andra insatser på det utrikespolitiska 
området, reservatio11sa11slag 

2 information och studier om säkerhetspolitik och 
fredsfrämjande utveckling, reservationsanslag 

3 Bidrag till Stockholms internationella fredsforsknings
institut (SIPRI), resen·mio11sa11slag 

4 Forskning~verksamhet för rustningsbegränsning och 
nedrustning, förslagsanslag 

5 Utrikespolitiska Institutet, reservatio11sa11slag 

* B..:räknat belopp 

Prop. 1992/93:100 

20 991 000 

7 076 000 

36 441 000 

12 080 000 000 

63 083 000 
51 363 000 
14 254 000 

128 700 000 

48 471 000 
187 563 000 

1 000 
4 465 000 

* 2 250 000 
16 500 000 

50 000 000 

309 250 000 

2511000 

20 000 000 

* 21 310 000 

* 15 840 000 
* 10 028 000 

69 689 000 
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G Samarbete med Central- och Östeuropa 

Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa, 
reservatio11sa11slag 

2 Täckande av eventuella förluster i anledning av 
statliga garantier till länder i Central-
och Östeuropa, förs lagsanslag 

3 Avsättning för förlustrisker vad avser ganmtier för 
finansiellt stöd och exportkreditgarantier, resermtionsanslag 

Summa kr. 

Prop. 1992/93: 100 

640 999 000 

I 000 

230 000 000 

871 000 000 

16 103 498 000 
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IV. Försvarsdepartementet Prop. 1992/93: 100 

A Försvarsdepartementet m.m. 

För~varsdepartementet, ramanslag 57 152 000 
2 Utredningar m.m., ramanslag 12 900 000 

70 052 000 
B Arm~f'örband 

Arme förband: 
1 Ledning och förbandsverksamhet, ramanslag 8 638 903 000 
2 Anskaffning av materiel, ramanslag 3 777 295 000 
3 Anskaffning av anläggningar, reservationsanslag 603 200 000 

13 019 398 000 
c Marinförband 

M arinförband: 
Ledning och förband~verksamhet, ramanslag 2 754 180 000 

2 Anskaffning av materiel, ramanslag 2 920 355 000 
3 Anskaffning av anläggningar, reservationsanslag 166 000 000 

5 840 535 000 
D Flygmpenförband 

Flygvapenförband: 
Ledning och förband~verksamhet, ramanslag 5 364 947 000 

2 Anskaffning av materiel, ramanslag 7 547 941 000 
3 Anskaffning av anläggningar, reservationsanslag 423 600 000 

13 336 488 000 
E Operativ ledning m.m. 

Operativ ledning m.m.: 
Ledning och förband5verksamhet, ramanslag 1 125 342 000 

2 Anskaffning av materiel, ramanslag 117 396 000 
3 Anskaffning av anläggningar, reservationsanslag 79 580 000 
4 Forskning och utveckling, ramanslag 167 218 000 

1 489 536 000 
F Gemensamma myndigheter m.m. inom försvarsmakten 

För~varets sjukvårdsstyrelse, ramanslag 46 099 000 
2 Fort i fikationsförval tningen 1 000 
3 För!>varets materielverk, ramanslag 1 318 841 000 
4 Föfävarets rndioanstalt, ramanslag 389 195 000 
5 Värnplik~vcrket, ramamlag 213 772 000 
6 Militärhögskolan, ramamlag 104 802 000 
7 Frivilliga för~varsorganisationer inom den militära 

delen av totalför!>varet m.m. 157 710 000 
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8 Särskilda avvecklingskostnader för 
För~varets datacenter, förslagsanslag 

9 Ersättningar för kroppsskador, förs lagsanslag 

G Civil ledning och samordning 

Överstyrelsen för civil beredskap: 
1 Civil ledning och samordning, ramanslag 
2 Tekniska åtgärder i ledningssystemet m. m., reservationsanslag 
3 Civilbefälhavarna, ramanslag 

H Befolkningsskydd och räddningstjänst 

Befolkningsskydd och räddningstjänst, ramanslag 
2 Skyddsrum m. m., förslagsa11slag 
3 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 
4 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m., 

förslagsa11slag 
5 Frivilliga fö1warsorganisationer inom den 

civila delen av totalföThvaret m.m. 
6 Vapenfristyrelsen, rama11slag 
7 Vapen fristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga, förslagsanslag 

Psykologiskt försvar 

Styrelsen för psykologiskt för~var, ramanslag 

J Försi>rjning med industrivaror 

Överstyrelsen för civil beredskap: 
Försörjning med industrivaror, ramanslag 

2 Industriella åtgärder, reservatio11sa11slag 
3 Kapitalkostnader, förslagsanslag 
4 Täckande av förluster till följd av statliga 

bere<lskapsgarantier m. m., förs lagsanslag 

K Övrig verksmnhet 

För~varel<; civilförvaltning 
2 Gemensam föThvarsforskning, rama11slag 
3 Fiir~varets forskningsanstalt: 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
4 Kustbevakningen, ramanslag 

2 l?ikst!11g1•11 f<J9:!i<J3. I sam/. :\'r /110. 

Prop. 1992/93:100 

1 000 
70 463 000 

2 300 884 000 

63 648 000 
87 692 000 
35 246 000 

186 586 000 

684 857 000 
495 613 000 

25 000 000 

1 000 

77 790 000 
13 827 000 

119 499 000 

1 416 587 000 

10 547 000 

10 547 000 

82 371 000 
9 246 000 

167 950 000 

1 000 

259 568 000 

1 000 
485 713 000 

1 000 
309 481 000 
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5 Anskaffning av materiel för Kustbevakningen, reservationsanslag 
6 Flygtekniska försöksanstalten, ramanslag 
7 Flygtekniska försöksanstalten: 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
8 Fön.varets mediecenter 
9 Fön.varets förvaltningshögskola, ramanslag 

lO Försvarshögskolan, ramamlag 
11 Krigsarkivet, ramanslag 
12 Statens försvarshistoriska museer, ramanslag 
13 Vissa nämnder m.m. inom Fön.varsdepartementets 

område, förslagsanslag 
14 Utredning av allvarliga olyckor, förslagsanslag 
15 Försvarsmaktens utlandsstyrka 

Summa kr. 

Prop. 1992/93:100 

54 000 000 
20 993 000 

1 000 
1 000 

17 827 000 
8 786 000 

15 710 000 
40 604 000 

18 575 000 
870 000 

1 000 

972 564 000 

. 38 902 745 000 

18 



V. Socialdepartementet 

A Socialdepartementet m.m. 

Socialdepartementet, ramanslag 
2 Utredningar, utveckling, samverkan 111.111., ramanslag 

B Familjer och barn 

Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 
2 Bostadsbidrag, förslagsanslag 
3 Bidrag till föräldrnförsäkringen, fih:vlagsanslag 
4 Bidragsförskott, förslagsanslag 
5 Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn, förslagsanslag 
6 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner, 

förs lagsanslag 
7 Barnpensioner, förslagsanslag 
8 Yårdbidrag för handikappade barn, fiirslagrn11slag 

C Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp och ålderdom 

Bidrag till sjukförsäkring, förslagsanslag 
2 Bidrag till ersättning vid närståendevård, förslagsa11slag 
3 Förtidspensioner, förslagsanslag 
4 Ålderspensioner, förslag.rnnslag 
5 Efterlevandepensioner till vuxna, jDrslagsanslag 
6 Bidrag till kommunala hostadstilliigg till folkpension, 

fil1:1·lagsanslag 
7 Handikappersättningar, fö1:1·/agsa11slag 
8 Särskilt pensionstillägg, Jö1:1·lagsa11slag 
9 Vissa yrkesskadeersättningar m. m., fi>rslagsanslag 

10 Ersiittning till postverket m.m., förslagsanslag 

D Hälso- och sjukvård 

Bidrag till hälso- och sjukvård, förslagsanslag 
2 Insatser mot aids, reservatiu11sa11slag 
3 Funktionen hiilso- och sjukvård 111. 111. i krig, ramanslag 
4 Bidrag till Spri, fi>1:1·lagsa11slag 
5 Bidrag till WHO, förslagsanslag 
6 Bidrag till WHO-enheten fiir rapportering av 

liikemeddshiverkningar 

* B.:räknat belopp 

Prop. 1992/93: 100 

52 839 000 
77 933 000 

130 772 000 

17 000 000 000 
* 2 300 000 000 

2 750 000 000 
3 110 000 000 

8 530 000 

28 800 000 
280 000 000 

l 285 000 000 

26 762 330 000 

4 649 000 000 
3 425 000 

14 315 000 000 
52 185 000 000 

1 720 000 000 

6 700 000 000 
933 000 000 

12 000 000 
3 900 000 

231 163 000 

80 7 52 488 000 

1 211332000 
185 220 000 
164 300 000 
26 300 000 
29 800 000 

2 591 000 

I 619 543 000 
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E Omsorg om äldre och handikappade 

Stimulansbidrag inom äldreomsorgen, reservationsanslag 
2 Bostadsanpassningsbidrng m.m., förslagsa11slag 
3 Statsbidrng till vårdartjänst m. m., förslagsa11slag 
4 Bidrag till viss verksamhet för personer med 

funktionshinder, reservationsa11slag 
5 Bidrag till handikapporganisationer 
6 Bidrag till pensionärsorganisationer 
7 Ersättning för texttelefoner, förslagsanslag 
8 Ersättning till postverket för befordran av 

blindskriftsförsändelser, förslagsanslag 
9 Bilstöd till handikappade, förslagsanslag 

F Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik 

Bidrag till missbrukar- och ungdomsvård, resermtio11sa11slag 
2 Bidrag till organisationer, reservatio11sa11slag 
3 Bidrag till centralförbundet för alkohol-

och narkotikaupplysning 

G Myndigheter under Socialdepartementet 

Riksförsäkringsverket, ramanslag 
2 Allmiinna försäkringskassor, ramanslag 
3 Socialstyrelsen, ramanslag 
4 Folkhiilsoinstitutet, ramanslag 
5 Smittsk yddsinstitutet, ramanslag 
6 Läkeme<lelsverket 
7 Rättsme<licinalverket, rama11slag 
8 Hälso- och ajukvånlens amvarsnämnd, n1111a11slag 
9 Statens institut för psykosocial miljömedicin, ramanslag 

I 0 Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, 
ramanslag 

l 1 Barnmiljörådet, ramanslag 
12 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, 

ramanslag 
13 Nänmdcn för vårdartjänst, rama11slag 
l 4 Statens handikappråd, ramanslag 
15 Statens institutionsstyrelse, ramanslag 
16 Socialvetenskapliga forskningsrådet, reserwitio11sa11slag 
I 7 Avvecklingskostnader, förslagsanslag 

Summa kr. 

* Bcriiknat belopp 

Prop. I 992/93: 100 

1 100 000 000 
133 700 000 
136 580 000 

60 023 000 
129 248 000 

2 446 000 
67 700 000 

49 825 000 
206 000 000 

1 885 522 000 

480 000 000 
31 630 000 

7 964 000 

519 594 000 

604 806 000 
4 121 817 000 

316 395 000 
136 555 000 

* 62 117 000 
1 000 

163 136 000 
14 560 000 

*5741000 

13 921 000 
* 5 199 000 

5 998 000 
8 971 000 
6 027 000 

470 000 000 
*79175000 

36 775 000 

6 051 194 000 

117 721 443 000 
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VI. Kommunikationsdepartementet Prop. 1992/93:100 

A Kommunikationsdepartementet m.m. 

I Kommunikationsdepartementet, ramanslag 45 726 000 
2 Utredningar m.m., rama11slag 12 490 000 
3 Viss internationell verksamhet, förslagsanslag 5 151 000 
4 Kostnader för avveckling av Trafiksärkerhet&verket, 

förslagsanslag 32 000 000 

95 367 000 
B Vägväsende m.m. 

Vägverket: Administrationskostnader, rama11slag 462 000 000 
2 Drift och underhåll av statliga vägar, reservationsanslag 5 633 721 000 
3 Byggande av riksvägar, reservatio11sanslag * l 556 500 000 
4 Byggande av länstrafikanläggningar, reservationsanslag * 925 400 000 
5 Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar, 

reservationsanslag 648 500 000 
6 Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder, 

reservatio11sa11slag * 707 300 000 
7 Vägverket: FöThvarsuppgifter, reservatio11Sa11Slag 47 667 000 
8 Kostnader för registerverk:samhet, rama11slag 507 500 000 
9 Vägverket: Uppdragsverksamhet m.m. l 000 

10 488 589 000 
c Järnväg 

1 Banverket: Administrationskostnader, ramanslag 301 000 000 
2 Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar, 

reservatio11sa11slag 2 825 656 000 
3 Nyinvesteringar i stomjärnvägar, reservatio11sanslag * I 392 087 000 
4 Ersättning till banverket för vissa kapitalkostnader, 

förslagsa11slag * 368 000 000 
5 Järnvägsinspektionen, ramanslag 15 689 000 
6 Banverket: FöThvarsuppgifter, reservationsanslag 41 123 000 
7 Ersättningar till Statens järnvägar i samband med 

utdelning från AB SWEDCARRIER, förslagsanslag * 1 000 

4 943 556 000 
D Sjö fartsverket 

1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. ,förs lagsanslag 60 754 000 
2 Transportstöd för Gotland, förs lagsanslag 160 000 000 
3 Handelsflottans pensionsanstalt 1 000 
4 Handelsflottans kultur- o fritidsråd 1 000 
5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m., förslagsanslag 63 000 000 
6 Bidrag till &venska rederier, förs lagsanslag 90 000 000 

373 756 000 

* Beräknat belopp 
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E Luftfart 

Beredskap för civil luftfart, 
reservationsanslag 

2 Bidrag till kommunala flygplatser m.m., reservationsanslag 

F Kollektivtrafik m.m. 

1 Riksfärdtjänst, förslagsa11slag 
2 Köp av interregional persontrafik på järnväg, 

reservatio11sanslag 
3 Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss 

kollektivtrafik, reservatio11sanslag 
4 Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom den civila 

delen av totalförsvaret, reservatio11sa11slag 

G Transportforskning 

Statens väg- och trafikinstitut, förslagsamlag 
2 Bidrag till Statens väg- och trafikinstitut, reservatio11sa11lag 
3 Tnmsportforskningsberedningen, reservation.mm/ag 

H Övriga ändamål 

1 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
2 Bidrag till Sveriges meteorologiska och 

hyrdologiska institut, rama11slag 
3 Statens geotekniska institut 
4 Bidrag till Statens geotekniska institut, ramamlag 
5 Statens haverikommission 
6 EUMETSAT, reservatio11sa11slag 

I Telekommunikation 

1 Telestyrelsen, förs lagsanslag 

J Postväsende 

Ersättning till postverket för riksstäckan<le betalnings
och kassaservice, resermtionsa11slag 

* Beräknat belopp 

Summa kr. 

Prop. 1992/93:100 

67 352 000 
15 200 000 

82 552 000 

* 113 300 000 

511000000 

191 000 000 

4 960 000 

820 260 000 

1 000 
* 61 129 000 
* 44 006 000 

105 136 000 

1 000 

121 636 000 
I 000 

16 376 000 
1 000 

70 000 000 

208 015 000 

* 20 000 000 

20 000 000 

250 000 000 

250 000 000 

17 387 231 000 
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VII. Finansdepartementet 

A Finansdepartementet m.m. 

Finansdepartementet, ramanslag 
2 Ekonomiska råd, förs lagsanslag 
3 Utredningar m.m., ramanslag 
4 Utvecklingsarbete, reservatio11sa11slag 
5 Uppdrag till Statskontoret, ramanslag 

B Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet 

1 Riksskatteverket, rama11slag 
2 Skattemyndigheterna, rama11Slag 
3 Kronofogdemyndigheterna, ramanslag 

C Statlig lokalförsi>rjning och fastighetsförvaltning 

1 Statens lokalförsörjningl>-verk, rama11slag 
2 Täckning av merkostnader för lokalkostnader m.m., 

förs lagsanslag 
3 Statens fastighe~verk 
4 Kapitalkostnader, förslagsanslag 
5 Byggnadsstyrelsen: Avvecklingskostnader, förslagsanslag 

D Riksgäldskontoret och kostnader för statsskuldens förvaltning 

Riksgäldskontoret: 
Förval tningskostnader, rammis lag 

2 Kostnader för upplåning och låneförvaltning, förs lagsanslag 
3 Garanti verksamhet, förslagsanslag 
4 In- och utlåningsverksamhet 

E Vissa centrala myndigheter m.m. 

I Tullverket, ramanslag 
2 Konjunkturinstitutet, rama11slag 
3 Finansinspektionen, rama11Slag 
4 Riksrevisionsverket, ramanslag 
5 Statskontoret: Uppdragl>verksamhet 
6 Regeringskansliets förvaltningskontor, ramanslag 

Statistiska centralbyrån: 
7 Statistik, register och prognoser, ramanslag * 435 033 000 
8 U ppdragsverksarnhet * I 000 

~ Beräknat belopp 

Prop. 1992/93: 100 

125 914 000 
4 302 000 

40 000 000 
38 000 000 
55 000 000 

263 216 000 

351 000 000 
4 237 311 000 
I 117 367 000 

5 705 678 000 

60 000 000 

95 000 000 
I 000 

20 000 000 
1 000 

175 002 000 

71 655 000 
523 180 000 

1 000 
1 000 

594 837 000 

1 255 717 000 
* 24 733 000 

94 510 000 
170 590 000 

1 000 
463 271 000 

435 034 000 
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9 Bankstödsnämnden, förs lagsanslag 
10 Nämnden för offentlig upphandling, ramanslag 

F Statliga arbetsgivarfrågor 

Statens arbetsgivarverk, ramanslag 
2 Statens löne- och pensionsverk 
3 Stakns institut för personalutveckling: 

Avvecklingskostnader, förslagsanslag 
4 Vissa avtalsstyrda anslag, förslagsanslag 
5 Bidrag till Statshälsan, förslagsa11Slag 
6 Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m., 

fön lagsanslag 
7 Trygghetsåtgärder för statsanställda, reservatio11sa11slag 
8 Tjänstepensioner för skolledare och .lärare 

G Bostadsväsendet 

Boverket: 
Förvaltningskostnader, ramanslag * 144 787 000 

2 Uppdragsverksamhet * 1 000 
3 Länsbostadsnämndema, ramanslag 
4 Räntebidrng m. m., förs lagsanslag 
5 Investeringsbidrng för bostadsbyggande, förslagsanslag . 
6 Tilläggslån för vissa reparntions- och ombyggnadsåtgärder 

i hyres- och bostadsrättshus, förslag.rnnslag 
7 Vissa lån till bostadsbyggande, förs lagsanslag 

Statens bostadskreditnämnd: 
8 Förvaltningskostnader, ramanslag 16 000 000 
9 Garnntiverksamhet, förs lagsanslag 1 000 

10 Bonusränta för ungdom.<>bosparande, förslagsa11Slag 
11 Statlig kreditgarnnti för bostadsanskaffningslån, 

fö1:vlagsa11slag 

H Bidrag och ersättningar till kommunerna 

Statligt utjämningsbidrng till kommuner, förslagsanslag 
2 Skatteutjämningsbidrng till landsting, förs lagsamlag 
3 Bidrag med anledning av infönmdet av ett nytt 

statsbidragssystem m. m., förs lagsanslag 

* Beräknat belopp 

Prop. 1992/93: 100 

1 000 
6 100 000 

2 449 957 000 

47 848 000 
1 000 

1 000 
14 501 000 

258 600 000 

100 000 000 
324 438 000 

2 444 492 000 

3 189 881 000 

144 788 000 
* 126 066 000 

31 180 000 000 
3 100 000 000 

175 000 000 
1 000 000 

16 001 000 
4 000 000 

1 000 

34 7 46 856 000 

40 200 500 000 
7 922 000 000 

790 000 000 

48 912 500 000 
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Övriga ändamål 

Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfurdon, 
förslagsanslag 

2 Exportkreditbidrng, förslagsanslag 
3 Kostnader för vissa nämnder m. m., förslagsa11slag 
4 Bokföringsnämnden, förslagsans/ag 
5 Stöd till idrotten, reservationsanslag 
6 Höjning av grundkapitalet i Nordiska 

investeringsbanken, förs lagsanslag 
7 Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk och social 

utjämning, förs lagsanslag 
8 Statliga ägarinsatser m.m. i AB Industrikredit 

och Nordbanken, förs lagsanslag 
9 Åtgärder för att stärka det finansiella systemet, förs lagsanslag 

10 Samarbete avseende informationstjänster inom 
ramen för EES-avtalet, förslagsanslag 

Summa kr. 

* B<!riiknal belopp 

Prop. 1992/93:100 

6 000 000 
1 000 

* 3 187 000 
4 364 000 

511 173 000 

31 000 000 

270 000 000 

I 000 
1 000 

7 500 000 

833 227 000 

96 871 154 000 
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VIII. Utbildningsdepartementet 

A Utbildningsdepartementet m.m. 

1 Utbildningsdepartementet, ramanslag 
2 Utredningar m.m., ramanslag 
3 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m., 

förs lagsanslag 
4 Sametinget, reservationsanslag 
5 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets 

område, reservationsanslag 

B Det offentliga skolväsendet 

1 Statens skolverk, ramanslag 
2 Statens institut för handikappfrågor i skolan, ramanslag 
3 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever 

med handikapp, reservationsanslag 
4 Stöd för utveckling av skolväsendet, reservationsanslag 
5 Forskning inom skolväsendet, reservationsanslag 
6 Fortbildning m.m., resen•ationsanslag 
7 Genomförande av skolreformer, reservationsanslag 
8 Särskilda insatser på skolområdet, förslagsanslag 
9 Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet, 

förs lagsanslag 
10 Sameskolor, ramanslag 
11 Specialskolor: Utbildning m.m.,förslagsanslag 
12 Specialskolor: Utrustning m.m., reservationsanslag 
13 Statens skola för vuxna i Härnösand, ramanslag 
14 Statens skola för vuxna i Norrköping, ramanslag 
15 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m., 

förs lagsanslag 
16 Bidt"ag till driften av fristående skolor, förslagsanslag 

C Folkbildning 

l Bidrag till folkbildningen 
2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen 
3 Bidrag till kontakttolkutbildning, reservationsanslag 

D Den grundläggande högskoleutbildningen m.m. 

Grundläggande högskoleutbildning samt vissa andra 
ändamål inom högskoleområdet 

* Beräknat belopp 

Prop. 1992/93: 100 

46 876 000 
18 284 000 

22 370 000 
7 500 000 

15 700 000 

110 730 000 

227 024 000 
99 088 000 

13 821 000 
55 613 000 

* 24 812 000 
85 560 000 

125 000 000 
203 914 000 

42 839 000 
30 695 000 

344 826 000 
8 748 000 

19 288 000 
19 000 000 

56 501 000 
222 257 000 

1578986 000 

1 917 543 000 
45 117 000 

7 974 000 

1 970 634 000 

* 8 346 985 000 
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E Forskning och forskarutbildning 

Forskning och forskarutbildning inom högskolan 
samt vissa andra forskningsändamål 

F Studiestöd m.m. 

1 Centrala studiestödsnämnden m.m., ramanslag 
2 Centrala studiestödsnämndens återbetalningsverksamhet 
3 Studiehjälp m.m., förslagsanslag 
4 Studiemedel m.m., förs lagsanslag 
5 Vuxenstudiestöd m. m., reservationsanslag 
6 Timersättning vid vissa vuxenutbildningar, förslagsanslag 
7 Bidrag till vissa studiesociala ändamål, förslagsanslag 
8 Siirskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa 

lärarutbildningar, förslagsanslag 

G Lokalförsörjning m.m. 

1 Inredning och utrustning av lokalerna vid högskoleenheterna 
m. m., reservationsanslag 

Summa kr. 

* Beräknat belopp 

Prop. 1992/93: l 00 

* 7 039 137 000 

159 610 000 
1 000 

2 086 780 000 
6 130 000 000 
1 078 600 000 

71 925 000 
* 110 660 000 

100 000 000 

9 737 576 000 

* 872 600 000 

872 600 000 

29 656 648 000 
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IX. Jordbruksdepartementet 

A Jordbruksdepartementet m.m. 

Jordbruksdepartementet, ram ans lag 
2 Lantbruksråd, förs lagsanslag 
3 Utredningar m.m., rama11Slag 
4 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m., 

förslagsa11S/ag 

B Jordbruk och trädgårdsnäring 

Statens jordbruksverk, ramanslag 
2 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m., förs lagsanslag 
3 Markförvärv för jordbrukets rationalisering, 

reservationsanslag 
4 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti, 

förslagsanslag 
5 Stöd till skuldsatta jordbrukare, förs lagsanslag 
6 Startstöd till jordbrukare, förslagsanslag 
7 Stöd till avbytarverksamhet m. m., förs lagsanslag 
8 Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin i 

norm Sverige, förslagsanslag 
9 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., 

reservationsanslag 
10 Omställningsåtgärder i jordbruket m.m., förslagsanslag 
11 Rådgivning och utbildning, reservationsanslag 
12 Stöd till sockerbruket på Gotland m.m., 

förs lagsanslag 

C Skogsbruk 

1 Skog~-vårdsorganisationen, förslagsanslag 
Skog~vårdsorganisationen: 

2 Myndighetsuppgifter, rama11Slag * 310 080 000 
* 1 000 3 Frö- och plantverksamhet, förslagsanslag --------

4 Bidrag till skog~vård m.m.,förslagsanslag 
5 Stöd till byggande av skog~vägar, förslagsanslag 
6 Fräntjande av skogsvård m.m., reservationsanslag 

D Fiske 

1 Fiskeriverket, ramanslag 
2 Främjande av fiskerinäringen, reservationsanslag 
3 lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen, förslagsanslag 
4 Bidrag till fiskets rntionalisering m.m., förslagsanslag 
5 Lån till fiskerinäringen, reservationsanslag 

* Beräknat belopp 

Prop. 1992/93: 100 

32 625 000 
7 353 000 
9 313 000 

36 000 000 

85 291 000 

113 077 000 
10 000 000 

1 000 

19 928 000 
10 000 000 
38 000 000 

435 000 000 

* 955 000 000 

1 538 000 
2 212 001 000 

29 785 000 

12 500 000 

3 836 830 000 

* 1 000 

310 081 000 

* 142 492 000 
* 39 962 000 
* 14 868 000 

507 404 000 

49 463 000 
4 084 000 

* 1 000 
* 9 388 000 

* 40 000 000 
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6 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske, 
förs lagsanslag 

7 Prisreglerande åtgärder på fiskets område, förslagsanslag 
8 Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m., 

förslag.rnnslag 

9 Bidrag till fiskevård m. m., reservationsans/ag 

E Rennäring m.m. 

1 Främjande av rennäringen, reservationsanslag 
2 Prisstöd till rennäringen, förslagsanslag 
3 Ersättningar för viltskador m. m., förslagsmzslag 
4 Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall, förslagsanslag 

F Djurskydd och djurhälsovård 

Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet 
2 Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt, 

fö1:\·lagsa11slag 
3 Distrikt~veterinärorganisationen: U ppdragsverksamhet 
4 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen, förslagsanslag 
5 Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård, 

fön· lagsanslag 
6 Djurhälsovård och djurskyddsfrän1iande åtgärder, 

reservatio11sa11slag 

7 Centrala försöksdjursnämnden, ramanslag 
8 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, 

för.1·lagsa11slag 

G Växl<;kydd och jordbrukets miljtifn'igor 

Statens utsädeskontroll: Uppdrag~verksamhct 
2 Bidrag till Statens utsädeskontroll, fvrslagsanslag 
3 Statens växtsortnämnd, ramanslag 
4 Statens maskinprovningar: Uppdrag&verk.samhet 
5 Bidrag till Statens maskinprovningar, förslagsmzslag 
6 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, reservationsamlag 
7 Bekämpande av växL-;jukdomar, förslagsanslag 

H Livsmedel 

Statens livsmedelsverk, ramanslag 
2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m. m. 
3 Livsme<lelsekonomiska samarbetsnänmden, ramanslag 

* B~riiknat belopp 

Prop. 1992/93: 100 

* l 000 
* 1 000 

1 000 000 
3 612 000 

107 550 000 

11 017 000 
38 000 000 
12 320 000 

1 000 

61 338 000 

l 000 

67 121 000 
1 000 

76 868 000 

6 000 000 

25 757 000 
5 608 000 

51 766 000 

233 122 000 

1 000 
2 416 000 

646 000 
1 000 

7 443 000 
28 315 000 
2 429 000 

41 251 000 

94 305 000 
1 000 

3 750 000 
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4 Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring, 
reservatio11sa1ZSlag 

5 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m., 
förslagsa11slag 

6 lndustrins råvarukostnadsutjämning, m.m., förslagsa11slag 
7 Livsmedelsstatistik, förslagsa11Slag 

I Utbildning och forskning 

1 Sveriges lantbruksuniversitet, reservatio11sa11slag 
2 Lokalkostnader m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet, 

förs lagsanslag 
3 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 

lantbruksuniversitet m.m., reservatio11sa11slag 
4 Skogs- och jordbrukets forskningsråd, reservationsanslag 
5 Stöd till kollektiv forskning, reservatio11sa11slag 
6 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, förslagsanslag 

J Biobränslen 

1 Bioenergiforskning, reservationsanslag 
2 Bidrag för ny energiteknik, reservationsanslag 

Summa kr. 

" Beräknat belopp 

Prop. 1992/93: 100 

87 398 000 

247 280 000 
172 000 000 

11 514 000 

616 248 000 

* 627 975 000 

* 295 336 000 

* 33 700 000 
* 169 680 000 
* 101 200 000 

* 772 000 

1228 663 000 

* 48 930 000 
200 000 000 

248 930 000 

6 966 627 000 
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X. Arbetsmarknadsdepartementet 

A Arbetsmarknadsdepartementet m.m. 

Arbetsmarknadsdepartementet, ramanslag 
2 Utredningar m.m., reservationsanslag 
3 Internationella avgifter, förslagsanslag 
4 Arbetsmarknadsråd, förslagsa11slag 

B Arbetsmarknad m.m. 

1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, ramanslag 
2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, reservatio11sa11slag 
3 Arbetsdomstolen, ramanslag 
4 Statens förlikningsmannaexpedition, förslagsa11slag 
5 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, förs lagsanslag 
6 Bidrag till vissa aftärsverksinvesteringar, förslagsanslag 
7 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, 

reservatio11sanslag 

C Arhetslivsfnigor 

Arbetarskydd~verket, ramanslag 
2 Arbetsmiljöinstitutet, rama11slag 
3 Yrkesinriktad rehabilitering, rama11slag 
4 Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag, 

förs lagsamlag 
5 Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdrag~verksamhet, 

förslagsa11slag 
6 Särskilda åtgärder för arbetshandikappade, 

reservatio11sa11slag 
7 Bidrng till Samhall Aktiebolag, reservatio11sanslag 
8 Bidrag till Samhall Aktiebolag för vissa skatter m.m., 

förs lagsanslag 

D Regional utveckling 

Lokaliseringsbidrag m. m., reservatio11sa11slag 
2 Regionala utvecklingsinsatser, reservatio11sa11slag 
3 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till 

företag i glesbygder m. m., förslagsa11slag 
4 Ersättning för nedsättning av socialavgifter, förslagsa11slag 
5 Sysselsättningshidrag, förslagsa11slag 
6 Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m., 

resen·atiomm1slag 

* Bcriiknat belopp 

Prop. 1992/93: 100 

42 524 000 
17 220 000 
16 130 000 
6 616 000 

82 490 000 

2 875 016 000 
28 448 611 000 

14 395 000 
1 684 000 

75 000 
1 000 

2 500 000 

31 342 282 000 

387 645 000 
* 172 252 000 

787 783 000 

570 017 000 

1 000 

6 386 203 000 
4 934 274 000 

1 000 

13 238 176 000 

350 000 000 
I 012 000 000 

1 000 
500 000 000 
200 000 000 

179 900 000 
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7 Glesbygdsmyndigheten, reservationsanslag 
8 Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU), 

reservationsanslag 
9 Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden, 

förs lagsanslag 
I 0 Transportstöd, förs lagsanslag 

* Bc:riiknat hclopp 

Summa kr. 

Prop. 1992/93: 100 

17 000 000 

* 6 100 000 

4 200 000 
300 300 000 

2 569 501 000 

47 232 449 000 
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XI. Kulturdepartementet 

A Kulturdepartementet m.m. 

I Kulturdepartementet, rama11slag 
2 Utredningar m.m., rama11slag 
3 Internationellt samarbete m.m., reservatio11sa11slag 

B Kulturverksamhet m.m. 

Allmän kulturverksamhet m.m. 
1 Statens kulturråd, ramanslag 
2 Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m., 

resermtio11sa11slag 
3 Bidrag till samisk kultur, reservatio11sa11slag 
4 Stöd till icke-statliga kulturlokaler, förslagsa11slag 

Ersätt11i11gar och bidrag till ko11st11ärer 
5 Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 
6 Bidrag till konstnärer, reservatio11sa11slag 
7 Inkomstgarantier för konstnärer m. m., förs lagsanslag 
8 Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk 

genom bibliotek m. m., förslagsa11slag 
9 Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

Teater, da11s och musik 
I 0 Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och Dramatiska teatern 
11 Bidrag till Svenska rikskonserter, reservatio11sa11slag 
12 Täckning av vissa kostnader vid Svenska rikskonserter, 

förslagsa11slag 
13 Bidrag till regional musikverksamhet, förslagsa11slag 
14 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musikinstitutioner, förslagsanslag 
15 Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m., 

reservatio11sa11slag 
16 Bidrag till Musikaliska akademien 

Bibliotek 
17 Bidrag till regional bibliotehverksamhet, förslagsa11slag 

Bildko11st, konsthantverk m.m. 
18 Statens konstråd, ramanslag 
19 Förvärv av konst för statens byggnader m.m., 

reservatio11sa11slag 
20 Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden, 

förslagsa11slag 

3 Riksd<1grn / 1N:!.i9J. I s<1111/. Sr /lllJ. 

Prop. 1992/93: 100 

42 386 000 
13 300 000 

I 345 000 

57 031 000 

25 663 000 

118 572 000 
9 372 000 

25 000 000 

56 785 000 
31 624 000 
21 467 000 

86 444 000 
3 375 000 

609 185 000 
69 664 000 

1000 
226 270 000 

37Ö500 000 

57 756 000 
3 424 000 

35 292 000 

5 041 000 

28 038 000 

3 000 000 
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21 Utställningar av nutida !.vensk konst i utlandet, 
reservationsanslag 

22 Bidrag till Akademien för de fria konsterna 
23 Främjande av hemslöjden, förslagsanslag 

Arkiv 
24 Riksarkivet och tandsarkiven, ramanslag 
25 Dialekt- och ortnamnsarkiven samt ~venskt visarkiv, 

fdrslagsa11s/ag 
26 Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag 

Kultunni ljö l'ård 
27 Riksantikvarieämbetet, ramanslag 
28 Kulturmiljövård, reservationsa11slag 
29 Riksantikvarieämbetet: Uppdrag!.verksamhet, förslagsa11slag 
30 Kulturstöd vid ombyggnad m. m., förs lagsanslag 

Museer och utställningar 
31 Centrala museer: Myndigheter, ramamlag 
32 Centrala museer: Stiftelser 
33 Bidrag till vissa museer m.m. 
34 Bidrag till regionala museer, fö1:vlagsanslag 
35 Riksutställningar 
36 Inköp av vissa kulturföremål, förs lagsanslag 

F01:1·k11i 11g 
37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, 

reserl'at ionsa11slag 

Lokalfö1:1·ö1j11ing m.m. 
38 Inredning och utrustning av lokaler för kulturiindamål, 

resermt ionsanslag 

C Massmedier m.m. 

Film 111.111. 

Statens biogratbyrå, ramanslag 
2 Stöd till ~vensk filmproduktion m. m., resermtionsanslag 
3 Stöd till filmkulturell verksamhet, reservationrnmlag 
4 Stöd till fonogram och musikalier, reservationsamlag 

Dagspress och taltidningar 
5 Presstödsnämnden och taltidningsnämnden, ramanslag 
6 Driftstöd till dagspressen, förslagsanslag 
7 Utvecklingsstöd till dagspressen, reserl'mio11sa11slag 

* B.::riiknat belopp 

Prop. 1992/93:100 

1 520 000 
1 580 000 

15 742 000 

183 842 000 

* 26 452 000 
3 238 000 

126 452 000 
70 213 000 

1 000 
120 000 000 

389 060 000 
102 683 000 
113 610 000 
79 268 000 
33 360 000 

80 000 

* 30 855 000 

3 000 000 

3 087 429 000 

7 728 000 
61 500 000 
68 298 000 
12 377 000 

5 316 000 
420 000 000 

7 800 000 
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Prop. 1992/93:100 

8 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till 
dagspressen, förslagsa11slag 

9 Distributionsstöd till dagspressen, förslagsanslag 
10 Stöd till radio och kassettidningar, förs lagsanslag 

Litteratur och tidskrifter 
11 Littendurstöd, reservatio11sa11slag 
12 Stöd till kulturtidskrifter, reservatio11sanslag 
13 Stöd till bokhandeln, reservatio11sa11slag 
14 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation 

och litteratur, reservatio11sa11slag 
15 Talboks- o punktskriftsbiblioteket, ramanslag 
16 Bidrag till Svenska språknämnden och 

Sverigefinska språknämnden, förslagsanslag 

Radio och tele11isio11 
Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 

17 Kabelnämnden, förslagsa11slag 
18 Närradionämnden, förs lagsanslag 
19 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland, 

förs lagsanslag 
20 Bidrag till dokumentation av mediautvecklingen och till 

europeiskt mediesamarbete, reservatio11sa11slag 

D Invandring m.m. 

1 Statens invandrarverk, ramanslag 
2 Förläggningskostnader m. m., förslagsa11slag 
3 Åtgärder för invandrare, reservatio11sa11slag 
4 Överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m., förslagsanslag 
5 Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m., 

förs lagsanslag 
6 Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen, 

reservatio11sa11slag 
7 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m. m., ramanslag 
8 Lån till hemutrustning för flyktingar m. tl., förslagsa11slag 
9 Utlänningsnämnden, rama11slag 

10 Internationell samverkan inom ramen för flykting- och 
migrationspolitiken m.m., reservatio11sa11slag 

11 Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism, 
reservatio11sa11slag 

1 000 
75 000 000 

101 974 000 

40 866 000 
19 450 000 
8 030 000 

8 576 000 
62 323 000 

3 128 000 

4 204 000 
4 761 000 

27 132 000 

16 287 000 

954 751 000 

613 888 000 
6 407 000 000 

20 926 000 
269 960 000 

4 295 000 000 

15 589 000 
3 829 000 

92 264 000 
51 550 000 

2 000 000 

10 000 000 

11 782 006 000 
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E Jämställdhet.'if'rågor 

l Jämställdhetsombudsmannen m. m., rama11slag 
2 Särskilda jämställdhetsåtgärder, reservatio11sa11slag 

Summa kr. 

Prop. 1992/93: I 00 

6 576 000 
10 556 000 

17 132 000 

15 898 349 000 
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XII. Näringsdepartemen tet 

A Näringsdepartementet m.m. 

Näringsdepartementet, ramanslag 
2 lndustriråd/industriattache, ramanslag 
3 Utredningar m.m., ramanslag 
4 Avgifter till vissa internationella organisationer, ramanslag 

B Näringspolitik m.m. 

Närings- och teknikutvecklingsverket: 
Förvaltningskostnader, ramanslag 

2 Utredningar, reservationsanslag 
3 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda 

företag m.m., förslagsanslag 
4 Täckande av eventuella förluster i anledning av 

Statens vattenfalbvt!rks borgensförbindelser, m.m., 
förs lagsanslag 

5 Småföretagsutveckling, reservatio11sa11slag 
6 Styrelsen för Sverigebilden, reservationsanslag 

172 200 000 
7 500 000 

7 Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m., 
förs lagsanslag 

8 Räntestöd m.m. till varvsindustrin, förslagsanslag 
9 Medel till AB Göta Kanalbolag för upprustning och drift 

av kanalen, reservationsanslag 
10 Avveckling av Stiftelsen Institutet för 

företagsutveckling, förs lagsanslag 

C Exportkrediter 

Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom 
AB Svensk Exportkredit, förslagsanslag 

2 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 
export av fartyg m.m., förslagsanslag 

3 Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning 
till u-länder, förs lagsanslag 

D Marknads- och konkurrensfrågor 

Marknadsdomstolen, ramanslag 
2 Konkurrensverket, ramanslag 
3 Särskilda avvecklingskostnader för näringsfrihetsombudsmannen 

och Statens pris- och konkurrensverk, förs lagsanslag 

Prop. 1992/93:100 

51711000 
l 335 000 

18 000 000 
4 638 000 

75 684 000 

179 700 000 

I 000 

1 000 
170 000 000 
100 000 000 

5 000 000 
100 000 000 

15 000 000 

1 000 

569 703 000 

1 000 

1 000 

55 000 000 

55 002 000 

6 080 000 
62 000 000 

1 000 

68 081 000 
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E Energi Prop. 1992/93: 100 

Drift av beredskapslager, förs lagsanslag 330 551 000 
2 Beredskapslagring och industriella åtgärder, reservationsanslag 10 054 000 
3 Särskilda kostnader för lagring av olja, 

motorbensin m. m., förs lagsanslag 1 000 
4 Åtgärder inom delfunktionen Elkraft, reservatio11sa11slag 63 946 000 
5 Täckande av förluster i anledning av statliga garantier 

inom energiområdet, förs lagsanslag 1 000 
6 Vissa åtgärder för effektivare användning av energi, 

reservatio11sa11s/ag 100 000 000 
7 Insatser för ny energiteknik, reservatio11sa11slag 222 000 000 
8 Bidrng till Energiteknikfonden, förslagsanslag 72 000 000 

798 553 000 
F Teknisk forskning och utveckling 

Teknisk forskning och utveckling, reservationsanslag * 753 348 000 
2 Materialteknisk forskning, reservationsanslag * 36 150 000 
3 Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga 

attacheeverksamhet, reservatio11sa11slag 30 630 000 
4 Teknikvetenskapliga forskningsrådet, reservatio11sa11slag * 184 966 000 
5 Europeiskt rymdsamarbete m.m., förs/agsanslag * 447 439 000 
6 Nationell rymdverksamhet, reservationsanslag * 58 287 000 
7 Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete, 

reservationsans/ag * 211 000 000 
8 Bidrag till Ingenjön,vetenskapsakademien 5 520 000 
9 Forskning för ett avfallssnålt samhälle: 

Miljöanpassad produktutveckling, reservatio11sa11s/ag * 24 607 000 
10 Energiforskning, reservationsanslag * 280 764 000 
11 Byggnadsforskning, reservationsanslag * 178 200 000 
12 Stöd till experimentbyggande, reservationsanslag * 10 000 000 
13 Statens institut för byggnadsforskning, förs lagsanslag * 1 000 
14 Bidrag till Statens institut för byggnadsforskning, 

reservationsans/ag * 53 625 000 
15 Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning, 

reservationsanslag * 810 000 
16 Avgifter till vissa internationella FoU-organisationer, 

förs lagsanslag * 544 000 

2 275 891 000 
G Teknologisk infrastruktur m.m. 

Sprängämnesinspektionen, ramanslag 15 275 000 
2 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet, 

förs lagsanslag * 1 000 
3 Bidrag till Statens provningsanstalt, reservationsans/ag * 51 722 000 

"' Beräknat helopp 38 



Prop. 1992/93: 100 

Styrelsen för teknisk ackreditering: 
4 Myndighetsverksamhet, rama11slag 11 150 000 
5 Uppdragsverksamhet I 000 
6 Bidrag till riksmätplalwerksamhet, 

reservatio11sa11slag 8 800 000 19 951 000 
7 Bidrag till Standardiseringskommissionen 39 328 000 
8 Patent- och registreringsverket I 000 
9 Patentbesvärsrätten, rama11slag 10 500 000 

10 Elsäkerhetsverket, ramanslag 45 000 000 
Sveriges geologiska undersökning: 

Il Geologisk undersökningsverksamhet m. m., 
ramanslag 131 245 000 

12 Geovetenskaplig forskning, reservatio11sa11slag * 5 000 000 136 245 000 
13 Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador, 

förs lagsanslag 70 000 000 
14 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, 

förs lagsanslag 20 000 000 

408 023 000 

Summa kr. 4 250 937 000 
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XIII. Civildepartementet 

A Civildepartementet m.m. 

1 Civildepartementet, ramanslag 
2 Utredningar m.m., ramanslag 

B Länstyrelsema m.m. 

Länsstyrelserna m.m., ramanslag 
Kammarkollegiet: 

2 Myndighetsuppgifter, ramanslag 
3 Uppdrag&verksamhet 

C Trossamfund m.m. 

1 Stöd till trossamfund m. m., reservationsanslag 

D Konsumentfrågor 

1 Konsumentverket, ramanslag 
2 Allmänna reklamationsnämnden, ramanslag 

19 100 000 
1 000 

3 Stöd till konsumentorganisationer, reservationsanslag 
4 Konsumentforskning, reservationsanslag 
5 Bidrag till miljömärkning av produkter 

E Ungdomsfrågor 

l Statens ungdomsråd, ramanslag 
2 Bidrag till central och lokal ungdom&verksamhet m. m., 

reservationsanslag 
3 Stöd till internationellt ungdomssamarbete, 

reservationsanslag 

F Folkrörelsefrågor, koopemtiva frågor, m.m. 

Lotterinämnden, ramanslag 
2 Stöd till kooperativ utveckling, reservatio11sa11slag 
3 Bidrag till allmänna samlingslokaler m. m., förs lagsanslag 
4 Stöd till ideell verksamhet, reservationsans/ag 
5 Bidrng till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet, 

reservationsanslag 

Summa kr. 

* Bcriiknat belopp 

Prop. 1992/93: 100 

39 910 000 
22 600 000 

62 510 000 

1 693 900 000 

19 101 000 

1 713 001 000 

70 000 000 

70 000 000 

75 100 000 
13 400 000 
2 100 000 

* 1 939 000 
5 000 000 

97 539 000 

6 066 000 

110 084 000 

7 950 000 

124 100 000 

2 200 000 
4 500 000 

85 000 000 
17 800 000 

3 000 000 

112 500 000 

2 179 650 000 
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XIV. Miljö- och naturresursdepartementet 

A Miljö- och naturresursdepartementet m.m. · 

l Miljö- och naturresursdepartementet, ramanslag 
2 Utredningar m. m., reservationsanslag 

B Miljövård 

l Statens naturvård&verk, ramanslag 
2 Bidrng till miljöarbete, reservatio11sa11slag 
3 Investeringar inom miljöområdet, reservatio11sa11slag 
4 Miljöforskning, reservationsa11slag 
5 Landskapsvårdande åtgärder, reservatio11sa11slag 
6 Sanering och återställning av miljöskadade områden, 

reservationsa11slag 
7 Koncessionsnämnden för miljöskydd, ramanslag 
8 Kemikalieinspektionen 
9 Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen, 

reservatio11sa11S!ag 
10 Visst internationellt miljösamarbete, förslagsa11Slag 
11 Stockholms internationella miljöinstitut, reservationsanslag 
12 Forskning för ett avfallssnålt samhälle: 

Avfallshantering, reservatio11sa11slag 

C Strålskydd, kärnsäkerhet m.m. 

Statens strålskydds institut, ramanslag 
Statens kärnkraftinspektion: 

2 Förvaltningskostnader, ramanslag 
3 Kämsäkerhetsforskning, rama11slag 
4 Visst internationellt samarbete i fråga om 

kärnsäkerhet m. m., förslagsa11slag 

D Fastighetsdataverksamheten 

Förvaltningskostnader för Centrnlnämn<len 
för fastighetsdata, ramanslag 

2 Uppdrag&verksamhet vid Centrnlnämnden 
för fastighetsdata 

E Lantmäteriet 

Lantmäteriet 
2 Förvaltningskostnader för lantmäteriet, ramanslag 

* Beräknat belopp 

59 929 000 
68 360 000 
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53 975 000 
22 643 000 

76 618 000 

424 305 000 
143 584 000 
135 445 000 

* 151 783 000 
250 000 000 

19 880 000 
18 460 000 

1 000 

10 426 000 
38 687 000 

* 25 000 000 

* 17 199 000 

1 234 770 000 

80 392 000 

128 289 000 

19 360 000 

228 041 000 

103 012 000 

l 000 

103 013 000 

1 000 
408 631 000 
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3 Bidrag enligt lantmäteritaxan, förs lagsanslag 

F Övriga ändamål 

Bidrag till internationellt samarbete kring 
den byggda miljön m.m., reservatio11sa11slag 

2 Statens va-nämnd, ramanslag 

Summa kr. 

Prop. I 992/93: I 00 

6 900 000 

415 532 000 

1 200 000 
5 197 000 

6 397 000 

2 064 371 000 
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XV. Riksdagen och dess myndigheter m.m. 

A Riksdagen 

Riksdagens ledamöter och partier m.m., förslagsanslag 
2 Riksdagsutskottens resor utom Sverige, reservationsanslag 
3 Riksdagens förlagsverksamhet, förs lagsanslag 
4 Riksdagens byggnader m.m., reservationsans/ag 
5 Förvaltningskostnader, ramanslag 

B Riksdagens myndigheter 

Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, 
förslagsanslag 

2 Riksdagens revisorer och deras kansli, ramanslag 
3 Nordiska rådets i:,venska delegation och dess kansli, 

förs lagsanslag 
4 Nordiska rådets i:,venska delegation och dess kansli: 

Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet, 
förs lagsanslag 

Sununa kr. 

Prop. 1992/93:100 

354 926 000 
800 000 

39 600 000 
175 400 000 
230 888 000 

801 614 000 

30 008 000 
11 651 000 

9 330 000 

14 175 000 

65 164 000 

866 778 000 

43 



XVI. Räntor på statsskulden, m.m. Prop. 1992/93: 100 

1 Räntor på statsskulden m.m., förslagsanslag 95 000 000 000 
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XVII. Oförutsedda utgifter 

Oförutsedda utgifter, förslagsanslag 

Prop. 1992/93:100 

.1 000 000 
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Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester
berg, Friggebo, Johansson, Lauren, Hömlund, Olsson, Svensson, 
Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, 
Odell, Lundgren, Unckel, Ask 

Föredragande: statsråden Wibble, Davidson, Hellsvik, Lauren, Svensson, 
Dinkelspiel, Björck, B. Westerberg, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, 
Ask, Olsson, Hörnlund, Friggebo, Johansson, Thurdin 

Proposition med förslag till statsbudget för 
budgetåret 1993/94 

Statsråden föredrar inriktningen av <len 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 1993/94. 
Anförandena redovisas i underprotokollen för resp. departement. 

Statsrådet Wibble anför: 
Med beaktande av de föredragna förslagen har ett förslag till statsbud

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

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

med det upprättade förslaget till statsbudget för budgetåret 1993/94. 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar 
att genom proposition förelägga riksdagen vac.1 föredragandena har anfört 
för de åtgärder och de ändamål som föredragandena har hemställt om. 

Regeringen beslutar vidare att de anföranden som redovisas i under
protokollen jämte i förekommande fall översikter över förslagen skall 
bifogas propositionen enligt följande: 

Prop. 1992/93: 100 
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Finansplanen 
Kungliga hov- och slottsstatema 
(första huvudtiteln) 
Justitiedepartementet 
(andra huvudtiteln) 
Utrikesdepartementet 
(tredje huvudtiteln) 
F ön.varsdepartementet 
(fjärde huvudtiteln) 
Socialdepartementet 
(femte huvudtiteln) 
Kommunikationsdepartementet 
(sjätte huvudtiteln) 
Finansdepartementet 
(ajunde huvudtiteln) 
Utbiklningsdepartementet 
(åttonde huvudtiteln) 
Jordbruksdepartementet 
(nionde huvudtiteln) 
Arbetsmarknadsdepartementet 
(tionde huvudtiteln) 
Kulturdepartementet 
(elfte huvudtiteln) 
Näringsdepartementet 
(tolfte huvudtiteln) 
C i vi !departementet 
(trettonde huvudtiteln) 
Miljö- och natum~sursdepartementet 
(fjortonde huvudtiteln) 
Riksdagen och dess myndigheter m.m. 
(femtonde huvudtiteln) 
Riintor på statsskulden, m.m. 
(sextondt: huvudtiteln) 
Oförutsedda utgifter 
(sjuttonde huvudtiteln) 
Bercdskapsbudgct för 
totalför!>'Vare!.'i civila del 
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Bilaga 2 

Bilaga 3 

Bilaga 4 

Bilaga 5 

Bilaga 6 

Bilaga 7 

Bilaga 8 

Bilaga 9 

Bilaga 10 

Bilaga 11 

Bilaga 12 

Bilaga 13 

Bilaga 14 

Bilaga 15 

Bilaga 16 

Bilaga 17 
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Bilaga 19 
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Bilaga l till budgetpropositionen 1993 

Finansplanen 

Finansdepartementet . 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Wibble 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 såvitt avser 
finansplanen 

Finansplan 

l Inledning 

Missgreppen i den ekonomiska politiken under 1970- och 1980-talen har 
fört Sverige in i den svåraste ekonomiska krisen sedan andra världs
kriget. Hög arbetslöshet, fallande produktion, allvarliga obalanser i den 
finansiella sektorn, ett stort underskott i de offentliga finanserna och 
fallet i den svenska kronans värde innebär stora påfrestningar för många 
människor. 

Välfärden måste tryggas och utvecklas och utrymme skapas för nöd
vändiga miljösatsningar. De övergripande målen för den ekonomiska 
politiken är därför att återupprätta tillväxten och pressa ned arbets
lösheten. Därmed tas också produktionsresurser i hela Sverige till vara. 

Arbetet med att lösa Sveriges ekonomiska problem är mödosamt och 
tar tid. Det finns inga genvägar i den ekonomiska politiken. Men vi kan 
redan se flera positiva utvecklingstendenser som visar att förutsätt
ningarna för en god ekonomisk utveckling har stärkts. Inom näringslivet 
sker en kraftig förbättring av konkurrenskraften. Samtidigt väntas de 
svenska företagen under de närmaste åren möta växande utlands
marknader. Möjligheterna till en ny period av tillväxt, nyföretagande och 
tryggad sysselsättning finns inom räckhåll. 

För att flnga dessa möjligheter måste den ekonomiska politiken nu 
inriktas pA tvi huvuduppgifter: 

För det första krävs en fortsatt sanering av de offentliga finanserna för 
att öka förtroendet för den ekonomiska politiken och göra en varaktigt 
lägre räntenivå möjlig. En lägre ränta är den enskilda faktor som har 
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störst betydelse för att höja aktivitetsnivån i ekonomin och därmed 
minska arbel<>lösheten. 

För det andra krävs fortsatta insatser för att skapa förutsättningar för 
en expansion i näringslivet. Det sker genom förändringar i de offentliga 
utgifts&)'stemen, strategiska skattesänkningar och satsningar på forskning, 
utbildning och infrastruktur. I detta perspektiv är EES-avtalet och ett 
framtida &venskt medlemskap i EG av central betydelse. 

Förutsättningarna för att den svenska ekonomin skall komma stärkt ur 
krisen är goda. Lågkonjunkturen har utnyttjats till att förbereda -den 
svenska ekonomin för en kommande internationell konjunkturuppgång. 

Sedan år 1990 har en rad steg tagil<> i den ekonomiska politiken för att 
rätta till de strukturella brister som länge präglat den svenska ekonomin. 
Skattereformen, energipolitiken, EES-avtalet samt ansökan om medlem
skap i EG är exempel på beslut som fattades då socialdemokraterna satt 
i regeringsställning. Att dessa strukturreformer dröjde så länge är 
emellertid en viktig orsak till dagens svåra ekonomiska problem. 

Efter regeringsskiftet hösten 1991 har ett omfattande sanerings- och 
förnyelsearbete av vårt lands ekonomi inletts: 

* Under det senaste året har beslut fattats som innebär successivt 
minskade offentliga utgifter med sammantaget ca 70 miljarder kronor 
under de kommande åren. Det molwarar ca 5 % av BNP. Förutsätt
ningarna för att eliminera det strukturella underskottet i de offentliga 
finanserna har därmed förbättrats. 

Tabell I. I Långsiktig effekt av åtgärder föreslagna under 1992 

Miljarder kronor 

Inkomstöverföringar till hushållen 
sjuk- och arbetsskadeförsäkringen 
pensioner 
barnbidrag, studiebidrag och föriildraförsäkringen 

Tandvårdsförsäkringen 
Avgifter för läkemedel 
Statsbidrag till kommunerna 
Minskade subventioner till existerande bostäder 
Nytt bostadsfinansieringssystem samt slopat 

investcringsbidrag 
Minskat branschstöd, stöd till företagshälsovård, 

organisationer m.m. 
Minskat bistånd 
~inskade utgifter för försvaret 
Ovriga utgiftsminskningar 

Sununa minskade utgifter 

7 
10 
3 
0,5 
I 
7,5 
5 

19 

4 
1,5 
1,2 
8 

68 

* En genomgripande översyn och omprövning av socialförsäkrings
systemen har inletl'> i &)'fte att stärka motiven för arbete och sparande 
och minska de offontliga utgifterna. 
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* Politiken har lagts om för att stimulera konkurrens i alla delar av 
ekonomin. En· skärpt konkurrenslag har införts. Hinder för privata 
alternativ till den offentliga sektorn har undanröjts. 

* Arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken har hävdats. Ett stort antal 
arbetslösa har kunnat erbjudas utbildning eller praktik. Insatser mot 
långtidsarbetslöshet har prioriterats. Målet för denna politik är att 
stärka arbetskraftens kompetens och förhindra att den höga arbets
lösheten permanentas. 

* Omfattande åtgärder har vidtagits som innebär att tillväxtkraften i 
ekonomin har stärkts. Ett investeringsprogram för att förbättra den 
svenska infrastrukturen har inletts. Stora satsningar på högskole
utbildning har genomförts i alla delar av landet. 

* Strategiska skattesänkningar har genomförts. Sammantaget har beslut 
fattats om fullt finansierade skattesänkningar på produktion och 
kapitalbildning med ca 40 miljarder kronor. De viktigaste inslagen 
är sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt energiskatt för industrin, 
successivt slopad förmögenhetsskatt, slopad omsättningsskatt på 
aktier, slopad skogsvårdsavgift och slopad fastighetsskatt på kommer
siella lokaler. 

* Hushållens sparande har förbättrats markant. Sparkvoten, som 1988 
var minus 5 %, har ökat från 2,7 % 1991 till omkring 6 % 1992-
1994. En utveckling mot ökad enskild kapitalbildning har därigenom 
påbörjats. 

* Inflationsbekämpningen har varit framgångsrik. Den underliggande 
prisökningstakten är nu 2 % . Även de nominella löneökningarna har 
anpassats nedåt till en nivå som är lägre än i våra konkurrentländer. 

* Konkurrenskraften i näringslivet har stärkts påtagligt. Genom låga 
löneökningar, förbättrad produktivitet, sänkta arbetsgivaravgifter och 
depreciering av kronan förstärks konkurrensläget med ca 17 % i 
förhållande till våra konkurrentländer. 

Genom dessa åtgärder har grunden lagts för en exportledd expansion av 
den svenska ekonomin. Den ekonomiska politiken måste nu inriktas på 
att ytterligare förbättra förutsättningarna för återupprättad tillväxt och 
fortsatt låg inflation. 
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Diagram 1.1 Den konkurrensut'>atta respektive skyddade sektorn 
1981-1994 
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Diagrammet visar att den konkurrensutsatta sektorns tillbakagång nu 
bryts samtidigt som den skyddade sektorn hålls tillbaka. 

Under de närmaste åren bör bl.a. följande riktlinjer gälla för den 
ekonomiska politiken: 

I De11 ullderligga11de inflatio11stakte11 skall förbli låg 

Låg inflation är en nödvändig förutsättning för varaktig tillväxt. Den 
fasta växelkursen var ett ankare i låginflationspolitiken. Förlusten av 
detta ankare skärper kraven på den ekonomiska politiken. Risken att den 
rörliga växelkursen leder in i en inflationsspiral måste undanröjas. 

Den underliggande inflationstakten under 1993 väntas bli ca 2 % . 
Konsumentprisindex beräknas stiga med ca 5 % på grund av höjda 
indirekta skatter, reducerade subventioner samt de höjda importpriser 
som följer av deprecieringen. En större ökning kan inte tolereras. För 
1994 kvarstår endast en mindre del av deprecieringens genomslag på 
priserna. Då måste också ökningen av konsumentprisindex bli lägre. Den 
underliggande inflationstakten skall således förbli låg. 

En varaktigt låg inflation är en förutsättning för lägre räntor. Därmed 
är låg inflation också en förutsättning för tillväxt och tryggad syssel
sättning. 

En hög inflationstakt är oacceptabel även av andra skäl. Den leder till 
ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor. Inflationen är också samhälls
ekonomiskt skadlig eftersom den missgynnar sparande och uppmuntrar 
skuldsättning. 
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2 Underskottet i de offentliga finanserna skall minska 

Om vi underlåter att sanera de offentliga finanserna blir följden en 
fortsatt kraftig ökning av sta.tsskulden. Växande ränteutgifter medför då 
att angelägna offentliga utgifter successivt trängs ut. Därför måste arbetet 
med att minska underskottet i de offentliga finanserna drivas vidare. 

En betydande del av underskottet är struktureflt, dvs. det fön.vinner 
inte vid en konjunkturuppgång. Den strukturella delen av underskottet 
måste på sikt elimineras. I det följande presenteras ett program för hur 
detta skall ske i ett medelfristigt perspektiv. 

Diagram 1.2 Finansiellt sparande i offentlig sektor 
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Detta program innebär krav på budgetförstärkningar på sammantaget 
25 miljarder kronor under åren 1994-96 utöver de minskningar i offent
liga utgifter som följer av redan fattade beslut och förslagen i årets 
budgetproposition. Även I 997 och I 998 krävs beslut om fortsatta budget
förstärkningar. 

Beräkningar för I 994-98 visar att årliga budgetförstärkningar på 
ID miljarder kronor vid realt oförändrad offentlig konsumtion gör det 
möjligt att eliminera det strukturella underskottet under perioden. 

Återhämtningen av tillväxten är central för att reducera det totala 
underskottet i de offentliga finanserna. Åtgärder som ökar tillväxten, 
t.ex. förbättrade motiv för arbete genom förändringar inom social
försäkrings- och skattesystemen, är därför avgörande även från budget-
synpunkt. · 

3 De offentliga utgifterna skall minska 

Saneringen av de offentliga finanserna förutsätter fortsatta och målmed
vetna utgiftsminskningar. I budgetpropositionen föreslås eller aviseras 
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begränsningar av de offentliga utgifterna som långsiktigt uppgår till drygt 
27 miljarder kronor. Därav hänför sig drygt 12 miljarder kronor till 
förslag som överenskommits i samband med uppgörelsen mellan rege
ringen och socialdemokraterna hösten 1992. För budgetåret 1993/94 
innebär förslagen att utgifterna minskar med 17 miljarder kronor. Genom 
dessa och tidigare förslag börjar de totala offentliga utgifterna nu minska. 

I förslaget till statsbudget för 1993/94 förslås bl.a. följande utgifts
minskningar: 

Kompensationsgraden i delpensionsförsäkringen sänks, rätten till 
nedtrappning av arbetstiden begränsas och åldersgränsen för rätt till 
delpension höjs från 60 till 62 år fr.o.m 1 juli 1993. Från och med 
1995 gäller rätten till delpension från 63 års ålder. 

Arbetsskadesjukpenningen slopas fr.o.m. 1 juli 1993 och ersätts av 
sjukpenning. 

Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen blir i huvudsak den
samma som vid sjukdom. Samtidigt återinförs fem karensdagar. 

Kronans minskade värde innebär en standardsänkningen för det svenska 
folkhushållet. För denna standardsänkning kan ingen kompensera sig. 
Därför skall alla basbeloppsanknutna förmåner reduceras för den pris
ökning som följer av deprecieringen. 

*** 
Sverige bör återgå till en fust växelkurs. En viktig fördel med en fust 

växelkurs är att den minskar osäkerheten för utrikeshandel och investe
nngar. 

För att en återgång till en fust växelkurs skall bli trovärdig är en 
varaktigt låg inflation nödvändig. Därför är inflationsbekämpningen 
central för möjligheterna att uppnå tillväxt, investeringar och ökad 
sysselsättning. 

* * * 

I förslaget till statsbudget föreslås bl.a. följande åtgärder för att öka 
tillväxtkraften i den svenska ekonomin: 

Förslag aviseras om att beskattningen av egenföretagare blir likvärdig 
med den för aktiebolag fr.o.m. 1994. I avvaktan på de nya reglerna 
föreslår regeringen vissa lindringar för beskattningsåret 1993. 

Arbetsmarknaden avregleras. Arbetsförmedlingsmonopolet avskaffas 
och förenklingar av arbetsrättsliga regler förbereds. 
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Inkomst- och mervärdebeskattningen ses över i &'Yfte att förenkla och 
att uppnå konkurrensneutralitet. 

Avregleringen av kornrnunikationsmarknaden, finansmarknaden, 
bostadsmarknaden, elmarknaden och den kommunala verksamheten 
m.m. drivs vidare. Ett antal förslag presenteras under våren. 

Satsningarna på infrastruktur fortsätter. Genom en övergång till 
lånefinansiering kan investeringsnivån höjas ytterligare. Detta innebär 
att nya projekt för ytterligare 20 miljarder kronor kan påbörjas. 

Arbetslinjen hävdas. Utbildnings- och kompetenshöjande åtgärder 
samt insatser mot långtidsarbetslöshet prioriteras. 

De närmaste årens ekonomiska utveckling har såväl mörka som ljusa 
inslag. Under det kommande året dominerar svårigheterna. Nedgången 
i den samlade produktionen av varor och tjänster fortsätter. Arbets
lösheten stiger. Deprecieringen av kronan innebär en standardsänkning 
för hushållen som är särskilt svår att bära för dem som lever med knappa 
ekonomiska marginaler. 

En politik för att återupprätta tillväxten och trygga sysselsättningen 
kommer på kort sikt att medföra kännbara uppoffringar för alla med
borgare. Men om vi avstår från att ta itu med de ekonomiska problemen 
blir följden permanent hög arbetslöshet, varaktigt sänkt levnadsstandard 
och att välfärdssystemen vittrar sönder. En sådan utveckling skulle 
medföra stora fördelningspolitiska problem och måste med kraft 
förhindras. 

Men den ekonomiska utvecklingen uppvisar också viktiga ljuspunkter. 
Den kraftiga förbättringen av näringslivets konkurrenskraft kommer 
successivt att leda till ökad export och industriproduktion. Under 1994 
väntas den &venska ekonomin få en exportledd tillväxt som lägger en ny 
och stabil grund för välfärden. 

2 Bakgrund 

Orsaken till dagens ekonomiska problem står att finna i missgrepp i den 
ekonomiska politiken under 1970- och 1980-talen. 

Överbryggningspolitiken på 1970-talet och devalveringspolitiken på 
1980-talet hämmade drivkrafterna för effektivitet och förnyelse i 
ekonomin. Näringslivets strukturomvandling sköts på framtiden. 
Nödvändiga rationaliseringar inom den offentliga sektorn uteblev. Detta 
skapade djupgående strukturella brister som har inneburit att den ekono
miska tillväxten i Sverige under lång tid har halkat efter andra industri
länder. 

Devalveringarna krävde eftervård. Efter 1981 års devalvering inrik
tades den ekonomiska politiken på att sanera de offentliga finanserna. Vid 
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regeringsskiftet 1982 revs emellertid dessa besparingsbeslut upp samtidigt 
som en så kallad offensiv devalvering genomfördes. 

Devalveringarna medförde, tillsammans med en internationell 
konjunkturuppgång, en förstärkning av aktivitetsnivån i ekonomin. 
Devalveringarna gav dock endast en respittid, under vilken de grund
läggande strukturella obalanserna i ekonomin borde ha angripits. Men så 
skedde inte. Den nödvändiga eftervården försummades. Stabiliserings
politiken misslyckades med att hålla tillbaka den inhemska efterfrågan. 
Detta blev särskilt tydligt efter 1984. Strukturpolitiska reformer för att 
förbättra ekonomins funktionssätt och öka tillgången på produktions
resurser uteblev också. 

Det stabiliseringspolitiska misslyckandet hade flera orsaker. Finans
politikens inriktning var inte tillräckligt stram. De offentliga utgifterna 
hölls inte tillbaka. Samtidigt medförde avregleringen av kreditmarknaden 
en kraftigt ökad utlåning under andra hälften av 1980-talet. Det 
dåvarande skattesystemet, med höga skattesatser och vidlyftiga avdrags
möjligheter, stimulerade hushållen och företagen att ta stora lån. 

Kreditexpansionen innebar en kraftig påspädning av den inhemska 
efterfrågan. Följden blev en överhettning av ekonomin som vid slutet av 
1980-talet blev akut. Inflationen steg till tvåsiffriga tal. Kostnadsläget 
försämrades snabbt. Svensk export förlorade marknadsandelar och 
affärerna med utlandet visade underskott. 

Avsikten med devalveringarna var att föra över resurser från den 
skyddade till den konkurrensutsatta sektorn. Men eftersom den inhemska 
efterfrågan inte hölls tillbaka fick de konkurrensutsatta delarna av 
näringslivet inte tillräckligt expansionsutrymme. 

1980-talets inflationsekonomi skapade ett drivhusklimat i ekonomin som 
ledde till spekulation baserad på höga inflationsförväntningar. Låne
baserade investeringar i fastigheter och andra tillgångar framstod som 
lönsamma. I takt med att inflationen växlades ned, försvagades utsikterna 
för framtida värdestegringar och fustighetsvärdena föll. Följden blev 
mycket omfattande kreditförluster och allvarliga obalanser inom hela den 
svenska fmanssektorn. 

Under 1970-talet grundlades obalanser i de offentliga finanserna. Mot 
slutet av 1980-talet medförde överhettningen att problemen tillfälligt 
kunde döljas. Den höga inflationen i kombination med bl.a. höga 
marginalskatter och brist på inflationsskydd i skatteskalorna ledde till ett 
stigande skattetryck. Efter det snabba konjunkturraset 1991 blev det 
strukturella underskottet åter synligt. 

Den ekonomiska politikens misslyckande under 1980-talet gällde inte 
endast stabiliseringspolitiken. Också inom strukturpolitiken förekom stora 
försummelser. Bristen på utbudsstimulerande åtgärder bidrog till att över
hettningen blev så kraftig. Den regionala obalansen förstärkte detta. 

Ingenting gjordes för att komma till rätta med de allvarliga bristerna 
i socialförsäkringssystemen. Utgifterna för sjukförsäkringen, arbet<>
skadeförsäkringen och förtidspensioneringen började under 1980-talet att 
ökade okontrollerat. Under perioden 1985-90 växte utgifterna för transfe
reringar med 22 % realt medan den totala produktionen bara växte med 
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11 % . Antalet sjukdagar ökade, antalet personer som klassades som 
arbetsskadade ökade kraftigt och allt fler människor tvingades till 
förtidspension. Många slogs ut från arbetsmarknaden och fastnade i 
bidragsberoende. Denna utveckling innebar också att utbudet på arbets
kraft hämmades vilket bidrog till överhettningen på arbetsmarknaden. 

Bristen på förnyelse i den offentliga sektorn medförde ett stigande 
skattetryck och en svag produktivitetsutveckling för ekonomin som 
helhet. Hindren mot att låta enskilda alternativ konkurrera med offentliga 
producenter av vård, omsorg och utbildning motverkade en angelägen 
effektivisering och kvalitetsförbättring inom dessa områden. 

Tiil försummelserna inom utbudspolitiken på 1980-talet skall även 
läggas osäkerheten kring energipolitiken, det dåliga klimatet för mindre 
och medelstora företag och fördröjningen av skattereformen. 

Misstagen i den ekonomiska politiken innebar att de strukturella och 
stabiliseringspolitiska problemen i den svenska ekonomin successivt 
förvärrades. Vid 1990-talets början stod det klart att den svenska 
ekonomin var på väg in i en ny djup kris. 

Diagram 2.1 Industriproduktionen i Sverige och EG 
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Överhettningen ledde fram till en kostnadskris som innebär att nära 
200 000 jobb har försvunnit i industrin sedan 1989. Industriinvesteringar
na har fallit med i genomsnitt 13 % per år under perioden 1990-92. 

Det strukturella budgetunderskottet, den fallande produktionsnivån och 
den höga arbetslösheten har lett fram till ett underskott i statsfinanserna 
som för budgetåret 1992/93 uppgår till nästan 200 miljarder kronor. 

Den nödvändiga nedväxlingen av inflationen medför, liksom i andra 
länder, en period med mycket höga realräntor. Genom att skuldsättningen 
under 1980-talet ökat kraftigt har de åtstramande effekterna av fallande 
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tillgångsvärden och höga realräntor blivit mycket påtagliga. Industri
krisen, finanskrisen och krisen i de offentliga finanserna har skapat en 
ond cirkel som det tar tid att bryta. 

Uppslutningen kring den fästa växelkursen har varit stark i Sverige. 
Däremot har inte den förda politiken och den ekonomiska utvecklingen 
i övrigt, t.ex. i fråga om lönebildningen, motsvarat de krav som en fäst 
växelkurs ställer. De upprepade devalveringarna under 1970- och 1980-
talen skadade Sveriges trovärdighet vad gäller förmågan att varaktigt 
hålla en låg inflation. Dessa faktorer bidrog till att Sverige i novem
ber 1992 tvingades överge den fästa växelkursen. 

3 De internationella förutsättningarna 

3.1 Den svaga internationella konjunkturen och prognosen 
för 1993-94 

Den internationella ekonomin utvecklades svagare under 1992 än de 
flesta bedömare räknade med för bara några månader sedan. BNP
tillväxten för OECD-området som helhet uppskattas till ca 1,5 % medan 
tillväxten i Europa väntas vara knappt 1 % . Samtidigt föll inflationen, 
dock mindre i Europa än i OECD-området totalt. Flera faktorer talar för 
en fortsatt svag ekonomisk aktivitet i Europa och Japan de närmaste 
månaderna. En mycket måttlig återhämtning förutses därefter. 

Räntorna har normalt fallit i lågkonjunkturer. Så har inte skett i Europa 
denna gång. En stram penningpolitik förs i Tyskland. Detta har med
verkat till höga räntor också i Europa i övrigt, vilket starkt hämmat 
aktiviteten. För flera länder blev priset till slut för högt att behålla en fäst 
växelkurs. I Storbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Finland, Sverige 
och Norge deprecierades valutorna med 5-15 % under perioden 
september-december 1992. 

Återhämtningen har dröjt även i länder med en expansiv penning
politik såsom USA och Japan. Effekterna har dämpats dels av att 
bankerna har ökat sina marginaler, dels av att hushåll och företag i ökad 
utsträckning har betalat tillbaka sina skulder. De lägre räntorna har 
sålunda underlättat skuldsaneringen men i mindre grad lett till ökad 
konsumtion och investeringar. En viktig orsak är också att de långa 
räntorna i USA inte har sjunkit lika mycket som de korta, vilket hänger 
samman med fortsatta inflationsförväntningar. Den finansiella anpass
ningen har visat sig ta längre tid än man tidigare trott. 

De flesta länder gick in i lågkonjunkturen med stora budgetunderskott. 
Det har inneburit att regeringarna i mindre grad än under tidigare låg
konjunkturer kunnat använda finanspolitiken för att stimulera ekono
mierna. 

De redan låga räntorna i USA och Japan samt en kommande nedgång 
av räntorna i Tyskland och flertalet övriga europeiska länder väntas bidra 
till återhämtningen. Företagens och hushållens skuldsanering leder så 
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småningom till att inkomsterna åter i högre grad används till konsumtion 
och investeringar. 

EG-länderna enades i december 1992 om ett s.k. tillväxtinitiativ för att 
stärka den ekonomiska utvecklingen. Dels skall länderna inom ramen för 
gällande ekonomisk-politisk strategi stödja privata och offentliga inve
steringar, dels inrättas på gemenskapsnivå en investeringsfond samt en 
tillfällig lånefacilitet i Europeiska investeringsbanken (EIB). Låne
garantier från fonden tillsammans med den nya lånefaciliteten beräknas 
kunna generera investeringar, främst i infrastruktur, på motsvarande 
250 miljarder kronor. Avsikten är uttryckligen att initiativet framför allt 
skall påverka förväntningarna om en bättre tillväxt. Den direkta stimu
lanseffekten beräknas uppgå till ca en halv procentenhet av gemenskapens 
samlade BNP. 

En lyckosam avslutning på de pågående GAIT-förhandlingarna skulle 
bidra till att förbättra de internationella konjunkturutsikterna. Inter
nationell handel har spelat en utomordentligt viktig roll som motor för 
ekonomisk tillväxt under hela efterkrigstiden. Förutom handelslibera
liseringar för industri- och jordbruksvaror skulle ett nytt GAIT-avtal 
öppna nya områden för internationell konkurrens - framför allt tjänste
handel. De möjliga välfärdsvinsterna har uppskattats till inemot 
200 miljarder dollar (molwarande ca 1 400 miljarder kronor) årligen. 
EFTA-länderna skulle tillhöra de största vinnarna. 

Sverige stöder utkastet till GATT-överenskommelse, vilken enligt 
planerna ska vam klar i mars 1993. Resultatet kan tidigast träda i kraft 
den 1 januari 1994. 

USA ligger längst fram i konjunkturcykeln och bedöms även ha 
kommit längst i skuldanpassningen. Under senare delen av 1992 framkom 
allt klarare indikationer på att den amerikanska ekonomin är inne i en 
snabbare återhämtning. Avgörande för dess styrka är hur konsumtionen 
utvecklas. Den amerikanska ekonomin förutses växa med 2,5 % 1993 
och 3 % 1994. 

Den japanska ekonomin är mitt uppe i den mest djupgående reala och 
finansiella anpassningen på tjugo år. Den finansiella anpassningen 
underlättas av en expansiv penning- och finanspolitik som möjliggörs av 
ett offentligt sparandeöverskott och en lång period med låga pris- och 
löneökningar. Förutsatt att anpassningen sker gmdvis och kontrollerat kan 
den japanska tillväxten väntas öka till 2,5 % 1993 och 3,1 % 1994. 

Aktiviteten i den tyska ekonomin har dämpats kraftigt sedan våren 
1992. Detta har skapat förutsättningar för lägre inflation och lägre räntor. 
Det tar dock tid innan lägre räntor får effekt på konsumtion och investe
ringar. Finanspolitiken väntas vara stram de närmaste åren mot bakgrund 
av att budgetunderskottet ökat kraftigt som en följd av kostnaderna för 
den tyska återföreningen. Dessutom hämmas exportsektorn av D
markens faktiska appreciering. Tillväxten i de västra förbundsländerna 
väntas stanna vid 0,5 % 1993 och uppgå till 2 % 1994. 

1 såväl Danmark som Finland och Norge sker för närvarande en 
anpassning av den finansidla sektorn. En viss återhämtning i de nordiska 
länderna förutses fr.o.m. 1993.·Som en följd av den stora förbättringen 
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av den finska konkurrenskraften väntas återhämtningen där bli starkt 
exportledd. Tillväxten för 1993 väntas uppgå till 1,3 % med en ytter
ligare förstärkning 1994. I Danmark och Norge däremot är återhämt
ningen baserad främst på en ökad inhemsk efterfrågan. Tillväxten i båda 
länderna väntas uppgå till 1,5 % 1993 och förutses öka till ca 2,5 % 
1994. 

För OECD-länderna sammantagna bedöms BNP växa med 1,8 % 1993 
och med 2,8 % 1994. Tillväxten väntas bli svagare i Europa, eller 
knappt 1 % 1993 och drygt 2 % 1994. I jämförelse med bedömningen 
i prop. 1992/93:50 i oktober innebär detta en viss nedrevidering för 
1993. Inflationen förutspås ligga kvar på drygt 3 % i OECD-området de 
närmaste två åren, och arbetslösheten väntas öka ytterligare innan den 
vänder sakta nedåt 1994. Världshandeln förutses växa med 5,5 % 1993 
och 6,5 % 1994. 

Den internationella utvecklingen kan således ge vissa positiva impulser 
och mQjligheter för svensk ekonomi. För att tillgodogöra sig dem krävs 
dock en stabil tillväxtfrämjande inhemsk politik. 

3.2 Den västeuropeiska integrationen 

I november 1992 godkände riksdagen med stor majoritet EES-avtalet. 
Schweiz valde genom resultatet i folkomröstningen att inte ansluta sig till 
EES, vars ikraftträdande därmed försenas. Regeringen kommer att verka 
för att avtalet för övriga länder träder i kraft under första halvåret 1993. 

EES-avtalet innebär att ett ekonomiskt samarbetsområde med närmare 
370 miljoner människor upprättas. EES-området ~varar för nära tre 
fjärdedelar av ~vensk utrikeshandel. Ett deltagande på lika villkor på 
denna marknad är av stor betydelse för vår förmåga att bevara och stärka 
Sveriges ställning som livskraftig industrination. 

Genom avtalet skapas i allt väsentligt fri rörlighet för varor, personer, 
tjänster och kapital samt en enhetlig konkurrenspolitik. Dessutom 
kommer samarbete att ske på ett antal angränsande områden, t.ex. vad 
gäller miljö, utbildning, forskning och konsumentpolitik. EES-avtalet är 
betydelsefullt i sig, men utgör också ett viktigt steg på vägen till ett 
~venskt medlemskap i EG. 

En väsentlig del av EG-samarbetet, som inte täcks av EES-avtalet, är 
det ekonomiska och monetära samarbetet. EG-ländema har i Maastricht
överenskommelsen enats om en fördjupning av det nuvarande samarbetet 
till en ekonomisk och monetär union (EMU). Slutsteget i EMU är in
förandet av en gemensam valuta. 

Bildandet av en valutaunion i Europa har både positiva effekter 
samtidigt som det medför vissa risker. 

Med en gemensam valuta minskar transaktionskostnadema i utrikes
handeln, vilket stimulerar handelsutbytet mellan länderna. Eliminering av 
växelkursrisker får också positiva dynamiska effekter genom en ökning 
av företagens investeringar. Upprättandet av en gemensam centralbank 
innebär att penningpolitiken utformas utifrån förhållandena i hela unionen 
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och inte som nu utifrån förhållandena i det dominerande landet i valuta
samarbetet, Tyskland. 

Det finns emellertid också risker i bildandet av EMU. För att två 
ekonomiska områden skall ingå i samma valutaområde förutsätts att de 
är någorlunda homogena. Det betyder att ekonomierna skall reagera på 
externa chocker på likartat sätt. Därutöver skall arbetskraft och kapital 
vara lättrörliga över gränserna. Om dessa krav är uppfyllda kommer 
områdena att vinna på att förenas i en valutaunion. 

Ytterligare andra faktorer talar för en valutaunion i Europa. Avveck
lingen av valutaregleringarna i industriländerna har bidmgit till fmmväx
ten av en allt mer omfuttande finansiell sektor. På de avreglemde 
finansiella marknaderna kan kapital mycket snabbt röm sig mellan olika 
valutor. Volymen på kapitalströmmarna är mycket stor i förhållande till 
ländernas valutareserver, varför centmlbankerna kan få svårigheter att 
förwam fasta växelkurser. Särskilt mindre valutor kan komma under 
press när placemre söker sig till de valutor som bedöms som säkrast. 

Händelserna under hösten 1992 illustremr detta. Flem länder inom 
EG:s växelkurssamarbete har tvingal'l överge sina fasta växelkurser till 
följd av kapitalflöden som berott på förväntningar om växelkursjuste
ringar. I en valutaunion upphör sådana kapitalflöden. Därmed försvinner 
också de ränteskillnader som är förknippade med valutarisker. 

Det finns stom fördelar för Sverige att delta i ett allt fastare europeiskt 
valutasamarbete. Lägre transaktionskostnader innebär betydande bespa
ringar för ~venska företag och svenska konsumenter. Prisstabilitet och en 
väl fungerande lönebildning blir lättare att uppnå. Arbetsmarknadens 
parter vet då att möjligheten att devalvera fön.vunnit. Samtidigt ökar 
kmven på flexibilitet i relativa löner och priser. 

FöruL<>ättningarna för den ekonomiska politiken blir mer stabila. 
Räntenivån i Sverige blir densamma som i övriga delar av det större 
valutaområdet. Risken för valutakriser och räntechocker eliminems. 
Intresset för investeringar i Sverige ökar. 

Sammantaget innebär ett l>Venskt deltagande i ett sådant europeiskt 
valutasamarbete ökade möjligheter till lägre räntor och högre investe
ringar, och därmed fler jobb och högre välfärd. Mot denna bakgrund är 
det ett ~venskt intresse att delta i EG:s arbete med att skapa en ekono
misk och monetär union. 

4 Den ekonomiska utvecklingen i Sverige 
1993-1994 
Den utveckling under 1980-talet som redovisats tidigare har fått 
djupgående verkningar in på 1990-talet. Den samlade produktionen av 
varor och tjänster föll med nästan 2 % 1991 och drygt 1 % 1992. 
Nedgången väntas fortsätta också 1993. Därmed får det :-venska 
folkhushållet vidkännas en standardsänkning på över 60 miljarder kronor, 
molwarande nästan 7 000 kronor per i,,vensk. Om den svenska ekonomin 
hade utvecklats som OECD-länderna under treårsperioden skulle varje 
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person i genomsnitt ha haft nästan 15 000 kronor högre disponibel 
inkomst 1993. 

Deprecieringen av kronan innebär att den inhemska efterfrågan minskar 
genom att importpriserna stiger. Samtidigt förbättras förutsättningarna för 
den konkurrensutsatta sektorn ytterligare. De svenska företagen kommer 
att möta växande utlandsmarknader under prognosperioden. 

Förutsättningarna är därför goda för en expansion av den utlandskon
kurrerande sektorn. 

En remarkabel förbättring av konkurrenskraften sker nu. Lönekost
naderna väntas öka långsamt både 1993 och 1994, samtidigt som 
produktiviteten stiger snabbare i Sverige än i omvärlden. Till detta ska 
läggas effekterna av sänkningen av arbetsgivaravgifterna, den förkortade 
semestern samt deprecieringen. Sammantaget beräknas de relativa 
enhetsarbetskostnaderna fulla med drygt 15 % 1993 och med ytterligare 
drygt I % 1994. En del av denna förbättring beror dock på att den 
genomsnittliga produktiviteten ökat genom utslagning av industri med låg 
produktivitet varigenom produktionskapaciteten samtidigt har minskat. 

Den svenska exporten väntas öka kraftigt även om marknadstillväxten 
förblir lägre än under föregående konjunkturuppgångar. Tidigare förluster 
av marknadsandelar vänds till vinster. Exportvolymen väntas stiga med 
5 % 1993 och 8 % 1994. Därmed stimuleras också industriproduktionen, 
som bedöms öka med ca 1 % 1993 och med 6 % 1994. 

Tabell 4.1 Försörjningsbalans 

Miljarder Procentuell volymförändring 
kr. 1991 

1991 1992 1993 1994 

BNP 1 432,9 -1,8 -1,2 -1,4 1,6 
Import 381,7 -5,9 0,5 -0,5 3,5 
Tillgång 1 814,6 -2,9 -0,7 -1,1 2.1 

Privat konsumtion 777,3 1,0 -1,5 -3,2 0,0 
Offentlig konsumtion 387,1 0,2 0,9 -0,5 -0,8 

Stat 112,2 -0,7 2,0 -0,3 -0,5 
Kommuner 274,9 0,6 -0,5 -0,6 -0,9 

Brutto investeringar 270,7 -8,3 -8,7 -9,5 -3,0 
Lager investeringar 1 -25,0 -2, 1 0,9 0,2 0,5 
Export 404,6 -') ') 1,2 5,0 8,0 -·-Användning 1 814,6 -2,9 -0,7 -1,1 2,1 

Inhemsk användning 1 410,0 -3,2 -1,4 -3,4 -0,3 

1 Förändring i procent av föregående års BNP. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Den mycket ~-vaga efterfrågan på arbetskraft bidrar till att hålla nere 
löneökningarna både 1993 och 1994. Det finns dock ett löneöverhäng 
från 1992 som drar upp genomsnittet 1993. Dessutom uppstår rent 
tekniskt en löneglidning till följd av företagsnedläggningar och personal
inskränkningar. När arbetsstyrkan minskas är det vanligtvis de sist 
anställda som friställs. Dessa har som regel en lägre lön än genomsnittet, 
varför den genomsnittliga lönenivån höjs även om ingen enskild anställd 
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fått löneförhöjning. Den uppmätta genomsnittliga timlönen väntas därför 
stiga med 3 % 1993 och 3,5 % 1994. 

Konsumentpriserna väntas öka med knappt 5 % under loppet av 1993. 
Av detta beräknas stigande importpriser m.m. till följd av deprecieringen 
av kronan svara för drygt 1,5 procentenheter och skatter och andra 
politiska beslut för drygt I procentenhet. Den underliggande inflations
takten uppgår således till endast ca 2 % . Under I 994 väntas den fitktiska 
ökningen av konsumentprisindex reducerds till knappt 3 % beroende på 
att effekterna av skatteförändringarna upphör samt att både importpris-
och hyresutvecklingen dämpas något. Den underliggande inflationstakten 

beräknas understiga 2 % . 
Hushållens realt disponibla inkomster beräknas falla med drygt 3,5 % 

I 993. Detta sker mot bakgrund av stora ökningar tidigare år, nämligen 
2 % 1989, 3,1 % 1990, 4,9 % 1991 och 2,1 % 1992. Hushållens köp
kraft påverkas både av höjda importpriser och av de prisökningar som 
följer av höjningen av bensin-, tobaks- och den reducerade mervärdes
skatten samt av lägre subventioner. Motverkande effekter som ökar 
köpkraften uppkommer genom lägre räntor och den prissänkning som 
följer av de sänkta arbetsgivaravgifterna. Under 1994 bedöms de reala 
disponibla inkomsterna förbli oförändrade. 

Hushållens sparkvot har stigit mycket kraftigt under de senaste åren. 
Detta är långsiktigt positivt. Sparkvoten har nu kommit upp på en för 
svenska förhållanden hög nivå. Från en lägsta nivå på minus 5, 1 % 1988 
ligger nu sparandet som andel av de disponibla inkomsterna på ca 6 % . 
Hushållen kan antas vilja upprätthålla sin konsumtionsstandard och 
sparkvoten beräknas därför avta något 1993 för att sedan plana ut 1994. 
Osäkerheten i denna bedömning är dock mycket stor. Den privata 
konsumtionen väntas fälla förhållandevis mycket under I 993 och sedan 
stabiliseras under I 994. 

Den underliggande konsumtionsutvecklingen inom den offentliga 
sektorn uppvisar en fällande trend. Nedgången bromsas dock av att en 
stor del av beredskapsarbetena registreras som kommunal konsumtion. 
Den offentliga konsumtionen mäts på ett sätt som innebär att ökad 
effektivitet genom lägre kostnader registreras som minskad volym. En 
fallande konsumtion~volym behöver alltså inte innebära att servicen har 
blivit sämre. 

Näringslivets investeringar och bostadsbyggandet påverkas i hög grad 
av de omställningsprocesser som ekonomin genomgår. Fallande priser på 
fastigheter får - tillsammans med höga realräntor - en starkt kontraktiv 
inverkan. Dålig lönsamhet, lågt kapacitetsutnyttjande och försiktiga 
framtidsförväntningar verkar i samma riktning. Bruttoinvesteringarna 
väntas falla med nästan 10 % 1993. En motverkande fitktor är emellertid 
de omfattande satsningarna på infrastrukturinvesteringar. Dessa ligger nu 
på en nivå som är ca 3 gånger så stor som under 1980-talet. 

Den starka konkurrenskraftsförbättringen väntas gradvis resultera i 
växande produktion och högre lönsamhet inom industrin, vilket för med 
sig ökade industriinvesteringar under 1994. Detta begränsar nedgången 
i de samlade bruttoinvesteringarna. Lageravvecklingen bedöms fortsätta 
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under prognosperioden men ske i allt långsammare takt. Därmed uppstår 
ett positivt bidrng till BNP. 

Sammantaget väntas BNP falla med 1-1,5 % under 1993. Upp&vinget 
inom den konkurrensutsatta sektorn leder sedan till att tillväxten kommer 
igång under 1994. BNP-tillväxten beräknas då bli drygt 1,5 %. Det 
kommer dock att dröja viss tid innan detta får positiva effekter på 
arbetsmarknaden. Den produktionsökning som uppstår kan till en början 
tillgodoses genom höjd produktivitet. Uppgången i den öppna arbetslös
heten motverkas av de omfattande arbel<;marknadspolitiska åtgärderna. 
Den genomsnittliga arbetslösheten beräknas stiga till drygt 6 % 1993 och 
till 7 % 1994. Under 1994 väntas arbetslösheten plana ut och sedan 
successivt sjunka. 

Tabell 4.2 Nyckeltal 

Årlig procentuell förändring 

1991 1992 1993 1994 

Disponihcl inkomst 4,9 2,1 -3,7 0,1 
Sparkvot (nivå) 2,7 6,1 5,6 5,7 
Industriproduktion -5, 1 -3,5 1,0 6,0 
Relativ cnhetsarhctskostnad 1,4 -0,9 -15,4 -1, 1 
Arbetslöshet (nivå) 2,7 4,8 6,2 7,0 
Handclsbalans (mdr. kr.) 30,5 35, 1 57,5 76,7 
Bytesbalans (mdr. kr.) -20,2 -25,6 -4,7 23,0 
Bytesbalans (% av BNP) -1,4 -1,8 -0,3 1,5 

Källor: Statistiska centralhyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Den låga aktiviteten i ekonomin leder till en fallande import under 
1993, medan en ökning sannolikt inträffar under 1994. Utrikeshandeln 
kommer att ge ett krnftigt positivt bidrng till tillväxten. Exportvolymen 
ökar betydligt kraftigare än importvolymen under prognosperioden. Detta 
är den främsta förklaringen till det mycket stora överskottet i handels
halansen 1994. Bytesbalansen kan därigenom för första gången sedan 
1986 komma att uppvisa ett överskott, motsvarande ca 1,5 % av BNP. 

Redan 1993 ger kapitalbildningen ett positivt bidrag till BNP-tillväxten. 
Detta ökar kraftigt under 1994 samtidigt som det negativa bidraget från 
konsumtionen minskar. Sammantaget får därmed den svenska ekonomin 
en långsiktig bättre struktur, som förbättrar förutsättningarna för en snabb 
ekonomisk återhämtning därefter. 
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Bidrag till BNP-tillväxten 

Procent av foregående års BNP 

1991 1992 1993 1994 

Konsumtion 0,6 -0,6 -1,9 -0,2 

Kapitalbildning -2,4 -0,6 0,5 1,8 

BNP -1,8 -1,2 -1,4 1,6 

5 Finanspolitiken 

5.1 Bestående låg inflation vid rörlig växelkurs 

Den underliggande inflationen är i dag historiskt låg. På vissa marknader 
råder till och med deflation. Producentpriserna har sjunkit under det 
senaste året. 

Denna låga inflationstakt har uppnåtts under en period med sjunkande 
aktivitetsnivå och betydande kapitalförluster. Detta är en kostsam men 
nödvändig anpassning efter överhettningen i slutet av 1980-talet. Det är 
av yttersta vikt att den låga inflationen kan bibehållas även när konjunk
turläget förbättras så att inte anpassningskostnadema behöver tas en gång 
till. 

Sverige har tydliga och smärtsamma erfarenheter av de nackdelar som 
är förknippade med hög och varierande inflation. 

En hög inflation leder till fördelningspolitiska orättvisor. Inkomster och 
förmögenheter omfördelas på ett godtyckligt sätt. Låntagare tjänar på 
bekostnad av sparare. Hög inflation tenderar också att missgynna 
personer med en svag ställning på arbetsmarknaden. 

Inflationen undergräver respekten för det som skapar välfärd, nämligen 
arbete, sparande och företagande. I stället gynnas spekulation. Mångårigt 
spanmde kan raderas ut på kort tid. Inflation uppmuntrar ett osunt 
beteende. 

Hög och varierande inflation leder till att prissättning och därmed 
marknadernas funktionssätt försämras. Det blir !>Vånue för både hushåll 
och företag att fatta ekonomiskt korrekta beslut, t.ex. i fråga om 
investeringar för framtiden. Med ett nominellt företagsskattesystem ger 
inflation upphov till snedvridande effekter på investeringsbeslut genom 
att den reala avkastningen efter skatt påverkas på ett godtyckligt sätt. 
Detta leder till sämre resursanvändning och lägre effektivitet i ekonomin. 
Tillväxten blir lägre. 

Det finns ingen konflikt mellan hög tillväxt och låg inflation. Tvärtom 
är låg inflation nödvändig för att nå uthållig tillväxt. För att främja 
tillväxten och därmed sysselsättning och välfärd måste således inflationen 
förbli varaktigt låg. 

Den svenska ekonomin har ett antal särdrag som medför att inflationen 
lätt kan återkomma. Det är mycket viktigt att den ekonomiska politiken 
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utformas så att exister.mde inflationsmekanismer och uppkomsten av nya 
intlationsspiraler motverkas. 

Sverige har under lång tid varit ett höginflationsland och det finns en 
risk att grundläggande förväntningar är anpassade till detta. Sedan länge 
hart.ex. arbel<>marknadens parter tenderat att sluta avtal som medför att 
kostnaderna ökar mer än produktiviteten. Risken för detta har inte blivit 
mindre genom att växelkursen för närvarande är rörlig. Den ekonomiska 
politiken måste därför medverka till att göra klart för arbetsmarknadens 
parter att sådan kostnadsintlation inte kan accepteras. 

Efter devalveringen 1982 slog den svenska ekonomin i kapacitetstaket 
förhållandevis tidigt under den följande konjunkturuppgången. Detta 
medförde en stigande inflation. Flaskhalsar som skulle riskera en 
liknande process när tillväxten kommer igång måste därför undvikas. 

Arbetskraft och andra resurser måste föras över till den utlandskon
kurrerande sektorn. Även om utlandsbetalningarna 1994 på grund av den 
låga aktivitetsnivån ger ett litet överskott, tycks Sverige ha haft ett 
underliggande, strukturellt underskott i bytesbalansen. Därför måste 
förutsättningar nu skapas för en kapacitetsökning av den utlandskon
kurrerande sektorn. 

Under senare år har den internationella integrationen krnftigt ökat, inte 
minst vad gäller kapitalmarknaderna. Mycket stora belopp omsätts på 
mycket kort tid. Detta tendernr att påskynda ekonomiska förlopp. Även 
begränsade inflationsimpulser kan riskera att snabbt övergå i ett 
accelerernnde förlopp. 

Mot denna bakgrund är det centralt att utforma den ekonomiska 
politiken så att intlationsförväntningarna stabiliseras på en låg nivå. 
Förlusten av den fusta växelkursen som ankare i en sådan politik skärper 
krdven på den ekonomiska politikens långsiktighet och utformning. 
Risken att den rörliga växelkursen leder in i en intlationsspiral måste 
avvärjas. 

Den underliggande inflationstakten för 1993 väntas bli ca 2 % . 
Konsumentprisindex beräknas stiga med ca 5 % till följd av höjda 
indirekta skatter, reducernde subventioner samt de höjda importpriser 
som följer av deprecieringen. En större ökning kan inte tolereras. För 
1994 kvarstår endast en mindre del av deprecieringens genomslag på 
priserna. Då måste också ökningen av konsumentprisindex bli lägre. Den 
underliggande intlationstakten skall således förbli låg. 

5.2 Den stabiliseringspolitiska avvägningen 

Den i.vaga aktivitetsnivån i ekonomin leder till krav från olika håll på 
finanspolitiska stimulanser. Men det vore att upprepa 1980-talets misstag. 
En sådan politik vore inte hållbar och skulle inte ge avsett resultat. 

Allmänt ökade offentliga utgifter för att stimulera ekonomin skulle 
innebära en ytterligare fö1wagning av budgeten. I en situation när 
budgetunderskottet redan är mycket stort och statens upplåningsbehov 
driver upp räntorna skulle detta få negativa eftekter bl.a. genom stigande 
inflationsförväntningar som driver upp räntorna ytterligare. Nettoresul-
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tatet skulle kunna bli en hårdare åstramning via penning- och valutapoli
tiken. 

Ytterligare en mekanism skulle verka i samma riktning. En fortsatt 
försvagning av budgeten skulle automatiskt leda till större stal'iskuld. 
Räntebetalningarna skulle öka automatiskt och därmed leda till än större 
framtida besparingskrav. Inflationsförväntningarna skulle snabbt tillta, 
med starkt negativa effekter på tillväxt och sysselsättning. 

Budgetunderskottet och statens lånebehov har nu nått sådan omfattning 
att sedvanliga stabiliseringspolitiska mekanismer inte fungerar. Minskade 
offentliga utgifter kan, genom att de leder till ett lägre budgetunderskott, 
totalt sett ge expansiva effekter på den ekonomiska aktiviteten genom att 
de möjliggör lägre räntor utan stigande inflationsförväntningar. Detta 
förutsätter naturligtvis ett väl fungerande samspel mellan finans- och 
penningpolitiken. 

Med hänsyn till de åtgärder som redan vidtagits på närmare ca 
70 miljarder kronor i minskade offentliga utgifter framstår det som 
angeläget att nya åtgärder träder i kraft stegvis under ett antal år 
framöver. En successiv minskning av de offentliga utgifterna ger 
utrymme för en lägre ränta och låg inflation. Stabiliseringspolitiken måste 
ha en sådan inriktning att realräntan kan sjunka utan att detta sker genom 
ökad inflation. 

Riksbanken kan i stor utsträckning styra den korta räntans nivå bl.a. 
genom att bestämma marginalräntan. Om den korta räntan sänks kraftigt 
betyder det att den förväntade avkastningen på placeringar i !>venska 
kronor sjunker. Därvid minskar efterfrågan på tillgångar i !>Venska kronor 
och växelkursen sjunker om finanspolitiken inte är tillräckligt stram. 
Detta i sin tur leder till större importerade prisökningar samt ökade 
inflationsförväntningar. Det senare återspeglas i den långa räntan som då 
stiger. Den penningpolitiska handlingsfriheten är med andra ord starkt 
beroende av att inflationen och inflationsförväntningarna hålls nere. 

5.3 Strukturel1a och konjunkturbetingade underskott 

Det strukturella underskottet i den offentliga sektorn 

Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande kan delas upp 
i en konjunkturrensad och en konjunkturell del. Den konjunkturrensade 
delen (något oegentligt kallad strukturell del) kvarstår även vid ett 
konjunkturmässigt normalt kapacitetsutnyttjande. Det beräknade 
strukturella underskottet är således justerat med hänsyn till BNP-nivå 
men inte med hänsyn till sammansättning av BNP. Det resterande 
konjunkturbetingade underskottet är en följd av att skatteunderlagen är 
tillfälligt låga på grund av lågt kapacitetsutnyttjande samt av att lågkon
junkturen medför extra kostnader för arbetslöshet och arbetsmarknads
politiska åtgärder. Utbetalt bankstöd har även medtagits här. 

En uppdelning av det totala underskottet i en konjunkturell respektive 
en konjunkturrensad del är behäftad med osäkerheter. Underskotten utgör 
skillnaden mellan två mycket stora tal. Mindre beräkningstekniska 
förändringar kan ge stora effekter på de olika saldona. Icke desto mindre 
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är en uppdelning intressant, eftersom den ger en indikation på hur 
underskottet utvecklas när tillväxten kommer igång och de konjunkturella 
effekterna faller bort, både på inkomst- och utgiftssidan. 

Som diskuteras närmare i den preliminära nationalbudgeten har 
uppdelningen av underskottet i en strukturell och en konjunkturbetingad 
del gjorts med utgångspunkt i att 1991 var ett år med ett konjunktur
mässigt normalt kapacitetsutnyttjande samt att den potentiella tillväxt
takten uppgår till 2 % per år. 

Enligt denna bedömning var således det konjunkturberoende under
skottet år 1991 noll. Det faktiska underskottet på 15 miljarder kronor var 
därför strukturellt. Detta underskott kan i allt väsentligt hänföras till 
1980-talets ökning av inkomstöverföringar samt det låga hushållsspa
randet, som medförde ohållbart höga mervärdesskatteintäkter från den 
privata konsumtionen. 

Tabell 5.1 Finansiellt sparande i offentlig sektor 

Miljarder kronor 

1991 1992 1993 1994 

Totalt finansiellt 
sparande -15 -130 -170 -140 

därav 

Strukturellt -15 -70 -70 -55 

Konjunkturberoende 0 -60 -100 -85 

Den stora försämringen i det strukturella underskottet inföll således 
mellan 1991 och 1992. I allt väsentligt hänger detta samman med beslut 
och utvecklingstendenser under slutet av 1980-talet som först 1992 blev 
synliga i det offentliga sparandet. Överhettningen, den höga nominella 
pris- och lönekostnadsökningen och det låga hushållssparandet hade 
inneburit att den offentliga sektorns inkomster blivit uppblåsta till 
långsiktigt ohållbara nivåer. Samtidigt var utgifterna för arbetsmarknads
politiska insatser låga på grund av det överhettade sysselsättningsläget. 
När pris- och lönekostnadsökningen dämpades och överhettningen på 
arbetsmarknaden försvann minskade inkomsterna och utgifterna ökade. 
De tidigare nivåerna visade sig vara långsiktigt ohållbara i den meningen 
att inkomsterna inte var tillräckliga för de utgifter som blev resultatet av 
ett mera normalt konjunkturläge. Enbart ökningen i hushållssparandet, 
som under perioden 1989-1992 ökade uppgick till närmare 
100 miljarder kronor, motsvarar en minskning av mervärdesskatteintäk
terna från privat konsumtion med ca 20 miljarder kronor. 
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Försämringen i det strukturella underskottet mellan 1991 och 1992 kan 
mer konkret förklaras av bl.a. följande fuktorer: 

Högre hushållssparande 
Övergång till lägre inflation 
Ökad vinstandel 
Ökade offentliga investeringar 
M ervärdesskattesänkning 
Ökade räntebidrag på grund av 
dyrt byggande 1990-91 
Ökade flyktingkostnader 

6 miljarder kronor 
7" 
6" 
4" 

10 " 

3 " 
6" 

Det ökade hushållssparandet förklarar ca 6 miljarder kronor. Därigen
om fön,vagades den privata konsumtionen och basen för mervärdesskatte
intäkterna. Ökningen av sparandet är positiv ur samhällsekonomisk 
!>)'nvinkel. Den beror på en kombination av skattereformen som gjorde 
det dyrt att låna och lönsamt att spara, på kreditmarknadens omsvängning 
till restriktiv utlåning samt på den ökade arbet<;lösheten som skapade 
behov i hushållen av en ekonomisk buffert. 

Nedväxlingen i inflationstakten förklarar ca 7 miljarder kronor. Även 
detta är positivt, men innebär i övergångsskedet att utgifterna ökar 
snabbare än inkomsterna. När inflationen sjunker ökar inkomsterna med 
den nya låga inflationstakten medan många utgifter är basbeloppsstyrda 
och därför ökar med den tidigare högre inflationstakten. Effekten blir en 
engångsvis permanent försämring av saldot. 

Ökade räntebidrag på grund av att det tidigare finansieringssystemet 
medförde dyrt byggande svarar för ca 3 miljarder. 

Sänkningen av mervärdesskatten år 1992 svarar för 
10 miljarder kronor. 

Därtill kommer ett antal mindre poster som enligt den valda metoden 
inte är konjunkturberoende. De kan dock vara mer eller mindre till
fälliga. Dit hör t.ex. ökade utgifter för flyktingmottagningen och ränta 
på utbetalt bankstöd. 

Av tabellen framgår att det strukturella underskottet är i stort sett 
oförändrat mellan åren 1992 och 1993. Detta kan !>)'nas egendomligt med 
hänsyn till de stora utgiftsminskningar som träder i kraft 1993. Samtidigt 
har emellertid deprecieringen medfört en kraftigt ändrad sammansättning 
av BNP, vilket kortsiktigt reducerat skatteintäkterna. Vinster är på kort 
sikt lägre beskattade än löner och genom deprecieringen ökar vinstan
delen. Deprecieringen medför även att exporten främjas medan den 
privata konsumtionen begränsas vilket minskar underlaget för mervärdes
skatt m.m. Den offentliga sektorns ränteutgifter, netto, ökar med ca 
20 mi~jarder kronor. Skatteintäkterna påverkas också av slopade punkt
skatter samt av att pensionärernas grundavdrag inte längre avtrappas mot 
bl.a. kapitalinkomst. Nettoeffekten är att det strukturella underskottet är 
oförändrat 1993 jämfört med 1992. 
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Mellan 1993 och 1994 minskar det strukturella underskottet med ca 
15 miljarder kronor. Detta är nettot av beslut om minskade utgifter på ca 
25 miljarder kronor och ökade räntor netto på ca 10 miljarder kronor. 

Analysen visar att finanspolitiken hade en kraftigt expansiv inriktning 
under 1992, om hela den offentliga sektorn beaktas, huvudsakligen till 
följd av tidigare fattade beslut. Under 1993 är finanspolitiken neutral. 
För 1994 förutses en finanspolitisk åtstramning. 

Analysen visar också automatiken i saldoförsämringen. Betydande 
åtgärder krävs för att kompensera ökningen av ränteutgifterna och än mer 
för att minska det strukturella underskottet. Detta illustrerar vikten av att 
inte skjuta saneringen av de offentliga finanserna på framtiden. 

Strukturellt underskott i statsbudgeten 

Även statsbudgetens saldo kan delas upp i en strukturell del som består 
även vid ett konjunkturmässigt normalt kapacitetsutnyttjande och en 
resterande konjunkturbetingad del. Skillnaden mellan det faktiska, 
redovisade saldot för 1993/94 och det beräknade strukturella saldot visar 
således den konjunkturmässiga delen av underskottet. 

Statsbudgetens saldo 1993/94 

Miljarder kronor 

Totalt saldo 
Strukturellt saldo 
Konjunkturberoende saldo 

ca -160 
ca -105 
ca - 55 

Tabellen visar att om det inte varit lågkonjunktur 1993/94 skulle 
underskottet varit 55 miljarder kronor lägre. Det underskott som kvarstår 
på ca 105 miljarder kronor är att betrakta som strukturellt. 

Det strukturella underskottet i de totala offentliga finanserna är 
summan av statsbudgetens strukturella underskott, viss upplåning utanför 
statsbudgeten samt sparandet i socialförsäkringssektorn och kommun
sektorn. 

5.4 Långsiktig utgiftsstrategi 

Riksdagen har på förslag från regeringen lagt fast en långsiktig utgifts
strategi (LUS) för de offentliga utgifterna. Utgiftsstrategin innebär en 
prövning i tre led och har beskrivits i proposition 1991192:38 Inrikt
ningen av den ekonomiska politiken (1991/92:FiU10). De tre leden är 
följande: 

l) Att bedöma den långsiktiga utgiftsutvecklingen. 
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2) Att fastställa det totala utgiftsutrymmet och fördela detta, dels över 
tiden, dels enligt politiska prioriteringar på sektorer. Därmed krävs 
även ett ställningstagande inom vilka områden besparingar skall ske. 

3) Att genomföra processen varje år, göra avstämningar och därmed 
bestämma utgiftsutrymme för en ny treårsperiod. 

Som ett led i denna långsiktiga utgiftsstrategi föreslog regeringen 
omfuttande besparingsåtgärder i budgetförslaget i januari 1992, i den 
reviderade finansplanen våren 1992 samt i proposition 1992/93:50 som 
en följd av överenskommelsen med socialdemokraterna hösten 1992. 

Under föregående riksmöte fattade riksdagen efter förslag i budgetpro
pos1 honen beslut om utgiftsminskningar på sammanlagt ca 
20 miljarder kronor. Därtill beslöt riksdagen att successivt reducera 
räntebidragen vid ny- och ombyggnad av bostadshus, vilket ger en 
tillkommande besparing på 15 miljarder kronor när det nya systemet 
gäller fullt ut. 

Under innevarande riksmöte har riksdagen med utgångspunkt i 
regeringens proposition om åtgärder för att stabilisera den svenska 
ekonomin fattat beslut som innebär budgetförstärkning för staten inkl. 
AP-fonden genom bl.a. införandet av en karensdag, sänkt kompensations
nivå för pensioner och sjukpenning och framtida höjd pensionsålder på 
ca 33 miljarder kronor per år. 

Nyss nämnda beslut ger en sammanlagd långsiktig effekt på närmare 
70 miljarder kronor. 

Strukturellt motiverade reformer som bidrar till ett högre utbud av 
arbete och ett högre sparande ger långsiktiga budgeteffekter som är 
väsentligt större än de direkta besparingarna. Det gäller t.ex. för 
regel förändringar i socialförsäkringssystemen som uppmuntrar arbete och 
rehabilitering och motverkar frånvaro. Denna typ av reformer är därför 
särskilt angelägna både för att öka den långsiktiga produktionskapaciteten 
och för att förbättra de offentliga finanserna på medellång och lång sikt. 
Även skattereformens dynamiska effekter bör göra sig gällande när 
tillväxten börjar ta fart. Den fram till år 1997 successivt höjda pensions
åldern medför ett tillkommande arbetsutbud som är särskilt stort när 
konjunkturläget blir bättre. Därigenom ökar basen för socialavgifter, 
inkomstskatter och indirekta skatter vilket ger fördelaktiga budgeteffekter 
utöver den direkta besparingen i form av lägre pensionsutgifter. 

Utöver nu angivna besparingar har riksdagen fattat ett principbeslut 
om att ansvaret och därmed finansieringen av sjuk- och arbetsskadeför
säkringen skall flyttas ut från budgeten. 

Som framgick av tabell 5.1 beräknas det strukturella underskottet för 
den offentliga sektorn till ca 55 miljarder år 1994. Riksdagen har fattat 
beslut om att detta underskott på sikt skall elimineras. 

För att bedöma de krav detta ställer på budgetpolitiken under 
kommande år redovisas en beräkning av det strukturella och det totala 
underskottets utveckling under år 1995-1998. Beräkningarna redovisas 
mera utförligt i den preliminära nationalbudgeten. Eftersom det inte 
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föreligger någon egentlig prognos för den i,,venska ekonomins utveckling 
under dessa år beaktas därvid endast ett begränsat antal faktorer. Liksom 
vid beräkningen av det strukturella underskottet för tidigare år antas en 
underliggande trendmässig tillväxt på 2 % . Jämförelsenormen är därför 
att alla inkomster ökar med 2 % realt. För de offentliga utgifterna är 
ökningen lägre därför att den offentliga konsumtionen antas vara realt 
oförändrad. Om pris- och kostnadsökningarna i den offentliga konsum
tionen är större än i den övriga ekonomin antas detta mötas med olika 
åtgärder. 

Beräkningarna baseras på antagandet att det sker en konjunkturmässig 
återhämtning från år 1994 till år 1998 så att skillnaden mellan faktisk och 
potentiell BNP reduceras med en sjättedel per år, vilket mot!>varar en 
årlig tillväxt på 3,2 %. 

En årlig tillväxt på 3,2 % kan förefalla hög, bl.a. med hänsyn till att 
den genomsnittliga tillväxttakten efter 1982 års devalvering uppgick till 
2,6 % för perioden 1983-1986. Å andra sidan bör tillväxtförutsätt
ningarna vara förhållandevis goda efter år 1994 dels med häni,,-yn till de 
förbättringar i ekonomins funktionssätt som följer av fattade beslut, dels 
med hänsyn till den stora outnyttjade kapaciteten i utgångsläget. 

Vid denna beräkning antas en årlig tillkommande budgetförstärkning 
genom nya beslut på 10 miljarder kronor i 1994 års priser per år för åren 
1995-1998 och på 5 miljarder för år 1994 utöver vad som nu föreslås för 
budgetåret 1993/94 samt att den offentliga konsumtionen är realt 
oförändrad som jag tidigare redovisat. Som framgår av tabellen beräknas 
dessa budgetförstärkningar resultera i ett trendmässigt sjunkande 
strukturellt underskott i de offentliga finanserna så att detta är eliminerat 
år 1998. 

Det totala underskottet reduceras ännu kraftigare, vilket beror på den 
antagna konjunkturåterhämtningen under år 1995-1998. 

Följande slutsatser kan dras: 

För att uppnå en godtagbar utveckling av det strukturella och det 
totala underskottet för den offentliga sektorn krävs årliga tillkom
mande budgetförstärkningar på minst 10 miljarder kronor under de 
kommande åren vid realt oförändrad offentlig konsumtion. 

Återhämtningen och tillväxten är central för att reducera det totala 
underskottet för den offentliga sektorn. Åtgärder som ökar tillväxten, 
t.ex. ökade incitament till arbete genom förändringar av socialförsäk
rings- och skattesystemet, är därför avgörande även ur budgel<>yn
vinkel. 

Även vid dessa tillkommande årliga besparingar och en förhållande
vis stark konjunkturåterhämtning under 1990-talet ökar den offentliga 
sektorns skuld kraftigt. 

Det strukturella underskottet i den offentliga sektorn kan elimineras 
under perioden. 
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Tabell 5.2 Avvecklingen av den offentliga sektorns strukturella underskott 

Miljarder kronor, 1994 års priser 

1994 1995 1996 1997 1998 

Förändringar som på-
verkar sparandet 

Ökning av ränteutgifter 
utöver 2 % realt -9,1 -7 ,4 -5,8 -3,6 

Effekter av tidigare 
besparingsbeslut 6,3 5,0 6,6 2,4 

Andra faktorer -6,4 -8,4 -3,0 -2,4 

Realt oförändrad offentlig 
konsumtion 8,2 8,4 8,5 8,7 

Antagen tillkommande 
budgetförstärkning 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Minskat konjunkturbe-
tingat underskott 12,9 13,6 14,4 15,2 

Strukturellt finansiellt 
sparande -49,6 -39,7 -31,4 -14,4 1,0 

Totalt finansiellt 
sparande -137,2 -115,4 -94,3 -63,6 -33,3 

I tabell 5.2 redovisas utvecklingen av den offentliga sektorns sparande 
vid tillkommande budgetförstärkningar. Tabellen illustrerar det faktum 
att nuvarande stora underskott medför stora automatiska räntebetalningar 
varvid kraven på budgetförstärkningar för att minska underskottet blir 
betydande. Ju mer saneringen av de offentliga finanserna skjuts på 
framtiden, desto större blir kraven på framtida budgetförstärkningar. 

Mot denna bakgrund förslås i detta budgetförslag följande: 
Kompensationsgntden i delpensionsförsäkringen sänks samtidigt som 

begränsningar i rätten till nedtrappning av arbetstiden införs fr.o.m. den 
1 juli 1993. Åldersgränsen för rätt till delpension höjs från 60 till 62 år. 
Fr.o. m. 1995 gäller rätten till del pension från 63 års ålder. 

De ändrade reglerna i sjukförsäkringen som regeringen föreslagit i 
prop. 1992/93: 31 medför ett behov av anpassning av arbetsskadeförsäk
ringen. Regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen ett förslag om 
att arbetsskadesjukpenningen slopas fr.o.m. 1 juli 1993. 

Inom arbetslöshetsförsäkringen förändras kompensationsnivån så att den 
i huvudsak blir densamma som vid sjukdom. Dessutom återinförs fem 
karensdagar. Kostnaderna för beredskapsarbeten reduceras genom att 
arbetstiden begränsas till 90 % av heltid. Den högsta ersättningen inom 
arbetslöshetsförsäkringen, KAS och utbildningsbidragen avindexeras. 

De föreslagna regelförändringarna inom studiestödet innebär bl.a. att 
studiestödet begränsas till 10 månader per år. Inom Justitiedepartementets 
ansvarsområde minskas utgifterna genom rationaliseringar och effektivise-
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ringar inom polisväsendet samt genom att utbildningen vid Polishög
skolan sker med studiemedel i stället för med lön. 

Deprecieringen innebär en standardsänkning för det svenska folkhus
hållet. För denna standardsänkning kan ingen kompensera sig. Därför får 
inte basbeloppsanknutna förmåner, dvs. pensioner och andra transfere
ringar öka med den del av inflationen som beror på deprecieringen. 
Konjunkturinstitutet kommer senare att få i uppdrag att beräkna hur 
deprecieringen påverkar konsumentpriserna för oktober 1993 respektive 
oktober 1994. 

Skatten på starkare alkoholdrycker höjs så att priset på dessa drycker 
anpassas till prisutvecklingen för varor och tjänster i allmänhet. Dess
utom bör en ytterligare differentiering av skatten på alkoholsvagare 
drycker göras. Skatteintäkterna beräknas därigenom öka med ca 
150 miljoner kronor. 

Sammantaget föreslås eller aviseras utgiftsminskningar på 17 miljar
der kronor för budgetåret 1993/94. Därav hänför sig 4,9 miljarder kronor 
till förslag som aviserats i proposition 1992/93:50 och 11,9 miljar
der kronor till nya förslag. Den långsiktiga effekten är betydligt större 
eller sammantaget nära 28 miljarder kronor. De förslag som tidigare 
aviserats svarar för ca 12,5 miljarder kronor och de nya förslagen svarar 
för 15 miljarder kronor. Därtill förstärks budgeten med 150 miljoner 
kronor från den höjda alkoholskatten. 

Tabell S.3 Förslag i 1993 års budgetproposition samt i aviserade 
särpropositioner 

Miljarder kronor 

1993/94 Lång sikt 

Höjd pensionsA!der l, I 6,0 
Samordnad sjuk- och arbetsskadesjukpenning 1,6 1,6 
Regeländring inom delpensioneringen 0,2 1,5 
Utebliven kompensation för deprecieringens 

priseffekt i basbeloppsanknutna förmåner 1,2 3,0 
Regeländringar inom studiestödet 0,6 0,6 
Sänkt ersättningsnivå och karensdagar inom 

arbetslöshetsförsäkringen 4,7 4,7 
Minskade kostnader för beredskapsarbeten, 

utbildningsbidrag m.m. 2,1 2,1 
Sänkt dagpenning för asylsökande 0,2 0,2 
Minskade bostadssubventioner 1,5 3,0 
Besparingar inom försvaret 0,4 1,2 
Minskat bistånd 0,9 0,9 
Polisväsendet 0,2 0,5 
Administrativa utgiftsminskningar 2,1 2, 1 

Summa minskade utgifter 16,8 27,4 

därav 
aviserade i prop 1992/93:50 4,9 12,4 
nya förslag till minskade utgifter 11,9 15,0 
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För att fullfölja saneringen av de offentliga finanserna måste budgetför
stärkningar ske även under kommande år. Jag återkommer senare till 
detta. 

5. 5 Riktlinjer för budgetpolitiken 

Målet för budgetpolitiken är att avskaffa det strukturella underskottet i de 
offentliga finanserna och därigenom skapa förutsättningar för en 
långsiktigt bättre ekonomisk utveckling. 

Underskottet i de offentliga finanserna har ökat kraftigt under senare 
år. Detta beror i allt väsentligt på tidigare ekonomisk-politiska misslyck
anden. Problemen förstärks av den rådande djupa lågkonjunkturen. 
Underskottet i statsbudgeten har också ökat kraftigt. 

Om vi underlåter att sanera de offentliga finanserna blir följden en 
fortsatt kraftig ökning av statsskulden. Växande ränteutgifter medför då 
att angelägna offentliga utgifter successivt trängs ut. Detta skulle få svåra 
konsekvenser för de människor som är beroende av offentliga insatser 
och leda till ökade orättvisor i samhället. Därför måste arbetet med att 
minska underskottet i de offentliga finanserna drivas vidare. 

Följande normer skall gälla för budgetpolitiken: 

1 Det strukturella underskottet i de offentliga finanserna skall avskaffas 

Med detta avses att den offentliga sektorns finansiella sparande skall vara 
i balans över en konjunkturcykel. 

Ett hjälpmedel i detta arbete är den långsiktiga utgiftsstrategin. För att 
uppfylla normen och fullfölja saneringen av de offentliga finanserna krävs 
fortsatta budgetförstärkningar. 

Under åren 1994-1996 bör budgetförstärkningarna uppgå till ca 
25 miljarder kronor samt vad som följer av att den offentliga konsum
tionen är realt sett oförändrad enligt den definition som jag tidigare 
redovisat. Detta gäller utöver de minskningar i offentliga utgifter som 
följer av redan fattade beslut och förslagen i årets budgetproposition. 
Åtgärderna bör förslagsvis fördela sig med ca 5 miljarder kronor för 
1994 och vardera 10 miljarder kronor för 1995 och 1996. Även 1997 och 
1998 krävs beslut om fortsatta budgetförstärkningar. 

Saneringen av de offentliga finanserna är ett långsiktigt arbete. Jag är 
öppen för att diskutera vilka budgetförstärkningar som bör genomföras. 
Det är angeläget att en bred parlamentarisk majoritet står bakom 
åtgärderna. Detta stärker trovärdigheten i budgetpolitiken vilket får 
positiva effekter på tillväxt, inflationsförväntningar och förbättrar 
förutsättningarna för ett varaktigt lågt ränteläge. 

Åtgärderna kan beröra bl.a. följande tre områden: 

* Sjukförsäkringen och andra delar av socialförsäkringssystemet. Detta 
kan ske exempelvis genom ytterligare sänkningar av ersättnings
nivåema och/eller utflyttning från statsbudgeten i kombination med 
vissa avgiftsförändringar. 
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* Bostadssektorns belastning på den offentliga sektorn. Möjligheterna 
att uppnå detta ökar i takt med sjunkande ränta som i sig dämpar 
boendekostnaderna. 

* Grundavdraget i inkomstskatteskalan. 

Åtgärdema ovan ansluter till det förslag som regeringen aviserade den 
19 november 1992. I detta ingick emellertid som en väsentlig ingrediens 
också en kraftig ytterligare sänkning av arbeL<;givaravgifterna. Jag har 
inte bedömt det som ändamålsenligt att nu genomföra denna del av för
slaget. 

Jag är öppen för att diskutera även andra förslag till i första hand 
minskade utgifter som läggs fram i riksdagen. 

2 De offentliga utgifterna bör successivt sju11ka räknat som andel av 
BNP 

Denna norm gäller för de offentliga utgifternas utveckling. Eftersom 
normen är långsiktig bör den gälla oberoende av faktiskt konjunkturläge 
och således avse de offentliga utgifterna exklusive konjunkturberoende 
och tillfälliga utgifter, såsom arbetsmarknadspolitiska insatser och 
bankstöd. Normen avser således de ko11junkturre11sade offentliga 
utgifterna som andel av en konjunkturre11sad BNP. 

Som framgår av följande tablå innebär årets förslag till statsbudget att 
denna norm uppfylls. 

Konjunkturrensade offentliga utgifterna som andel av en 
konjunkturrensad BNP 

Procent 

Konjunkturrensad 

utgiftskvot 

1991 

63,3 

1992 

65,4 

1993 1994 

64,2 62,7 

Ökningen av den konjunkturrensade utgiftskvoten mellan 1991 och 
1992 förklaras bl.a. av ökade offentliga investeringar, högre utgifter för 
räntebidrag och ökade kostnader för flyktingmottagning. Därefter sjunker 
den konjunkturrensade utgifl<>kvoten till följd av beslutade utgiftsminsk
mngar. 

Ett liknande sätt att beskriva den strama utgiftutveckling som följer av 
tidigare fattade beslut och det budgetförslag som nu läggs fram är den 
nominella ökningen av de konjunkturrensade offentliga utgifterna. Som 
tidigare har framgått hade finanspolitiken en kraftigt expansiv inriktning 
under 1992 då de konjunkturrensade offentliga utgifterna ökade med 
6,6 % . Därefter har utgiftsutvecklingen begränsats högst väsentligt. 
Ökningstakten för nominella konjunkturrensade utgifter beräknas bli 
2, 1 % för 1993 och 1,6 % för 1994. Detta innebär en real minskning. 
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5. 6 Statens budget och upplåningsbehovet 

Budgetläget 

Den kraftiga försämringen av den offentliga sektorns sparande under de 
senaste åren beror i huvudsak på en kraftig försämring av statens budget 
från budgetåret 1990/91 till budgetåret 1992/93. 

Under budgetåret 1993/94 kan en viss förbättring skönjas. Detta beror 
både på tidigare fattade beslut, de nedskärningar på utgiftssidan som 
regeringen genomfört i samverkan med socialdemokraterna hösten 1992 
och på de nu föreslagna åtgärderna. Saldoförbättringen motverkas dock 
av fortsatta fall på inkomstsidan. Samtidigt ökar statsskuldräntorna 
kraftigt på grund av den snabbt växande statsskulden. Denna utveckling 
visar påtagligt följden av att under en period ha stora underskott i 
budgeten. 

Tabell S.4 Statsfinansemas utveckling 

Miljarder kr 

1991/92 1992/93 1993/94 
Utfall 

Inkomster 397,7 381,2 358,4 

Arbetsmarknadspol itik 34,7 43,4 44,0 
Statsskuldräntor 60,0 83,0 95,0 
f.inanskrisutgifter 4,2 22,6 .. 
Ovrigt 379,6 430,5 381,7 

Summa utgifter 478,5 579,5 520,7 

Budgetsaldo -80,8 -198,3 -162,3 

Andel av BNP -5,6 % -13,8 % -11,1 % 

Statens lånebehov 88,7 230,l 205,3 

UnderliggWJde 
budgetsaldo -91,3 -173,2 -163,9 

Statens lånebehov 

Statens lånebehov räknas fram genom att utgå ifrån det redovisade 
budgetsaldot och sedan lägga till 

kassamässiga korrigeringar p.g.a. att skillnader mellan tidpunkten när 
transaktioner bokförs i myndigheters redovisning och när de 
registreras på statsverkets checkräkning, 
finansiering av underskott i fonder som ligger utanför statsbudgeten, 
den del av statens kreditgivning som går via riksgäldskontoret och 
därför inte redovisas på statsbudgeten. 
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Statens lånebehov nästan fördubblas från budgetåret 1991 /92 till 
budgetåret 1992/93. 1993/94 sker det en förbättring, vilken helt är att 
hänföra till förbättringen i det redovisade budgetsaldot för 1993/94. 

Det starkt negativa offentliga sparandet, som ger upphov till det stora 
lånebehovet, mo~"Varas av ett starkt positivt privat sparande hos företag 
och hushåll. Bytesbalansen beräknas vara nära noll år 1993 och positiv 
år 1994. Det kommer således att finnas stor placeringskapacitet i den 
privata inhemska sektorn. 

5. 7 Finanskrisen och statsbudgeten 

Budgetkonsekvenser av tidigare beslutade åtgärder 

Riksdagen beslutade hösten 1991 att staten skulle garantera en nyemission 
av aktier i Nordbanken på ca 5,2 miljarder kronor och teckna sin andel 
av emissionen. Som en följd av beslutet har 4 191 milj kronor betalats 
ut över stat'ibudgeten under 1991/92 för nyteckning av aktier i Nordbank
en. 

Riksdagens beslut i juni 1992 om rekonstruktion av Nordbanken (prop. 
1991/92: 153, bet. 1991/92:NU36, rskr. 1991/92:352) innebär att 
regeringen har bemyndigats att bilda Förvaltningsaktiebolaget Venantius 
med uppgift att inneha aktier i Nordbanken och ~'Vara för finansieringen 
av uppköp av utestående aktier i Nordbanken intill ett belopp om 2 050 
miljoner kronor. Detta belopp belastar statsbudgeten under budgetåret 
1992/93. 

I nämnda beslut bemyndigades regeringen att inom en ram om 
20 miljarder kronor besluta om garantier, lån och kapitaltillskott eller 
vidta andra åtgärder i syfte att förstärka den finansiella basen i Nord
banken och Securum. Den 29 oktober 1992 beslutade regeringen att 
tillskjuta sammanlagt 10 miUarder kronor till Nordbanken, vilket har 
belastat innevarande års statsbudget. Dessutom har en gardilti på 
9,85 miljarder kronor, syftande till att stärka den finansiella basen i 
Securum, utfärdats. Vid denna garantis infriande kommer de principer 
som riksdagen beslutat på förslag av regeringen i prop. 1992/93: 135 om 
åtgärder för att stärka det finansiella systemet att tillämpas. 

Dessutom kommer statsbudgeten att belastas av räntekostnader i 
samband med lån till den stiftelse som äger Sparbanken Första. 

Budgetbelastningen av nämnda åtgärder uppgår under innevarande 
budgetår till 22,6 miljarder kronor. Därutöver uppkommer en !>'Vårbedöm
bar ytterligare budgetbelastning i den mån det generella bankstödet 
utnyt~jas. 

5.8 Kommunala frågor 

Kommunerna och landstingens verksamhet har stor samhällsekonomisk 
betydelse. Den !>"Varar för merparten av social service till hushållen. 

Staten har ett övergripande ansvar för att den offentliga verksamheten 
i vid mening utvecklas på ett sätt som är förenligt med samhällsekono
misk balans. Statsmakternas riktlinjer för den kommunala ekonomin bör 
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ange omfattningen av den skattefinansierade verksamheten oavsett om 
denna produceras av kommunen eller privata tjänsteproducenter. Det 
innebär att riktlinjer främst bör ges för den totala finansiella ramen och 
därmed för den kommunala skattesatsen och de statliga transfereringarna. 
Som jag framhöll i den reviderade finansplanen 1992 bör kommuner och 
landsting utgå från att det nya statsbidraget utvecklas mycket restriktivt 
under de närmaste åren. 

Utrymme för att höja ambitionsnivån i den kommunala verksamheten 
måste huvudsakligen skapas genom rationaliseringar och effektiviseringar. 
Jag avser att till våren återkomma med en bedömning av det finansiella 
utrymmet för kommunsektorn i samband med att jag redovisar mitt 
förslag till inriktning av den ekonomiska politiken på medellång sikt. Jag 
avser då också att ta upp frågan om den kommunala utdebiteringen för 
år 1994. 

Mellan 1985 och 1991 hade kommunsektorn ett negativt finansiellt 
sparande. Inkomsterna täckte de löpande utgifterna medan en del av 
investeringarna finansierades med upplåning, försäljning av tillgångar 
eller neddragningar av rörelsekapitalet. Den kommunala sektorns 
finansiella sparande förbättrades därefter mycket kraftigt under åren 1991 
och 1992. År 1992 uppskattas det finansiella sparandet till ca 
10 miljarder kronor. Det finansiella sparandet bedöms bli positivt även 
år 1993. För år 1994 förutses däremot en klar försämring. 

Förbättringen av kommunernas och landstingens ekonomi mellan åren 
1991 och 1993 beror på att inkomsterna ökar snabbare än utgifterna. 
Skatteinkomsterna steg kraftigt 1991 och 1992 till följd av de höga 
löneökningarna två år tidigare. Samtidigt ledde den förutsedda dämpning
en av löneökningarna och inflationen till att de kommunala utgifterna inte 
växte i samma snabba takt. Konsumtions- och investeringsutvecklingen 
dämpades. 

Med den finansiella utveckling som kan förutses i både den statliga och 
kommunala sektorn kommer frågan om finansiering av de tjänster som 
kommuner och landsting hittills erbjudit in i bilden. Finansieringen har 
en avgörande betydelse för resursanvändningen inom offentlig sektor. 
Utgångspunkten är att skattefinansieringen även i framtiden kommer att 
spela en huvudroll inom flera tjänstesektorer. 

Avgifterna motsvarar idag ca 13 % av kommunernas kostnader. 
Avgiftstäckningen är högst inom de tekniska områdena och lägst inom 
kultur, utbildning, omsorg. Från bl.a. 1992 års långtidsutredning har 
framhållits att ökad avgiftsfinansiering kan bli nödvändig om det inte 
skattevägen är möjligt att täcka kostnaderna för den kommunala 
verksamheten. Jag återkommer till denna fråga i samband med den 
reviderade finansplanen till våren. 

Under våren 1992 har en utredning om hälso- och sjukvårdens 
finansiering och organisation tillsatts. Enligt direktiven bör utredningen 
bl.a. analysern patientavgifternas roll inom hälso- och sjukvården utifrån 
tre olika perspektiv; avgifternas roll som finansieringskälla, avgifternas 
roll som styrinstrument och avgifternas fördelningspolitiska betydelse. 
Utredningens arbete beräknas vara slutfört senast den 1 mars 1994. 

3 Riksdagen 1992!93. I sam/. Nr JOO. Bilaga I. 
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5. 9 Fördelningseffekter 

Den samhällsekonomiska utvecklingen de senaste tio åren har medfört en 
breddad och mer nyanserad syn på fördelningspolitiken. Debatten handlar 
inte längre enbart om de direkta effekterna av att staten omfördelar 
resurser genom skatter och inkomstöverföringar. Omfördelningen i ett 
livstidsperspektiv uppfattas allt oftare som viktig, liksom fördelningen 
mellan generationer samt mellan könen. Likaså har de samhällsekono
miska kostnaderna av inkomstomfördelning alltmer uppmärksammats. 

Debatten handlar också om de fördelningspolitiska effokterna av 
arbetslöshet och inflation, liksom den än större frågan om fördelningen 
av arbetstillfällen mellan Sverige och andra länder. 

Det finns inga vinnare i en ekonomi i kris. Alla förlorar genom att en 
låg tillväxt ger frisk som sjuk, gammal som ung, en lägre välfärd än om 
tillväxten skulle vara på samma nivå som i vår omvärld. Dessutom 
skapar krisen stora och godtyckliga klyftor mellan olika människor. 
Dessa klyftor är långt allvarligare än de som kan bli följden av ändrade 
skatter och inkomstöverföringar. 

Tillväxten är avgörande för möjligheten att öka standarden för alla. En 
bestående tillväxt kräver låg inflation. Detta är ett starkt skäl för en 
kraftfull antiinflationspolitik. En hög inflationstakt leder också i sig till 
fördelningspolitiska orättvisor. Inkomster och förmögenheter omfördelas 
på ett godtyckligt sätt. Låntagare tjänar på bekostnad av sparare. Hög 
inflation tenderar också att missgynna personer med en ~vag ställning på 
arbetsmarknaden. 

De som träffas av arbetslöshet eller permanent slås ut från arbetsmark
naden förlorar inte bara inkomster utan också möjligheten att försörja sig 
~jälva. Flera års besparingar kan fön.vinna på några månader genom 
höga räntor och sänkta priser på egna hem. Många små företagare 
förlorar sina kunder, sitt kapital och kanske hela sitt liv~verk. Det är 
klyftor som inte enkelt kan mätas, men som är mycket viktiga i ett 
livstidsperspektiv. 

Ett kontinuerligt växande budgetunderskott pressar upp räntorna och 
medför därför sämre tillväxt och hög arbetslöshet. Detta leder till 
fortsatta välfärdsförluster och växande klyftor. Växande underskott 
medför också en ökad orättvisa mellan olika generationer. Dagens 
generation konsumerar, men kommande generationer får betala genom 
lägre disponibla inkomster och sämre offentlig service. Underskotten har 
därmed också en moralisk dimension. 

Minskade offontliga utgifter innebär smärtsamma omprövningar och 
uppoffringar. För att accepteras måste uppoffringarna och de följande 
långsiktiga förbättringarna fördelas rättvist mellan olika grupper. Det är 
viktigt att alla är med om att sanera de offentliga finanserna och att 
utsatta grupper skyddas. Grundläggande är att hasen för den samlade 
välfärden ökar och att fördelningen av ekonomiska resurser blir rättvis. 

Den ekonomiska politiken utformas efter detta ~ynsätt. Åtgärderna sätts 
in på ett sådant sätt att effokterna blir så rättvist fördelade som m(~jligt. 
Inkomstöverföringar som har störst betydelse för utsatta grupper har 
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undantagits från besparingar, t.ex. bostadsbidrag. Särskilda insatser har 
gjorts genom ökat kommunalt bostadstillägg, höjda pensionstillskott, höjt 
vårdbidrag till föräldrar med handikappade barn samt genom högkost
nadsskydd. Sänkningen av ersättningarna inom socialförsäkringen har 
fördelats så att många får avstå ganska små belopp. Förändringarna inom 
de direkta och indirekta skatterna är likaledes så utformade att flertalet 
hushåll berörs. De sammanlagda effekterna av ingreppen i inkomstöver
föringar och skatter är därför jämnt fördelade mellan olika inkomst
grupper och familjetyper samt mellan kvinnor och män. 

I ett läge med krympande resurser ställs förmågan att prioritera på 
hårda prov. Ett viktigt inslag i regeringens politik är att ge förtur åt 
riktade insatser för grupper som har särskilda behov. Den proposition 
regeringen i vår lägger fram om bl.a. rätt till personlig assistent för svårt 
handikappade skall ses i detta sammanhang. 

5. 10 Pensionssystemet 

I ett långsiktigt perspektiv är utformningen av pensions~)'stemet av 
avgörande betydelse för tillväxt, sparande, skattetryck och balans i de 
offentliga finanserna. Som påpekats av utredningen om ökat hushålls
sparande (SOU 1992:97) är pensionen ett viktigt sparmotiv. En långsik
tigt stabil ökning av sparandet i den ~venska ekonomin är nödvändig, i 
allt väsentligt genom privat sparande. Pensionssystemet måste därför 
reformeras. Målet är att skapa ett pensionssystem som utöver att det ger 
grundtrygghet är långsiktigt hållbart, stimulerar sparandet och stärker 
sambandet mellan inbetalda avgifter och utgående förmåner. Förslag om 
sådana reformer kommer att läggas på basis av den pågående parlamen
tariska arbetsgruppens arbete. 

Men även förändringar inom det nuvarande pensionssystemets ram är 
angelägna. Pensionsåldern kommer med början 1994 att höjas successivt 
till 66 år. En eventuell ytterligare höjning av pensionsåldern kan bli 
aktuell först mot slutet av 1990-talet. Ersättningsnivån sänks samtidigt 
som särskilda åtgärder vidtas för att skydda de pensionärer som har det 
sämst ställt. 

Även om det strukturella underskottet i den totala offentliga sektorn 
eliminerns kommer betydande åtaganden att finnas inom pensions
fi)'Stemet. Det är utomordentligt angeläget att förändringar i pensions
systemet påbörjas tidigt under 1990-talet så att full effekt kan nås då 
påfrestningarna på pensionssystemet blir som störst. Regeringen 
eftersträvar bredast möjliga förankring för en sådan reform. 

6 Penning-, valuta- och statsskuldspolitik 

Sverige har sedan 1982 haft en fast växelkurs. Riksbankens huvuduppgift 
har varit att föThvarn och skapa förtroende för den fasta växelkursen. Den 
fasta växelkursen har varit ett hjälpmedel för att åstadkomma en 
långsiktigt trovärdig låg inflation. Under denna period har emellertid 
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inflationstakten varit högre än i konkurrentländerna och det relativa 
kostnadsläget har stadigt försämrats. Den ekonomiska politiken var 
således under stora delar av 1980-talet inte förenlig med de krav som en 
fastkurspolitik ställer. Först under det senaste året har inflationen och 
kostnadsstegringarna kommit ned på en låg internationell nivå. 

Riksbanken lyckades försvara växelkursen även efter det att flera 
europeiska valutor devalverats eller Jämnal<; att flyta fritt. De åtgärds
paket som presenterades under hösten av regeringen, i samarbete med 
socialdemokraterna, var en viktig fu.ktor i försvaret av växelkursen. Till 
slut tvingades dock riksbanksfullmäktige överge den fasta växelkurspoli
tiken. Det uthålliga fön.varet av växelkursen bidrog ändå till att stärka 
förtroendet för regeringens och riksbanksfullmäktiges strävan att uppnå 
prisstabilitet. 

Det finns exempel på små utrikeshandelsberoende länder med rörlig 
växelkurs som framgångsrikt värnat om penningvärdet. Mycket talar 
dock för att just små utrikeshandelsberoende länder som Sverige har 
fördelar av att ha en fast växelkurs. Osäkerhet om växelkursen leder till 
att den som gör affärer med Sverige kräver ersättning för risken, vilket 
tar sig uttryck i pris eller ränta. För investeringar blir utländska 
placerares avkastningskrav alltför höga vid kursrisk. Sverige bör därför 
sträva efter att på sikt återgå till en fast växelkurs. 

Efter beslutet att lämna ecu-anknytningen binds inte längre penning
och valutapolitik.en av kravet på att fön.vara kronkursen. De principiella 
kraven på penning- och finanspolitiken är emellertid oförändrade. 
Uppgiften att dämpa inflationen begränsar räntepolitikens rörelsefrihet. 
Riksbanken kan påwrka de korta räntorna, främst den s.k. dagslåne
räntan. Men räntepolitiken påverkar också växelkursen. En låg ränta kan 
pressa ned kronkursen och ge upphov till inflationsimpulser. En expansiv 
penningpolitik skapar förväntningar om högre inflation i framtiden, vilket 
driver upp de långa räntorna. Det är de långa räntorna som främst 
påverkar hushållens konsumtionsmqjlighder och gör företagens investe
ringar dyrare. Låga räntor är möjliga enbart om penning- och finanspoli
tiken i förening bidrar till att förtroende skapas för penningvärdeL<> 
stabilitet. 

I avsaknad av en fast växelkurs som norm för inflationsutvecklingen 
finns det risk för att inflationen återigen tar fart när konjunkturen börjar 
förbättras. Den ekonomiska politiken måste därför utformas så att målet 
om varaktigt låg inflationstakt uppnås. 

En lägre ränta som uppnås till följd av en trovärdig ekonomisk politik 
får betydande positiva effekter på de offentliga finanserna. En lägre ränta 
ger lägre upplåningskostnader. Konsumentpriserna ökar långsammare och 
därmed de utgifter som styrs av basbeloppet. Räntebidragen för nya och 
omsatta bostadslån blir lägre. Tillväxten blir högre och det konjunktur
beroende underskottet lägre. Följande tablå visar de ungefärliga 
effekterna på de offentliga finanserna ett år efter en räntenedgång med 
en procentenhet. 
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Effekt på den offentliga sektorns finanser av en procentenhets lägre 
ränta 

Miljarder kronor 

Lägre ränta på nettoskuld 
Lägre pensioner, studiemedel, m.m. 
Lägre räntebidrag 
Högre BNP 

Summa 

Offentlig sektor Staten 

1,8 
0,4 
1,0 
2,5 

ca 6 

3,0 
0,4 
1,0 
2,3 

ca 7 

Dessutom uppkommer en mycket betydande effekt genom minskat 
behov av stöd till den finansiella sektorn. 

Enligt regeringsformen har Riksbanken ansvaret för kredit- och 
valutapolitiken. Något i lagstiftning preciserat mål för Riksbankens 
verksamhet finns inte angivet. 

Den sittande Riksbanksutredningen har i uppdrag att utreda om 
Riksbanken bör få ett klart angivet mål och vilken ställning som banken 
skall ha gentemot riksdag och regering. Utredningen har också i uppdrag 
att lägga frnm förslag som stärker Riksbankens oberoende. Utredningen 
skall lägga fotm sitt betänkande i februari 1993. 

Utredningens resultat och den därpå följande remissbehandlingen skall 
inte föregripas. Det kan dock konstateras att ett stabilt penningvä~de är 
ett viktigt mål för den samlade ekonomiska politiken och att penning- och 
valutapolitiken har ett särskilt an~"Var för att detta mål uppnås. 

Riksdagen beslöt den 16 december att avskaffu valutalånenormen. 
Denna norm innebar att staten inte skulle nettolåna i utländsk valuta för 
att finansiera budgetunderskott eller för att förvalta statsskulden. 
Valutalånenormens uppgift var att bidra till finanspolitisk disciplin. 

Att valutalånenormen nu är avskaffud innebär inte att statens valuta
upplåning fortsättningsvis bör bedrivas utan någon handlingsregel. Statens 
upplåning bör vara förutsägbar för att bidra till ökad säkerhet på 
kreditmarknaden och bättre fungerande marknader. Detta medför på sikt 
lägre upplåningskostnader för staten. Det är vidare angeläget att begränsa 
statens risktagande i skuldförvaltningen. Upplåningen, vare sig den sker 
i kronor eller i utländsk valuta, får inte heller bedrivas så att den 
försämrar penning- och valutapolitikens verkningsgrad. 

Den nu avskaffude valutalånenormen bör således ersättas med riktlinjer 
för statens upplåning i valuta för finansiering av statsskulden. Principen 
bör vara att regeringen, efter samråd med Riksbanken, meddelar sådana 
riktlinjer till Riksgäldskontoret. 

Riksgäldskontoret har under hösten 1992 tagit upp lån i utländsk valuta 
för Riksbankens räkning. Det rör sig dels om lån på, med gällande 
växelkurser, sammanlagt ca 110 miljarder kronor i syfte att öka valuta
reserven, dels om lån på sammanlagt ca 50 miljarder kronor som Riks
banken avser att, i huvudsak, låna vidare till de svenska bankerna. 
Upplåning för det senare ändamålet skall, i enlighet med vad som 
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meddelades i september 1992, fortgå till dess upplåningen uppgår till ett 
sammanlagt belopp av ca 125 miljarder kronor. 

De förstnämnda lånen på 110 miljarder kronor avses den 1 januari 
1993 föras över till upplåning för finansiering av statsskulden. Riksbank
ens och Riksgäldskontorets balansräkningar kan därigenom normaliseras. 
Åtgärden har den fördelen att Riksbankens utlåning till banksystemet i 
svenska kronor kan reduceras samtidigt som Riksgäldskontorets 
upplåningsbehov under den närmaste tiden i mindre utsträckning behöver 
täckas genom emissioner på den svenska marknaden. 

De stora budgetunderskotten och den allmänna utvecklingen på 
finansmarknaderna gör att statsskuldpolitiken får en ökad roll. Den 
snabbt ökande statsskulden innebär en stor refinansieringsbörda. Det 
finns mot denna bakgrund anledning att förlänga löptiden på statsskulden. 

Sammanfattningsvis innebär avskaffandet av valutalånenormen att det 
finns ett behov av att riktlinjer för statens framtida upplåning för 
finansiering av statsskulden fastställs. Riksdagen har begärt att regeringen 
skall återkomma till riksdagen med förslag till sådana riktlinjer (bet. 
1992/93:FiUI, rskr. 1992/93:134). Regeringen avser återkomma till 
riksdagen i 1993 års kompletteringsproposition med en fördjupad analys 
av frågan om riktlinjer för statlig valutaupplåning. Dessförinnan avses 
inte omfattningen av statens skuld i utländsk valuta för finansiering av 
statsskulden väsentligen utökas på något annat sätt än genom den nyss 
nämnda överföringen. · 

7 Finanskrisen 

De senaste årens ekonomiska utveckling har bl.a. kommit att präglas av 
att de finansiella systemen i många industriländer utsatts för betydande 
påfrestningar med återverkningar på den reala ekonomin. Problemen har 
kommit till uttryck i växande kreditförluster, en återhållsam kreditgivning 
och olika former av ingripanden från regeringarnas sida. 

Bakgrunden är en kombination av en osedvanligt utdragen internationell 
högkonjunktur under 1980-talet och avreglering av kreditmarknaderna i 
flertalet OECD-länder. Avregleringarna utlöste en allmän kreditexpan
sion, med kraftigt stigande priser på tillgångar som aktier och fastigheter. 
Förväntningar om fortsatta värdestegringar understödde en ökad 
skuldsättning hos företag och hushåll. Skattesystemen i många länder 
gynnade därtill låntagande framför sparande. Hushållens skulder satta i 
relation till BNP var i början av 1990-talet högst i länder som USA, 
Japan, Storbritannien. I Sverige har skuldsättningen med detta mått 
traditionellt legat något lägre men ökningen under andra hälften av 1980-
talet har varit väl så stark. 

När den internationella konjunkturen vände nedåt, samtidigt som den 
tidigare ohållbart höga inflationen i Sverige snabbt dämpades, förstärktes 
nedgången av den kraftiga och på många håll smärtsamma anpassningen 
på aktie- och fastighetsmarknaderna. Hushållen har fått starka motiv att 
minska sin skuldsättning. 
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Bankerna i Sverige och övriga nordiska länder har drabbats jämförelse
vis hårt. Den tidigare prisuppgången och därefter prisfallet på den 
svenska fastighetsmarknaden har varit omfattande. 

En viktig orsak till djupet i den svenska finanskrisen är ordningsföljden 
i de avregleringar som skedde under 1980-talet. Kreditregleringen togs 
bort vilket vitaliserade kreditmarknaden. Valutaregleringen hade spelat 
ut sin roll och avskaffades. Först 1990-91 genomfördes dock den 
skattereform som gjorde det mer lönsamt att arbeta och att spara än att 
låna. 

En alltför lättsinnig kreditgivning gav upphov till betydande kreditför
luster i det svenska banbystemet. 

För perioden 1990-1992 ligger dessa troligen i storleksordningen 
100 miljarder kronor. De konstaterade kreditförlusterna har successivt 
ökat och till detta skall läggas en stigande andel nödlidande krediter med 
s.k. ränteeftergifter. Bankernas intjäningsförmåga försämras vilket leder 
till lägre motståndskraft mot kreditförluster. Tidigare stigande ränte
netton, som bl.a. kom till stånd genom höjda marginaler mellan in- och 
utlåningsräntorna, har i allt fler full förbytts mot sjunkande räntor. 
Staten har tidigare bistått Första Sparbanken och Nordbanken för att 
säkerställa långsiktigt hållbara lösningar för dessa banker. För Nordbank
en har staten i egenskap av ägare ett särskilt ansvar för bankens 
kapitalsituation och struktur. Under hösten 1992 försämrades situationen 
i Gota Bank kraftigt varvid regeringen utfäste att bankens förpliktelser 
skall tryggas. Ett omstruktureringsarbete pågår. 

Oron på de finansiella marknaderna tilltog efter sommaren. Osäker
heten om bl.a. bostadsinstitutens ekonomiska situation ökade och 
marknaden för institutens .korta upplåning upphörde tidvis att fungera. 
Regeringen beslutade i det läget, i samråd med socialdemokraterna, att 
lämna förslag till riksdagen om att staten garanterar att bankernas och 
vissa andra kreditinstituts förpliktelser kan fullgöras i rätt tid (prop. 
1991/92: 135). Näringsutskottet har hemställt att riksdagen antar de i 
propositionen framlagda förslagen (bet. 1992/93:Nul6). Riksdagen 
behandlar ärendet den 18 december. Syftet med åtagandet är att stärka 
förtroendet för betalningssystemet och säkerställa kreditförsörjningen. 

Staten har ett långtgående ansvar för att trygga stabiliteten i betalnings
systemet och allmänhetens förtroende för systemet. Vid allvarliga 
problem i enskilda institut kan detta förtroende snabbt rubbas och få 
spridningseffekter, som kan innebära omfattande störningar i betalnings-
och kreditsystemet i stort. Det ankommer därför på regering och riksdag 

att vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra en sådan utveckling. 
Åtagandet innebär att kapitalbasen i banker och deras dotterbolag samt 

i andra kreditinstitut med statlig anknytning kan vidmakthållas eller 
stärkas. Därmed minskas osäkerheten om institutens finansiella ställning, 
vilket bidrar till lägre upplåningskostnader samt en successivt normali
serad kreditgivning. 

Stöd kan lämnas till fortsatt verksamhet i livskraftiga institut eller till 
rekonstruktion eller avveckling i ordnade former av institut med 
långsiktigt olönsamma utsikter. Stöd kan ges i form av lån, garantier, 
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kapitaltillskott eller på annat sätt. Åtgärderna skall utformas så att 
kostnaderna för stödet skall återvinnas till staten. Villkor om rationalise
ringar och omstruktureringar skall kunna kopplas till stödet. Staten skall 
inte eftersträva att bli ägare till kreditinstituten. Regeringens bemyn
digande att vidta åtgärder gäller tills vidare. En avveckling av stödsyste
met kan bara ske efter ett nytt beslut av riksdagen. 

En särskild myndighet kommer att inrättas för att hantera stödet. Beslut 
om stöd av principiell vikt eller av större omfattning skall dock under
ställas regeringen för godkännande. Regeringen skall vidare fortlöpande 
informera riksdagen om genomförda åtgärder. 

De åtgärder regeringen har föreslagit i nämnda proposition är 
nödvändiga för att under nuvarande förhållanden trygga oumbärliga 
funktioner för samhällsekonomin. Åtgärderna bör bidra till att kreditinsti
tuten inte onödigtvis begränsar en sund kreditgivning till livskraftiga 
företag. Kreditvolymerna måste dock anpassas efter 1980-talets exceptio
nella kreditexpansion. Det kommer därför att ta tid innan tillståndet på 
kreditmarknaden kan sägas ha återgått till det normala. 

Det allmänna ränteläget och realräntans höjd är av stor betydelse för 
en ekonomisk återhämtning. En varaktigt lägre ränta kan uppnås endast 
genom en trovärdig, långsiktig ekonomisk politik. En sådan är nödvändig 
också för att statens stöd till kreditinstituten skall kunna begränsas och 
återvinnas inom rimlig tid. 

Det är av stor vikt att stödet är så generellt som möjligt och att stor 
uppmärksamhet ägnas konln1rrensen på kreditmarknaden. Senare års 
utveckling visar också på behovet av ökade kunskaper om de förhållan
den och orsakssamband som lett fram till nuvarande problem på 
kreditmarknaden, samt om tillsynens och regelverkens ändamålsenlighet. 
Regeringen kommer därför inom kort att tillsätta en utredning med 
uppgift att analysera dessa förhållanden. 

8 Arbetsmarknadspolitiken 

På lång sikt finns det ingen annan möjlighet att öka sysselsättningen i 
Sverige än genom en politik som leder till stärkt och bevarad konkurrens
kraft, varaktigt låg inflation och därmed lägre ränta. Det fortsatt 
försvagade arbetsmarknadsläget skulle dock få mycket negativa konse
kvenser för många människor och ekonomin som helhet om inte direkta 
motågärder sätts in. 

Arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken ligger fust. Målet är att bekämpa 
arbetslösheten och förhindra utslagning från arbetsmarknaden. Omfattan
de insatser för att skapa meningsfull verksamhet för ungdomar i form av 
ungdomspraktik och kraftigt utökade utbildningsinsatser har satts in. 
Främst prioritenis åtgärder för att motverka långtidsarbetslöshet. Ett stort 
antal personer kommer att vara sysselsatta i konjunkturberoende åtgärder 
1993. Regeringens insatser innebär den mest massiva arbetsmarknadspoli
tiska satsning som genomförts för att dämpa arbetslösheten. 
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Arbetsmarknadspolitikens huvuduppgift är att förbättra arbetsmark
nadens funktionsförmåga. Denna uppgift måste fullföljas även i ett läge 
när kampen mot den öppna arbetslösheten kräver omfuttande insatser. 
Arbel<>marknadspolitiken måste vara en integrerad del av den ekonomiska 
politiken. Dagens stora åtgärdsvolym får således inte innebära att denna 
prioritering åsidosätts. 

En avgörande förutsättning för att inflationen skall kunna hållas tillbaka 
när tillväxten ökar är att arbetsmarknaden fungerar väl. 

De arbetsmarknadspolitiska insatserna måste därför ges en sådan 
utformning att arbetskraften inte låses fust i åtgärder eller sektorer utan 
står till arbetsmarknadens förfogande när efterfrågan ökar. En förutsätt
ning för detta är att åtgärderna skall vara möjliga att avsluta snabbt. 
Flertalet av åtgärderna är också tidsbegränsade till sex månader och kan 
endast i undantagsfull förlängas. 

De aktiva insatser som sätts in av sysselsättningsskäl måste också ges 
en tillväxtbefrämjande inriktning. Generella stimulanser till skyddade 
sektorer bör undvikas. Ett långsiktigt förbättrat sysselsättningsläge kan 
endast fås genom ökad tillväxt i de konkurrensutsatta delarna av svensk 
ekonomi. För att detta skall vara möjligt krävs en väl fungerande 
arbetsmarknad som säkerställer att denna sektor inte liksom under 1980-
talet drabbas av kapacitetsrestriktioner i form av brist på arbetskraft. 

Därför prioriterar regeringen utbildnings- och kompetenshöjande 
insatser samt tidigareläggning av tillväxtbefrämjande investeringar. Bl.a. 
har arbetsmarknadsutbildningen utökats kraftigt. Utbildningen bevarar 
och stärker arbetskraftens kompetens till den väntade uppgången i 
ekonomin. Ytterligare möjligheter har dessutom öppnats för arbetslösa att 
göra kompletteringar av sin tidigare utbildning. Statsmakterna har futtat 
beslut om 25 miljarder kronor i investeringar i infrastruktur avseende 
åren 1991-94. Det har vidare skett en kraftig förstärkning av rekryte
ringsstöd och beredskapsarbeten. Under innevarande budgetår har 
ytterligare 3 400 miljoner kronor anslagits, vilket motsvarar 30 000 
personer i genomsnitt per månad. 

Det har också skett en betydande förnyelse av arbetsmarknadspolitiken. 
Resurser som normalt används för att täcka utgifter för kontantstöd 
utnyttjas nu för att stärka arbetslinjen i form av ungdomspraktik och 
arbetslivsutveckling. Ungdomspraktiken som totalt beräknas ge 75 000 
platser per månad har mycket snabbt kommit upp i höga volymer och ger 
ungdomar viktig yrkespraktik och arbetslivserfarenhet. Det ökar deras 
möjligheter att konkurrera om arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 
Arbetslivsutveckling som beräknas omfatta 20 000 personer per månad 
syftar till att bibehålla och stärka den arbetslöses anknytning till 
arbetslivet. 

Arbetslösheten kommer trots åtgärderna att vara hög efter svenska 
förhållanden och utgöra ett allvarligt problem. Enskilda människor kan 
få stora sociala problem och kompetens går förlorad när den inte används 
och stimuleras. Stora ungdomsgrupper riskerar att slås ut från arbets
marknaden. 
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Särskilt allvarliga problem uppstår vid långvarig arbetslöshet. Förutom 
väl kända socialit problem riskerar den att försänmt ekonomins funktions
sätt så att en uppgång i ekonomin snabbt slår i kapacitetstaket med 
betydande risker för överhettning. 

Samtidigt finns det en gräns för hur mycket arbetsmarknadspolitiken 
kan expanderas med bibehållna kvalitetskrav. Det är därför nödvändigt 
med en stark prioritering för att undvika att hög arbetslöshet permanen
tas. Som ett led i en långsiktig tillväxtstrategi i>)'ftar åtgärderna därför 
främst till att· ge ungdomar meningsfull sysselsättning främst i form av 
praktik, underlätta för svaga grupper, såsom handikappade, och motverka 
långtidsarbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden. 

En varaktigt låg inflationstakt kräver en motsvarande låg löneökning. 
OECD beräknar den arbetslöshetsnivå som bedöms vara förenlig med en 
icke accelererande pris- och löneökningar (non-accelerating inflation rate 
of unemployment, NAIRU). Arbetslöshet under denna nivå leder till en 
stigande löneöknings- och därmed inflationstakt, vilket innebär att 
arbetslöshetsnivån inte går att upprätthålla på medellång och lång sikt. 
Denna nivå på arbetslösheten varierar mycket mellan olika länder och 
mvan beror bl.a. på arbetsmarknadspolitikens utformning, 
lönebildningssystemet och graden av löneflexibilitet. OECD har beräknat 
NAIRU till mellan 2,5 och 3 % för Sverige. 

Under senare delen av 1980-talet låg arbetslösheten i Sverige mellan 
1,5 och 2 % vilket var väsentligt lägre än den nivå där priser och löner 
inte accelererar. Överhettningen av den 1.Venska ekonomin ledde också 
till accelererande pris- och löneökningar. Den nödvändiga anpassningen 
därefter resulterade i den kraftiga ökning av arbetslösheten som nu pågår. 

Det är således inte möjligt att uppnå en varaktigt låg arbetslöshet 
genom en expansiv penning- och finanspolitik. Arbetslösheten kan 
däremot motverkas på ett varaktigt sätt genom strukturella reformer och 
en utformning av lönebildningsprocessen som reducerar den nivå på 
arbetslösheten där priser och löner inte accelererar. Politiken skall 
utformas så att denna nivå blir så låg som möjligt. 

Offentliga regelsystem bör utformas så att en låg arbetslöshet är 
förenlig med en icke accelererande inflations- och löneökningstakt. De 
lägre marginalskatterna medför att en given löneökning efter skatt kan 
uppnås genom en betydligt lägre löneökning före skatt. 

Kostnaderna för arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder bör i ökad 
utsträckning bäras direkt och på ett synligt sätt av personer som har 
arbete så att de i större utsträckning beaktar effekter på arbetslöshet i 
löneförhandlingarna. En återhållsamhet i lönekraven blir då mera 
attraktiv för personer som har arbete genom att arbetslösheten och 
därmed kostnaderna för denna blir lägre. Denna koppling bör finnas på 
en så decentraliserad nivå som möjligt. 

Även en sänkning av kompensationsnivån vid arbetslöshet och 
arbetsmarknadsåtgärder bidrar till en lägre arbetslöshetsnivå genom att 

. incitamenten för att söka och acceptera andra arbeten förstärks. Det bör 
således normalt vara privatekonomiskt lönsamt att acceptera ett mark
nadsmässigt arbete inom en annan bransch eller på annan ort jämfört 
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med en utdragen period av arbetslöshet eller deltagande i arbetsmark
nadsåtgärder. 

Det nuvarande !>)'stemet för arbet<;löshetsersättning har uppenbara 
brister. Avsikten har varit att genom arbetsgivaravgifter och i någon mån 
egenavgifter bygga upp en fond, arbetsmarknadsfonden, som skulle 
kunna tjäna som en buffert vid variationer i arbetslösheten. Detta system 
fungerar inte vid nuvarande arbetslöshetsnivåer. Underskottet i fonden 
beräknas för det innevarande budgetåret till närmare 15 miljarder kronor 
och underskottet beräknas överstiga 25 miljarder kronor budgetåret 
1993/94. Den av regeringen tillsatta utredningen om en obligatorisk 
arbetslöshetsförsäkring skall ge förslag till hur arbetslöshetsförsäkringen 
skall finansieras i framtiden. 

Staten bör inte bedriva inkomstpolitik. När staten agerar som arbets
givare måste hänsyn tas till de egna ekonomiska resurserna och till att de 
för internationell konkurrens utsatta delarna av ekonomin bör vara 
löneledande. 

Det besvärliga arbetsmarknadsläget gör det angeläget att uppmuntra till 
tidigareläggning av angelägna ombyggnadsåtgärder inom bostadsbe
ståndet. Det bör ske genom att räntebidragsandelen begränsas till 36 % 
för de ombyggnadsarbeten som påbörjas under 1995 och till 25 % för 
dem som påbörjas 1996 eller senare. Genom dessa regeländringar blir det 
ekonomiskt fördelaktigt att tidigarelägga ombyggnadsåtgärder i första 
hand till 1993 och 1994. Samtidigt klargörs att statliga räntebidrag inte 
kommer att utgå för eftersatt underhåll. Det bör stimulera till att i större 
utsträckning löpande genomföra erforderliga reparationsarbeten. 

Dessa åtgärder kan kombineras med en ändring av fastighetsskatten så 
att om- och tillbyggnadsåtgärder inte leder till skatteökning. 

Bättre långsiktiga förutsättningar för byggverksamhet och boende 
skapas genom de olika avregleringar inom bygg- och bostadsmarknaden 
som regeringen har satt igång. 

9 Tillväxtbefrämjande åtgärder 

9 .1 Förutsättningar för tillväxt 

Den ekonomiska politiken syftar till att skapa uthållig tillväxt för att öka 
invånarnas välfärd. Detta förutsätter låg inflation. 

Men prisstabilitet är inte tillväxtens enda förutsättning. Åtgärder som 
förlöser den svenska ekonomins långsiktiga tillväxtmöjligheter är 
nödvändiga. Den viktigaste uppgiften är att genomföra förändringar, som 
ger större utrymme åt initiativlusten och skaparkraften hos entreprenörer 
och anställda i hela den svenska ekonomin. 

Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet är en 
förutsättning för en stabil ekonomi och en trygg välfärd. Långsiktiga 
åtgärder för att stärka näringslivet måste kombineras med kraftfulla 
åtgärder för att underlätta återhämtningen ur lågkonjunkturen. Regional
politiska insatser har i detta perspektiv också stor betydelse. 
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Regeringens politik har varit inriktad på att befrämja en stark tillväxt Prop. 1992/93:100 
genom: Bilaga 1 

strategiska skattesänkningar, 
avregleringar, 
förändringar av offentliga utgiftssystem. 

De omedelbara behoven har tillgodosetts genom insatser för att minska 
skattetrycket på strategiska resurser. Beskattningen av sparandet och 
energin har anpassats för att förbättra näringslivets villkor och arbets
givaravgifterna har sänkts.. Avregleringar och åtgärder för att öka 
utbudet av riskkapital underlättar mindre och nya företags expansion. 
Förändrade regler för beskattning och socialförsäkringar har stimulerat 
produktivitetsutvecklingen. 

Den långsiktiga växtkraften förstärks genom en rad insatser. Satsningen 
på forskningen och den högre utbildningen ökar basen för de kunskaps
intensiva verksamheternas expansion, både inom industrin och tjänsten
äringarna. Europapolitik.en ökar Sveriges dragningskraft på investeringar, 
såväl svenska som utländska. Den öppnar också nya marknader inte 
minst när det gäller den offentliga upphandlingen, som är avcentral 
betydelse för flera av Sveriges viktigaste företagsgrupper. lnfrastruktur
investeringarna ökar tillväxtpotentialen. Omdaningen av den offentliga 
sektorn ökar de konkurrensutsatta sektorernas möjlighet att expandera, 
utan att hämmas av 1980-talets brist på resurser. 

Sammantagna har dessa åtgärder banat vägen för en kraftig förbättring 
av den svenska ekonomins konkurrenskraft. 

Ökad anpassningsförmåga 

Tillväxten är beroende av hur snabbt och hur smidigt näringslivet 
anpassar sig till förändrade villkor. Växande offentliga utgifter och 
taktiska monopol låste under 1970- och 1980-talen stora resurser i en 
offentlig sektor med påtagliga effektivitetsproblem. Stora delar av 
näringslivet har i praktiken varit skyddade från konkurrens. Ett alltmer 
omfattande arbetsrättsligt regelverk har minskat de små och medelstora 
företagens expansionsvilja. 

Regeringens åtgärder ökar konkurrensen inom sektorer som hittills 
varit offentliga monopol. De konkurrensutsatta verksamheternas möjlighet 
att bära ekonomins framtida utveckling ökar. De förändrade villkoren för 
den offentliga verksamheten skapar mer likvärdiga konkurrensför
hållanden, när olika sektorer vill expandera sin verksamhet. 

Regeringen förenklar det regelverk, som bestämmer villkoren för den 
privata verksamheten. Genom att företagandet underlättas ökar förutsätt
ningarna för en varaktig återhämtning. 
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Normer och spelregler 

Den ekonomiska aktiviteten bedrivs i en miljö, som präglas av hävd
vunna normer och institutioner. I det korta perspektivet tas dessa 
betingelser ofta för givna. 

Den ekonomiska och ekonomisk-historiska forskningen tillmäter 
institutionerna och etiken en viktigare roll än så. Framväxten av nya 
associationsformer och tydliga äganderegler skapade förut'iättningar för 
marknadsekonomins utveckling. 

Rättsreglerna har utvecklats i ett nära samspel med etiska och religiösa 
normer. De gemensamma normerna underlättade det förtroende mellan 
aktörerna som var en förutsättning för att långväga handel och finansiella 
transaktioner skulle komma till stånd. 

Det är sannolikt att sådana fuktorer även gynnat den svenska ekono
mins utveckling. 

En restriktion för marknadsekonomins tillväxtkraft är transaktionskost
naderna. Dessa kostnader ökar när ekonomins fönmkring i en god etik 
är ~vag. Samhällets svar på detta är lagar och andra offentliga ingrepp. 
Även om dessa kan motiveras utifrån den rådande situationen är det alltid 
effektivare om de ekonomiska aktörerna själva reducerar transaktions
kostnaderna. Ett sådant handlingssätt grundläggs genom en etiskt 
sammanhållen och förankrad politik. 

De senaste årens utveckling och debatt har understrukit institutionernas, 
rättsreglernas och etikens betydelse för en väl fungerande ekonomi. En 
etik som också betonar det personliga ansvaret bidrar till att lösa problem 
utan hämmande detaljregleringar. 

Flera av de problem som den ekonomiska utvecklingen kan skapa, 
t.ex. på miljöns område, beror på att institutioner och rättsregler inte 
utformats för att beakta sådana effekter. Klara ägandeförhållanden 
skapar en tydlig an~varsfördelning, som gör det lättare att undvika 
negativa följder av det ekonomiska livet. 

Internationaliseringen av ekonomin och samhället innebär att olika 
kulturer och etiska normer allt oftare möts vid marknadens transak
tioner. 

Den svenska ekonomins oförmåga att möta det växande efterfråge
trycket mot 1980-talets slut låg delvis på det institutionella och etiska 
planet. Inte minst skattereglernas utformning hade under flera 
årtionden frätt på värderingarna av arbetets och sparandets betydelse. 
Förtjänstmöjligheterna i avregleringens spår innebar frestelser, som 
aktörerna inte alltid visade sig kunna motstå. Varken inom närings
livet eller inom den offentliga sektorn var institutionerna och 
kontrollsystemen rustade att möta de påfrestningar som detta ledde 
till. 
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Regeringsförklaringen betonar de etiska värdenas grundläggande 
betydelse för det svenska samhället. Dessa värderingar hämtar inte sin 
kraft från staten, utan från medborgarna själva. Regeringens inriktning 
på att skapa långsiktiga och stabila spelregler, inom det ekonomiska livet 
såväl som på andra områden, syftar till att stärka det samspel mellan 
samhällel'> värderingar och offentliga ingrepp, som ger institutionerna och 
etiken den livskraft som en god samhällsutveckling kräver. 

Jämställdhet 

En viktig del i en politik för tillväxt är att stärka kvinnors ställning i 
ekonomin och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i samhället. 
En ökad tillväxt är också en förutsättning för att kunna vidareutveckla 
välfärden och jämställdheten. Hur de ekonomiska resurserna fördelas är 
därvid av stor betydelse. 

Sverige har i ett historiskt och internationellt perspektiv, kommit långt 
när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor. Svenska kvinnors 
förvärvsfrekvens är bland de högsta i världen. Det är en styrka för 
Sverige i förhållande till många andra länder, där man inte på samma sätt 
tillvaratar kvinnors kompetens i arbetslivet. Familjepolitiken bidrar till 
detta. 

Ändå återstår mycket att göra för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor 
och män i Sverige. Det finns en stor tillväxtpotential i att bättre ta 
tillvara kvinnors kompetens i arbetslivet och på andra områden. En sådan 
utveckling underlättas när strukturer förändras och konkurrensen ökar, 
t.ex. i kommuner och landsting. Ett moderna ~jänstesamhälle som &varnr 
mot de krnv medborgarna - både kvinnor och män - ställer, kräver en 
förnyelse av arbetsorganisationen som uppmuntrnr till initiativ och 
ansvar. Detta kan också stimulern även mer trnditionella produktions
inriktade organisationer till förändringar. Möjligheterna till förnyelse och 
entreprenörskap är nu större än vad som hittills varit fallet. Därmed finns 
också goda möjligheter att öka jämställdheten, t.ex. genom att förbättrn 
kvinnors villkor på arbetsmarknaden, inte minst inom områdena vård och 
omsorg. För detta krävs emellertid ett aktivt och målmedvetet arbete. Det 
är angeläget att kommuner och landsting riktar ökad uppmärksamhet mot 
arbetsvillkoren för de anställda kvinnorna samt uppmuntrnr och stöder de 
kvinnor som vill ta ett ökat eget an&var för verksamheten. 

Utbildning och barnomsorg är grundläggande för jämställdheten. Det 
är därför värdefullt att utbyggnaden av olika typer av barnomsorg 
kommit så långt i Sverige. Inom utbildningen är kvinnor fortfarande 
underrepresenterade inom t.ex. tekniska yrken och överrepresenterade på 
t.ex. vårdutbildning. Det leder ofta till senare löneskillnader. Det är 
väsentligt att främja ett urval till högre utbildning som grundar sig på 
kompetens och inte på kön. 

9.2 Skattepolitik för tillväxt 

Regeringens skattepolitik innebär att skattetrycket successivt sänks. 
Takten och omfattningen måste avvägas mot de samhällsekonomiska 
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förutsättningarna. I första hand skall tillväxthämmande skatter sänkas 
eller avskaffas. Hän~)'n måste också tas till att utrymmet för avvikande 
skatteuttag vad avser internationellt lättrörliga skattebaser krymper 
successivt. 

Genom den nödvändiga marginalskattereform som genomfördes 1990-
91 lades en god grund för fortsatt reformering av skatte~)'stemet. 

Bolagsbeskattningen reformerades genom en sänkning av skattesatsen på 
en molwarande breddning av basen. Sverige har därigenom fått OECD
områdets mest konkurrenskraftiga bolagsbeskattning enligt en nyligen 
publicerad studie. l betydande ul'iträckning eliminerades genom skatteför
ändringarna 1991 också snedvridningar genom en mera enhetlig 
beskattning av olika slag av inkomster. 

Efter den nya regeringens tillträde hösten 1991 rattades en rad beslut 
som bidragit till att ytterligare förbättra villkoren för sparande och 
kapitalbildning och därmed tillväxt i den svenska ekonomin. Förmögen
hetsskatten på arbetande kapital i mindre och medelstora företag har 
slopats. Förmögenhetsskatten i övrigt tas ut med en enhetlig skattesats på 
1,5 procent och slopas helt den I januari 1995. Den för riskkapital försör
jningen skadliga omsättningsskatten på aktiehandel har slopats, liksom 
den allmänna löneavgiften och skogsvårdsavgiften. Arvs- och gåvoskatten 
sänktes krnftigt och beslut togs om att sänka den generella skattesatsen 
för kapitalinkomster. 

Våren 1992 genomfördes en omläggning av energibeskattningen som 
innebär att konkurrenskraften för den svenska industrin stärks kraftigt. 
Denna omläggning var motivernd från såväl tillväxt- som miljöpolitiska 
utgångspunkter. 

Löneskatterna, som för bara några år sedan uppgick till närmare 40 
procent av lönesumman, reducerns ytterligare genom den beslutade 
sänkningen på 4,3 procentenheter från den I januari 1993. Denna åtgärd 
medför, förutom en omeddbar förbättring av konkurrenskrnften, att 
snedvridningar till följd av skattesystemets uppbyggnad minskas. 
Sänkningen av löneskatterna har i första hand avsett sådana som i 
ekonomisk mening utgör renodlade skatter. Därmed minskar beskatt
ningen av en extra arbetsinsats. Det finns starka skäl att gå vidare på 
denna väg. Den svaga kopplingen mellan avgifter och förmåner i 
systemet för löneskatter bidrar till en alltför hög total marginalskatt på 
arbetsinkomster. En starkare förmånsanknytning är därför mycket 
angelägen. Den förestående reformeringen av pensionssystemet är också 
betydelsefull från denna utgångspunkt. 

Sammantaget har skatterna sänkts för produktion och kapitalbildning 
med ca 40 miljarder kronor. Finansieringen har i huvudsak skett inom 
skattesystemet. Totalt har dock beslut rattats om minskade skatter med 
ca I 0 miljarder kronor. 

I ett längre tidsperspektiv och i samband med ett kommande svenskt 
medlemskap i EG är det vidare angeläget, främst för att undvika 
be~värande gränshandel, att den svenska konsumtionsbeskattningen 
reduceras genom en sänkning av <len generella skattesal'>en. 
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Egenföretagare och delägare i handelsbolag som är fysiska personer 
beskattas idag hårdare för sina inkomster än vad som gäller för aktie
bolagen. Som aviserades redan i anslutning till marginalskattereformen 
bör detta förhållande undanröjas. Under 1993 kommer ett system att 
föreslås som ger egenföretagarna och delägare i handelsbolag likartade 
skatteregler, och därmed samma möjlighet till expansion som aktiebolag. 
De nya reglerna är avsedda att träda i kraft fr.o.m. den l januari 1994. 

I avvaktan på att de nya reglerna kan träda i kraft kommer vissa 
lindringar i beskattningen för enskilda näringsidkare och fysiska personer 
som är delägare i handelsbolag att föreslås för beskattningsåret 1993. 
Förslagen innebär en tillfällig höjning av underlaget för inkomstbaserad 
skatteutjämningsreserv samt en senareläggning av återföringen av tidigare 
obeskattade reserver. Genom dessa åtgärder lindras skatteuttaget 
samtidigt som likviditeten förbättras. 

Dubbelbeskattningen av aktiebolagens vinster utgör en hämmande 
faktor vad avser företagens försörjning med riskvilligt kapital. Det 
nuvar.mde systemet innebär att en lånefinansiering blir billigare än en 
finansiering genom eget kapital. Detta skapar problem särskilt för de 
mindre företagen där företagarens eget sparande har stor betydelse för 
företagel<; expansion. En särskild utredare kommer att under sommaren 
presentera förslag om lättnader i dubbelbeskattningen. 

Samtidigt bör ändringar i bolagsbeskattningen göras på grundval av 
betänkandet (SOU 1992:67) Forl<;att reformering av företagsbeskatt
mngen. 

Skatten på starkare alkoholdrycker höjs så att priset på dessa drycker 
anpassas till KPI-utvecklingen för varor och tjänster i allmänhet. 
Dessutom bör en ytterligare differentiering av skatten på alkohol!.vagare 
drycker göms. 

Ytterligare skattesänkningar inom rnmen för den ovan angivna 
prioriteringen kommer att föreslås under våren 1993. Utgångspunkten är 
att förbiittra Sveriges utvecklingskraft och att vidta sådana skatteföränd
ringar som är motivernde med hänsyn till den ökade ekonomiska integra
tionen inom Europa. Detta gäller bl.a dieselskatten, charterskatten och 
skatten på dryckesförpackningar. De ytterligare skattesänkningar som 
blir aktuella är fullt finansierade. 

9.3 Riskkapital för tillväxt 

En av grundstenarna i regeringens politik för tillväxt är ett livskraftigt 
små- och nyföretagande. Regeringen har som mål att skapa goda gene
rella förutsättningar för nyetableringar och tillväxt i företagen. En viktig 
förutsättning för ett expansivt ny- och småföretagande är en fungerande 
privat riskkapitalmarknad för småföretag. 

På grundval av propositionen om kapital för tillväxt har riksdagen 
beslutat om riktlinjer för utskiftning av aktier i två portföljbolag och åtta 
riskkapitalbolag som kapitaliserats med medel från de förutvarande 
löntagarfonderna (prop. 1992/93 :41, FiU 1992/93: 3, rskr. 25). Dessa 
medel skall via särskilda riskkapitalbolag tillförns små och medelstorn 
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företag i form av riskvilligt kapital. Riskkapitalbolagen skall ägas privat 
och drivas på strikt affärsmässiga grunder. Riskkapitalmarknaden tillförs 
6,5 miljarder kronor. 

Statens medverkan vid finansiering av företagsetableringar och 
utvecklingsprojekt i unga företag liksom statens insatser för att utveckla 
en väl fungerande privat riskkapitalmarknad förstärks och effektiviseras 
genom bildandet av Industri- och nyföretagarfonden. Denna fond ersätter 
Industrifonden och erhåller även medel från Stiftelsen Småföretagsfonden 
samt från utvecklingsfondema. Industri- och nyföretagarfonden skall bl.a. 
ge förmånliga lån vid etablering av nya företag i samarbete med privata 
finansiärer (prop. 1992/93: 82). 

9.4 Avregleringar för tillväxt 

En stor del av den svenska ekonomins växtkraft finns i de nya företagen, 
i de mindre företagen - och i de företag som ännu inte kommit igång. 
Men många av de som skulle kunna växa tvekar eller avstår, när de 
möter uppgiften att forcera svårhanterliga regelverk. Därför måste det 
offentliga regelsystemet ständigt omprövas och regler som inte är 
ändamålsenliga mönstras ut. 

Avreglering av arbetsmarknaden 

Den parlamentariska kommitte som gör en översyn av den arbetsrättsliga 
lagstiftningen har följande övergripande mål: förslagen skall leda till 
enklare bestämmelser, de skall ge ökade möjligheter till information och 
inflytande för den enskilde arbetstagaren samt innebära en förskjutning 
av information och förhandlingar till det lokala planet. Kommitten skall 
särskilt beakta de mindre företagens intressen. 

Förslag kommer att redovisas i ett delbetänkande våren 1993. 
Delbetänkandet kommer att omfatta anställningsskyddet och vissa frågor 
i medbestämmandelagen. Förslag baserade på utredningens arbete 
förbereds inom regeringskansliet. Kommittens arbete förväntas vara helt 
slutfört före utgången av 1993. 

Regeringen har också beslutat om översyn av ledighetslagstiftningen. 
Utredningen om avskaffande av arbetsförmedlingsmonopolet har under 
hösten 1992 avlämnat sitt slutbetänkande. 

Enklare skatteregler 

Ett omfattande arbete har inletts med syfte att skapa enklare skatteregler. 
Nya regler om s.k. F-skatt har beslutats av riksdagen och kommer att 

tillämpas från och med den 1 april 1993. De nya reglerna gör det möjligt 
för en arbetsgivare att på ett enkelt sätt få veta huruvida han är skyldig 
att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter eller inte. 

Med början år 1993 genomförs vissa förenklingar på inkomst<>katte
sidan genom att skattefrihet införs för vissa förmåner vid tjänsteresor. 
Ytterligare förenklingsförslag kommer under våren 1993. Ett förenklings
arbete pågår också när det gäller fastighetstaxeringen. 
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Regeringen tillsatte i januari 1992 en utredning för att se över 
mervärdesskattelagen från konkurrensneutrnlitel-;synpunkt. Utredningen 
har i november lämnat ett delbetänkande som bl.a. behandlar vissa 
sjukvårdsfrågor, uthyrning av fastighet och vissa mervärdesskattefrågor 
inom bank- och försäkring!>väsendet. Betänkandet kommer enligt planerna 
att leda till lagstiftning under våren 1993. Fler förslag kommer att 
presenteras senare. 

Avreglering av kommunikationsmarknaden 

Den inrikes flygtrafiken avreglerades i juni 1992. Erfarenheterna av 
denna avrnglering är hittills att det uppstått en ökad konkurrens som 
skapat ett större utbud och lägre priser. 

Jämvägstrnfiken avreglerns successivt. Riksdagen har beslutat att 
upphandling av interregional persontrafik på järnväg skall ske i kon
kurrens. En utredning om att tillåta konkurrens på spåren avlämnas i 
början av år 1993. 

Enligt förslag i proposition 1992/93: 132 skall postmarknaden slutligt 
avreglerns genom att Postverkets brevmonopol avskaffas. Förslag om 
postlag och bolagisering av Posten kommer att presenteras. 

Avregleringen av telemarknaden fortsätter. En ny tillsynsmyndighet -
Telestyrelsen - har inrättats. Inom kort kommer riksdagen att föreläggas 
ett samlat förslag om telelag och bolagisering av Televerket. 

Avrej?leringar av finansmarknaden 

I syfte att i första hand öka valfriheten för hushållen och stimulera till 
konkurrens om pensionssparandet har regeringen i en lagrådsremiss före
slagit utökade möjligheter för hushållen att pensionsspara. Ett individuellt 
pensionssparande med samma skatteregler som för sparande i pensions
försäkring, skall kunna ske på inlåningskonto i bank, i värdepappers
fonder eller i enskilda värdepapper. Sparandet skall vara bundet för 
pensionsändamål men kunna flyttas mellan tillåtna sparformer. Det nya 
sparsystemet föreslås att införas den l januari 1994. 

Regeringens och kommuners rätt att utse offentliga styrelseledamöter 
i bankaktiebolag slopas från årsskiftet. Bestämmelsen att regeringen skall 
godkänna valet av styrelseordförande i bankaktiebolag tas också bort. 
Utlänningsförbehåll som intagits i bolagsordningar för bankaktiebolag och 
försäkringsaktiebolag liksom i de allmänna aktiebolagen till vilka övriga 
aktiebolag på kreditmarknaden räknas upphör att gälla den 1 januari 
1993. Alla aktier blir således fria från årsskiftet. Från och med årsskiftet 
får en bank dels utföra vissa posttjänster, dels låta vissa banktjänster 
utföras av annan än bankens egen personal i exempelvis butikslokaler. 

Kreditinstitut från EES-området får efter avtalets ikraftträdande driva 
verksamhet i Sverige efter ett anmälningsförfarande. 

En proposition som föreslår viss avreglering på försäkringsområdet 
kommer att presenteras under våren 1993. F örsäkringsföretag från EG
länder kommer att kunna etablera sig i Sverige genom filialer och utan 
krav på deposition av tillgångar. Vidare kommer sådana företag att kunna 
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driva fri handel med tjänster till Sverige utan att vara etablerade här i 
landet och, med vissa undantag, utan tillstånd av svenska myndigheter. 

Avreglering av bostadsmarknaden 

Riksdagen har på regeringens förslag beslutat om en ny ordning för 
statliga räntesubventioner för ny- och ombyggnad av bostäder från och 
med år 1993. Beslutet innebär en radikal omläggning och förenkling av 
de statliga subventionerna. Regeringen prövar för närvarande en rad 
ytterligare förslag och synpunkter från utredningen om statens stöd för 
bostadsfinansieringen vad avser planprocessen, kraven på byggnader, 
bygglovsförfarandet samt kommunal bostadsförsörjning och kommunal 
bostadsförmedling. Boverket genomför en öven.)'n av nybyggnadsregler
na. Syftet är att ta bort alla detaljföreskrifter om bostäders utformning 
och utrustning och ersätta dessa med föreskrifter om funktioner. 

Konkurrens på elmarknaden 

Ett arbete pågår för att genom ökad konkurrens på elmarknaden uppnå 
ett mer rationellt resursutnyttjande och erbjuda kunderna flexibla 
leveransvillkor och lägre priser. Utredningsförslag om ny ellag och 
svensk kraftbörs avlämnas under våren. 

Avreglering av skogsbrukssektorn 

En översyn och total genomgång av skogspolitiken har genomförts av 
1990 års skogspolitiska kommitte. Kommitten föreslår en långtgående 
avreglering och förenkling av skogsvårdslagen. Regeringen har för avsikt 
att senare under detta riksmöte återkomma till riksdagen med förslag om 
skogspolitiken och den statliga skogsvårdsorganisationen. 

Avreglering av kommunal verksamhet 

I och med att statsbidragssystemet till kommunerna lagts om vid års
skiftet har de regler som följt de specialdestinerade statsbidragen 
för1>vunnit. Dessa ersätts med en påse pengar som fördelas enligt ett 
antal faktorer som relateras till kostnadsstruktur och inkomststruktur i 
form av skattekraft. Detta ger stor frihet för kommunerna att använda 
sina medel på ett effektivt sätt. 

Inom Civildepartementet har ett arbete inletts som 1>)'ftar till att öka den 
ideella sektorns möjligheter att i större utsträckning ta över och driva 
verksamheter som av tradition tidigare har varit kommunala. 

Socialdepartementet har presenterat en rapport som beskriver hindren 
för utveckling mot privata driftsformer samt ger förslag på åtgärder som 
undanröjer eller begränsar onödiga hinder. Regeringen kommer 
successivt att lägga fram förslag som underlättar alternativa verksamhets
former. 
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Avreglering på utbildningsområdet 

Från och med den 1 juli 1992 tilldelas fristående skolor på grundskole
och gymnasienivå medel av kommunerna. Regeringen avser att lägga en 

proposition om elevernas möjlighet att välja skola, de ekonomiska 
villkoren för fristående gymnasieskolor och kommunernas möjlighet att 
lägga ut utbildning på fristående huvudmän. 

Även forskningen och utbildningen på högskolenivå avregleras. Bland 
annat introduceras inför budgetåret 1993/94 ett nytt resurstilldel
nings?>)'Stem som ökar konkurrensen mellan högskolor och universitet. 

9.5 Konkurrens för tillväxt 

Konkurrens och likvärdiga konkurrensvillkor är grundläggande för att 
nationell och internationell handel skall kunna utvecklas till samhälls- . 
ekonomins och konsumenternas fördel. Ett utökat internationellt sam
arbete med eliminering av handelshinder och en internationalisering av 
företagandet ställer krav på en konkurrenspolitik på den nationella 
marknaden som ligger i fas med vad som gäller på de internationella 
marknaderna. 

Sverige kommer genom EES-avtalet att ta ett viktigt steg mot att ingå 
i det europeiska samarbetet. Sverige kommer därmed att ansluta sig till 
de spelregler för en effektiv konkurrens som återfinns i Romfördraget. 
Detta innebär väsentligt förstärkt konkurrens bl.a. genom eliminering av 
hinder för internationell rörlighet för varor, ~jänster, arbete och kapital. 
Nya regler kommer att gälla för bl.a. offentlig upphandling. 

För ~vensk del innebär en offensiv konkurrenspolitik bl.a. att den 
offentliga sektorn i större ul<iträckning utsätts för konkurrens. Detta gäller 
inte minst kommunal verksamhet. En offensiv konkurrenspolitik innebär 
vidare att tidigare skyddade sektorer avregleras och öppnas för kon
kurrens samt att fasta och tydliga spelregler skapas för konkurrensen i 
den privata sektorn. Här kan notems att ett av de viktigaste hindren för 
fritt rnarknadstillträde ofta är olika typer av regleringar. 

Ett sätt att öka inslaget av konkurrens är att upphandla varor och 
tjänster på den öppna marknaden i konkurrens. Betydande kostnadsminsk
ningar kan uppnås när den offentliga verksamheten utsätt<> för kon
kurrens. En förutsättning för användande av entreprenader är dock att det 
finns verklig konkurrens mellan flem aktörer på den lokala marknaden. 
I prop. 1992:93:43 har regeringen klargjort förutsättningarna för ett ökat 
inslag av entreprenader och konkurrens i den kommunala verksamheten. 
Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag. 

I många fall kan potentiell konkurrens vara tillräcklig för att uppnå 
adekvat konkumms. Det centmla är att privata producenter får kon
kurrent på helt likvärdiga villkor utan någm öppna eller dolda etable
ringshinder. 

Upphandling genom anbudstävlingar bör tillämpas i långt större 
utsträckning än vad som hittills skett. En departementspromemoria (Ds 
1992: 121) med ett förslag till rätt<>lig reglering av innebörd att viss 
verksamhet som bedrivs i egen regi skall utsättas för konkurrens, har 
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presenterats av Näringsdepartementet och remissbehandlas för när
varande. 

Ett förslag till ny konkurrenslagstiftning har nyligen antagits av 
riksdagen (prop. 1992/93: 56, NU 17, rskr. 144). Den nya konkurrens
lagen träder i kraft den 1 juli 1993. Lagen innebär att de materiella 
konkurrensreglerna har utformats med utgångspunkt i EG:s konkurrens
regler i Romfördraget och BES-avtalet. Den s.k. missbruksprincipen 
överges till förmån för den s.k. förbudsprincipen. Detta innebär att lagen 
innehåller uttryckliga förbud mot särskilt angivna typer av konkurrens
begränsningar. Överträdelse av förbuden kan medföra ekonomiska 
sanktioner på upp till 10 % av företagets årsomsättning. Lagen skall 
tillämpas av det nya Konkurrensverket och prövas ytterst av Marknads
domstolen. 

9. 6 Privatisering av statligt ägda företag 

Under 1980-talet har det enskilda sparnndet ökat bl.a. genom sparande 
i olika fonder, konvertibellån och aktieförsäljningar riktade till de 
anställda. Det är bnt för vitaliteten i i.vensk ekonomi om många 
människor såsom ägare engagerar sig i hur det går för företagen, strävar 
efter att påverka deras utveckling samt bidrar till utbudet av riskvilligt 
kapital. Försäljningen av statliga företag tar därför sikte på att ge många 
människor möjligheter att spara i aktier och bli delägare i dessa företag. 

En utförsäljning av statliga tillgångar inbringar betydande belopp. För 
att inte minska statens förmögenhet bör dessa medel användas dels för 
infrastrukturinvesteringar, dels för att amortera statsskulden. 

Utförsäljningarna ger givetvis inte något utrymme för ökade offentliga 
utgifter utan innebär främst en ändrnd sammansättning av statens 
förmögenhetsportfölj genom att aktier i statliga företag ersätts med andra 
tillgångar eller reducerad statsskuld. Privatiseringen ger dock ett 
samhällsekonomiskt överskott i form av effektivitetsvinster genom ökad 
konkurrens. I den mån dessa vinster tillfaller staten bör de användas för 
att reducera det strukturella underskottet och inte för att öka de offentliga 
utgifterna. 

Regeringens privatiseringsprogram inleddes sedan riksdagen i december 
1991 bifallit regeringens proposition om privatisering av statligt ägda 
företag, m.m. (prop. 1991/92:69, bet. 1991/92:NUIO, rskr. 1991/92:92) 
och bemyndigat regeringen att sälja statens aktier i 35 helt eller delvis 
ägda bolag. I riksdagsbeslutet om nyteckning av aktier i Nordbanken 
(prop. 1991/92:21, bet. 1991/92:NU4, rskr. 1991/92:8) fick regeringen 
bemyndigande att sälja aktierna i banken. 

Arbetet med bolagisering av statlig verksamhet som en förberedelse för 
privatisering har fortsatt. Vid årsskiftet 1991/92 ombildades Statens 
Vattenfallsverk till Vattenfall AB. Den 1 juli 1992 överfördes verksam
heten vid Domänverket till aktiebolagsform, Domän AB. 

I maj 1992 har staten utfärdat och sålt köprätter avseende sitt innehav 
(42 %) i SSAB Svenskt Stål AB. Svenska folkets efterfrågan på SSAB-
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paket blev mer än tre gånger större än efterfrågan. Även kvoten för 
institutionella placerare övertecknades kraftigt. 

I maj 1992 fullföljdes privatiseringen av Svalöf AB, som arbetar med 
växtförädling inom lantbruk och trädgård. I augusti 1992 sålde staten 
merparten av sitt aktieinnehav i Svensk Avfallskonvertering AB, Sakab, 
till WMI Sellbergs AB. 

Regeringens arbete med bolagisering och förberedelse för privatise
ring av ytterligare verksamheter pågår. Utförsäljning skall ske på 
kommersiella villkor. Tidpunkterna för fortsatta utförsäljningar kommer 
att väljas med hänsyn till marknadsmässiga bedömningar av möjlighet
erna till ägarspridning. 

9. 7 Den nödvändiga infrastrukturen 

I regeringens ekonomiska politik spelar satsningar på infrastrukturen en 
viktig roll. Produktiva investeringar utgör en viktig länk mellan de 
stabiliseringspolitiska ansträngningarna och regeringens politik för en 
uthållig tillväxt. Förbättrade kommunikationer skapar förutsättningar för 
ökad produktivitet och konkurrenskraft i näringslivet. 

Den samhällsekonomiska lönsamhet..-;bedömningen måste inta en fram
skjuten plats, när besluten om olika insatser fattas. Satsningarna på 
infrastrukturen måste koncentreras dit där de spelar störst roll för att 
avhjälpa flaskhalsar och komma hela landets näringsliv till godo. 

Sammanlagt har närmare 25 miljarder tillförts infrastrukturområdet via 
ökade anslag och tidigareläggningar av planerade investeringar genom 
beslut under 1991 och 1992. Större delen utgörs av planeringsramen för 
investeringar i trafikens infrastruktur. Av de ca 20 intecknade miljarderna 
har 45 % avsatts för järnvägsinvesteringar, 28 % för väginvesteringar 
och 27 % för storstadsöverenskommelser. Ytterligare ca 5 miljarder har 
avsatts för investeringar i produktivitets- och sysselsättningsfrämjande 
åtgärder samt för underhåll av vägar och järnvägar. 

Av dessa satsningar beräknas en stor del, ca 65 % , falla ut i form av 
investeringar till och med 1994. Under I 993 och I 994 beräknas den 
totala investeringsnivån i ekonomin vara ca 3 procentenheter högre än 
vad som skulle ha varit fallet utan dessa satsningar. 
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Diagram 9.1 Beslutade investeringar i infrastruktur 1991-1998 

Miljarder kr 

14000 -

12000 l--
1 

.•....••. -~~ ······················~ ·:::::·::::;:::;?:"'"''''"0 .. 1 

-----------------------~ 10000. ·ordinarie- investeringar---

8000 

6000 

4000 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Anm: Avgiftsfinansierade projekt ingår ej 

Källa: Kommunikationsdepartementet 

I !>)'fte att åstadkomma en långsiktig hållbar finansiering för forl<.;att 
utbyggnad av infrastrukturen, föreslås en övergång till lånefinansiering 
för investeringsanslag som gäller vägar och järnvägar. Förslaget medger 
ett fullföljande av påbörjade projekt samt en ytterligare ökning av 
investeringsnivån under 1990-talet. Under perioden innebär detta en 
låneram på 30 miljarder kronor, vilket innebär att nya projekt för 
ytterligare 20 miljarder kronor kan påbörjas. 

9. 8 Regional balans 

Den djupa lågkonjunkturen slår hårt mot redan tidigare utsatta delar av 
vårt land. En större delaktighet i den europeiska integrationen innebär 
ökade möjligheter för regional utveckling. Syftet med regionalpolitiken 
är att hela landet skall kunna dra nytta av fördelarna med en skärpt 
internationell konkurrens och en fri marknad. 

En central del i en ekonomisk politik för uthållig tillväxt är att 
tillvarata utvecklingsmöjlighetema i alla delar av landet, inte minst på 
landsbygden och de mindre orterna. Genom en kraftfull regionalpolitik 
skapas förutsättningar för att stimulera produktion och ~)'Sselsättning i 
regioner med underutnyttjande av resurser. 

Att ta till varn utvecklingskraften i de mindre företagen är därvid 
avgörande för att åstadkomma en regionalt spridd ~)'sselsättning liksom 
satsningar på bättre infrastruktur, teknikspridning, god service och en bra 
miljö. På detta sätt kan också sådana överhettningsproblem i ekonomin 
som uppkom under senare delen av 1980-talet undvikas. 
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Regeringen föreslår mot denna bakgrund att 2,6 miljarder kronor 
anvisas för skilda insatser på det regionalpolitiska området, bl.a. 
möjliggörs en fortsatt kreditgivning från Norrlandsfonden och en i övrigt 
hög ambitionsnivå på regionalpolitiska området. 

9.9 Tillväxten - miljöpolitikens hävstång 

En god tillväxt skapar förutsättningarna för den miljövänliga utveckling, 
som i sin tur är ett av villkoren för att tillväxten skall bli uthållig. Det är 
när ekonomin växer som produktionsapparaten förnyas och miljövänliga 
teknologier snabbast kommer i bruk. Det är också tack vare de resurser 
som tillväxten skapar som ambitionerna kan höjas när det gäller 
miljöpolitiska ingripanden. Därför syftar regeringens politik till att vårda 
det ömsesidiga beroendet mellan tillväxt- och miljöpolitiken. 

Den ekonomiska utvecklingen skall präglas av hänsyn till miljön och 
naturresurserna. Miljöskulden får inte öka. För svensk del innebär det att 
särskilt stor vikt måste läggas på det internationella miljösamarbetet. De 
för Sverige svåraste miljöproblemen kan endast lösas i samarbete med 
andra Hinder. 

Regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att ta fram förslag på 
hur Sverige tillsammans med andra länder gemensamt kan uppfylla inter
nationella miljökonventioner, främst klimatkonventionen men även 
beträffunde svavel och andra gränsöverskridande föroreningar. Av sär
skild vikt att belysa är Sveriges möjligheter att få tillgodoräkna sig 
utsläppsminskningar vid åtgärder i andra länder, eftersom det i vissa fall 
kan vara den kostnadseffektivaste lösningen. 

Det är viktigt att miljöpolitikens alla medel koordineras på ett effektivt 
sätt. Samtidigt som användningen av ekonomiska styrmedel utökas, skall 
regleringarna tillåtas ge näringslivet ett större inslag av valfrihet och 
flexibilitet när det gäller åtgärderna. På regeringens uppdrag ser 
Naturvårdsverket över frågan om s.k. bubblor. För att hänsynen till 
miljön skall infogas i marknadsekonomins mekanismer och arbetet bli 
förebyggande arbetar regeringen målmedvetet för att öka inslagen av 
ekonomiska styrmedel och producentansvar. 

En kretsloppsanpassad samhällsutveckling kräver att producenterna tar 
sitt ansvar, men det kräver också att det individuella ansvaret ökar. 
Regeringen kommer under året att arbeta vidare med förslag på detta 
område. 

10 Avslutning 

Missgreppen i den ekonomiska politiken under 1970- och 1980-talen har 
fört in Sverige i den !>"Våraste ekonomiska krisen sedan andra världs
kriget. Arbetet med att lösa Sveriges ekonomiska problem är mödosamt 
och kommer att ta tid. 

Regeringens politik är en samlad strategi för att återupprätta tillväxten 
och pressa ned arbetslösheten i hela Sverige. Vi kan redan se flera 
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positiva utvecklingstendenser som visar att förutsättningarna för en god 
ekonomisk utveckling har stärkts. . 

Möjligheterna till en ny period av tillväxt, nyföretagande och tryggad 
sysselsättning finns inom räckhåll. De riktlinjer för den ekonomiska 
politiken som redovisas i denna budget innebär att dessa möjligheter till
varatas. 
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Statsbudgeten och särskilda frågor 
1 Statsbudgetens och statens utveckling 

1.1 Statsbudgeten budgetåren 1992/93 och 1993/94 

1.1.1 Beräkningsförutsättningar 

Riksrevisionsverket (RRV) har den 17 december 1992 redovisat en 
beräkning av statsbudgetens inkomster. De antaganden som RRV grundat 
sina beräkningar på framgår av tabell 1. De antaganden som görs om den 
ekonomiska utvecklingen i samhället är en viktig utgångspunkt i dessa 
beräkningar. En sammanfattning av beräkningen bör bifogas protokollet 
i detta ärende som bilaga 1.2. 

Under slutskedet i arbetet med den preliminära nationalbudgeten har 
beräkningen av den ekonomiska utvecklingen reviderats. Det gör att jag 
nu räknar med något förändrade antaganden till grund för inkomst
beräkningen. Dessa återfinns i tabell 1. I övrigt finns ingen anledning att 
avvika från RRV:s beräkningsförutsättningar. 

Tabell 1. Antaganden om den ekonomiska utvecklingen 
Procentuell förändring 

1992 1993 1994 
RRV Föredra- RRV Föredra- RRV 

ganden ganden 

Löncsumma 0,9 0.9 -0,7 -0,2 
Konsumentpriser, 

årsgenomsnitt 2,0 2,3 4,9 5,1 
Privat konsumtion, 

löpande priser 0,2 0,9 1,2 2,3 

1.1.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter under 
budgetåret 1992/93 

2, l 

2,9 

3,0 

Föredra-
ganden 

3,1 

2,8 

3,3 

RRV:s senaste beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1992/93 utgörs 
av verkets budgetprognos nr 2/3 från den 17 december 1992. Be
räkningarna av inkomsterna för budgetåret 1992/93 redovisas också i 
verkets inkomstberäkning. 

Inkomster 

I sin inkomstberäkning har RRV för budgetåret 1992/93 beräknat 
inkomsterna till 379 751 milj.kr. 

Till följd av vad jag nyss anfört om lönesummans utveckling samt ny 
information räknar jag upp inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt 
med 1 162 milj. kr. Med anledning av regeringens proposition om 
åtgärder för att stärka den svenska ekonomin (prop. 1992/93:50) samt 
regeringens proposition om lönegarantifonden m.m. (prop. 1992/93: 117, 
bet. FiUl, rskr. 134) vad beträffar arbetarskyddsavgift och sjukför-
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säkringsavgift räknar jag ned inkomsttiteln Sjukförsäkringsavgift, netto 
med 438 milj. kr. och upp inkomsttiteln Inkomster av arbetsgivaravgifter 
till arbetarskyddsverket och arbetsmiljöinstitutets verksamhet med 101 
milj. kr. Till följd av ny information räknar jag ned inkomsttiteln Sju!..för
säkringsavgift, netto med 89 milj. kr. Sammantaget räknar jag sålunda 
ned inkomsttiteln Sju!..försäkringsavgift, netto med 527 milj. kr. 

I enlighet med vad jag anfört om den privata konsumtionens utveck
ling räknar jag upp inkomsterna på inkomsttiteln Mervärdeskatt med 
1 100 milj.kr. Med anledning av vad jag nyss anfört angående löne
summans utveckling räknar jag upp inkomsttiteln Folkpensionsavgift med 
75 milj. kr. Av samma anledning justerar jag även upp inkomsttiteln 
Övriga socialavgifter, netto med 17 milj. kr. 

Med anledning av en annan bedömning av den ekonomiska utveck
lingen räknar jag upp inkomsttiteln Juridiska personers inkomstskatt med 
300 milj. kr., Jag räknar även ned inkomsttiteln Juridiska personers 
inkomstskatt med 750 milj. kr. med anledning av de åtgärder på 
skatteområdet beträffande enskilda näringsidkare som statsrådet Lundgren 
senare idag kommer att presentera. Sammantaget räknar jag sålunda ned 
inkomsttiteln Juridiska personers inkomstskatt med 450 milj. kr. Vidare 
räknar jag ned inkomsttiteln Energiskatt med 50 milj. kr. till följd av 
regeringens proposition om åtgärder för att stärka den svenska ekonomin 
(prop. 1992/93:50, bet. 1992/93 FiUl, bet. 1992/93 SkU18, rskr. 158) 
avseende senareläggning av slopande av avdrag för allmän energiskatt på 
det bränsle som åtgår för värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar. 
Dessutom räknar jag ned samma inkomsttitel med 30 milj. kr. till följd 
av regeringens proposition om skatt på dieselolja m.m. (prop. 1992/93: 
124, bet. 1992/93 SkU13, rskr. 147) avseende miljöklasser för tunga 
fordon. Sammantaget räknar jag således ned inkomsttiteln Energiskatt 
med 80 milj. kr. Till följd av ny information räknar jag upp inkomsttiteln 
Räntor på energisparlån med 3 milj. kr. Slutligen justerar jag upp 
inkomsttiteln Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande med 76 milj. 
kr. med anledning av en annan bedömning av den ekonomiska utveck
lingen. 

San1mantaget medför mina justeringar en beräknad ökning av inkom
sterna med 1 477 milj. kr. jämfört med RRV:s beräkning. Ändringarna 
framgår av tabell 2. 
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Tabell 2. Ändringar i RRVs beräkningar av statsbudgetens inkomster 
budgetåret 1992/93 
Tusental kronor 

RRVs Förändring 
beräkning enligt före-

drnganden 

ll 11 Fysiska personers inkomstskatt 7 168 000 + 1 162 000 
1121 Juridiska personers inkomstskatt 18 918 000 - 450 000 
1211 Folkpensionsavgift 43 865 000 + 75 000 
1221 ~jukförsäkringsavgift, netto 117 000 - 527 000 
1251 Ovriga socialavgifter. netto 7 354 000 + 17 000 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till 

arbetarskyddsverkets och arbetsmiljö-
institutets verksamhet 315 000 + 101 000 

1411 Mervärdeskatt 115 500 000 + 1 100 000 
1428 Energiskatt 13 325 000 - 80 000 
2332 Ränteinkomster på lån för 

bostads byggande 4 830 000 + 76 000 
2351 Räntor på energisparlån 212 700 + 3 300 

Summa inkomster 379 750 702 

Summa förändringar enligt föredraganden + 1 477 300 

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 1992/93 till 381 228 milj.kr. 

Utgifter 

I statsbudgeten för innevarande år uppgår utgifterna till 482 160 milj.kr. 
RRV har i sin prognos beräknat de totala utgifterna till 574 792 milj.kr. 

RRV har beräknat belastningen på anslaget Räntor på statsslatlden 
m.m. till 78 miljarder kronor. Med anledning av ett förändrat budget
och ränteläge samt ny information angående valutaförluster sedan RRV:s 
prognos publicerades beräknar jag ränteutgifterna för budgetåret 1992/93 
till 83 miljarder kr. 

Tabell 3. Räntor på statsskulden budgetåret 1992/93 
Miljarder kronor 

Räntor på lån i svenska kronor 
Räntor på lån i utländsk valuta 
Valutaförluster. netto 

Summa 

Beräkning till 
grund för stats
budgeten 

64.0 
5,1 

- 0, 1 

69,0 

Nuvarande 
beräkning 

60,5 
16,8 
5,7 

83,0 

Med anledning av regeringens proposition om åtgärder för att stärka 
den svenska ekonomin (prop. 1992/93:50) samt regeringens proposition 
om lönegarantifonden m. m. (prop. 1992/93: 117, bet. Fi U 1, rskr. 134) 
om arbetarskyddsavgiften räknar jag ned anslaget Bidrag till arbets-
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miljöfond med 267 milj. kr. Efter samråd med chefen för Justitie
departementet räknar jag ned anslaget Lokala polisorganisationen med 
250 milj. kr. som en följd av att åtgärder kommer att vidtas för att 
minska belastningen på detta anslag. Vidare räknar jag ned anslaget 
Bidrag till sjukförsäkringar med 66 milj. kr. med anledning av ny 
information. Slutligen räknar jag upp utgifterna med 1 307 milj. kr. med 
anledning av regeringens förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för 
budgetåret 1992/93 (prop. 1992/93: l 05). 

Enligt RRV kommer de totala anslagsbehållningarna på reserva
tionsanslag under innevarande budgetår att minska med 6 523 milj.kr. 
och uppgå till 29 338 milj .kr. Bedömningen är självfallet osäker men jag 
accepterar tills vidare RRV:s beräkning som baseras på uppgifter från de 
ansvariga myndigheterna. I tabell 4 redovisas utvecklingen av anslags
behållningama mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93. 

Tabell 4. Anslagsbehållningarna vid utgången av budgetåren 1991192 och 
1992/93 
Miljarder kronor 

Huvudtitel 1991/92 1992/93 

Utrikesdepartementet 8,1 8,1 
Kummunikationsdepartementet 16,4 10,7 
Arbetsmarknadsdepartementet 3,7 4,1 
~äringsdepartementet 1.9 1,5 
Ovriga huvudtitlar 5,8 4,9 

Summa 35,9 29,3 

Jag vill också nämna att RRV för Tillkommande utgiftsbehov, netto tar 
upp 16 miljarder kronor. Jag beräknar dessa utgifter till 15 miljarder kr. 

Sammantaget beräknar jag därmed utgifterna under budgetåret 1992/93 
till 579 516 milj. kr. 

Tabell 5. Statsbudgetens utgifter budgetåret 1992/93 
Milj.kr. 

Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor 
Statsskuld räntor 
Föriindring i anslagsbehållningar 
Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto 

Summa 

Statsbudget 

425 660 
69 000 
4 500 

-17 000 

482 160 

RRV 

474 269 
78 000 
6 523 

16 000 

574 792 

Föredrngandcn 

474 993 
83 000 
6 523 

15 000 

579 516 
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1.1.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret 
1993/94 

Inkomster 

RRV beräknar statsbudgetens totala inkomster till 344 711 milj .kr. för 
budgetåret 1993/94. De skillnader i antaganden om pris- och löne
utveckling som jag nyss redovisat samt vissa förändringar som förs fram 
i förslaget till statsbudget för nästa budgetår påverkar statsbudgetens 
inkomster. I det följande redovisas de förändringar av RRV:s beräkningar 
som jag därmed funnit nödvändiga. 

Till följd av vad jag anfört om den ekonomiska utvecklingen samt ny 
information räknar jag upp inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt 
med 3 066 milj. kr. I och med upprättandet av den nya inkomsttiteln 
Allmän sjukförsäkringsavgift för jag de medel RRV har beräknat att den 
allmänna sjukvårdsavgiften skall inbringa, dvs. 4 721 milj. kr. från 
inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt till inkomsttiteln Allmän 
sjukförsäkringsavgift. Jag justerar även ned inkomsttiteln Fysiska 
personers skatt med 100 milj. kr. med anledning av regeringens 
proposition om vissa frågor om beskattning av inkomst av tjänst (prop. 
1992/93:127, bet. 1992/93:SkU14, rskr. 148) med avseende på bil
avdraget. Sammantaget räknar jag sålunda ned inkomsttiteln Fysiska 
personers inkomstskatt med 1 755 milj. kr. 

Till följd av vad jag nyss anfört angående den privata konsumtionens 
utveckling räknar jag upp inkomsttiteln Mervärdeskatt med 2 100 milj. 
kr. Med anledning av att jag gör en annan bedömning av den ekonomiska 
utvecklingen räknar jag upp inkomsttiteln Juridiska personers inkomst
skatt med 538 milj. kr. Samtidigt justerar jag ned samma inkomsttitel 
med 430 milj. kr. med anledning av vad statsrådet Lundgren senare idag 
kommer att anföra angående åtgärder på skatteområdet som rör enskilda 
näringsidkare. Sammantaget justerar jag således upp inkomsttiteln 
Juridiska personers inkomstskatt med 108 milj. kr. 

Till följd av att jag gör en annan bedömning av den ekonomiska 
utvecklingen räknar jag upp inkomsttiteln Avskattning företagens reserver 
med 100 milj. kr. Vidare justerar jag ned inkomsttiteln Sjukförsäkrings
avgift, netto med 1 074 milj. kr. och justerar upp inkomsttiteln Inkomster 
av arbetsgivaravgifter till arbetarsk}'ddsverkets och arbetsmiljöinstitutets 
verksamhet med 248 milj. kr. med anledning av regerings proposition om 
åtgärder för att stärka den svenska ekonomin (prop. 1992/93 :50) samt 
regeringens proposition om lönegarantifonden m.m. (prop. 1992/93: 117, 
bet. FiUl, rskr. 134) vad beträffar arbetarskyddsavgift och sjukför
säkringsavgift. Med anledning av lönesummans utveckling räknar jag upp 
Sjukförsäkringsavgift, netto med 111 milj. kr. Till följd av det förslag 
som chefen för socialdepartementet senare idag kommer att framföra 
beträffande bruttobudgetering av försäkringskassornas administration 
räknar jag upp inkomsttiteln Sjukförsäkringsavgift, netto med 3 808 milj. 
kr. Sammantaget räkar jag sålunda upp inkomsttiteln Sjukförsäkrings
avgift, netto med 2 845 milj. kr. I enlighet med vad jag anfört om 
lönesummans utveckling räknar jag upp inkomsttiteln Folkpensionsavgift 
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med 336 milj. kr. och inkomsttiteln Övriga socialavgifter, netto med 74 
milj. kr. Vidare räknar jag upp inkomsttiteln Övriga socialavgifter, netto 
med 1 658 milj. kr. med anledning av att chefen för arbets
marknadsdepartementet beräknar att antalet personer som genomgår 
arbetsmarknadsutbildning med bibehållen arbetslöshetsersättning kommer 
att öka. Sammantaget justerar jag således upp inkomsttiteln Övriga 
socialavgifter, netto med l 732 milj. kr. 

Med anledning av vad chefen för näringsdepartementet senare idag 
kommer att föreslå angående slopad överföring från allmän energiskatt 
räknar jag upp inkomsttiteln Energiskatt med 72 miljoner kronor. 
Dessutom räknar jag ned inkomsttiteln Energiskatt med 50 milj. kr. till 
följd av regeringens proposition om åtgärder för att stärka den svenska 
ekonomin (prop. 1992/93:50 bet. 1992/93 FiUJ, bet. 1992/93 SkU18, 
rskr. 158) med anledning av senareläggning av slopande av avdrag för 
allmän energiskatt på det bränsle som åtgår för värmeproduktion i 
kraftvärmeanläggningar. Sammantaget räknar jag sålunda upp inkomst
titeln Energiskatt med 22 milj. kr. 

Vidare räknar jag upp inkomsttiteln fa:peditions- och ansöknings
avgifter med 47 milj. kr. med anledning av vad chefen för utbildnings
departementet senare idag kommer att anföra angående uppläggnings
kostnad för studielån. Jag räknar även upp inkomsttiteln Avgifter vid 
kronofogdemy11digheterna med anledning av bruttobudgetering av 
avgiftsfinansierad verksamhet och breddning av avgiftsunderlaget med 
905 milj. kr. Vidare räknar jag upp inkomsttiteln Övriga offentlig
rättsliga avgifter med 572 milj. kr. med anledning av bruttobudgetering 
av avgiftsfinansierad verksamhet. Vidare räknar jag upp inkomsttiteln 
Avgifter för fi11a11sinspektionens verksamhet med 7 milj. kr. 

Med anledning av mitt förslag om övergång till lån i riksgäldskontoret 
som jag senare idag kommer att redovisa i avsnitt 2.4 räknar jag upp dels 
inkomsttiteln Uppdragsmyndigheters m.fi. komplementkost11ader med 118 
milj. kr. dels inkomsttiteln Avskrivningar på ADB-utrustfling med I 283 
milj. kr. Till följd av vad chefen för utbildningsdepartementet senare idag 
kommer att redovisa angående förbättrad återkravsverksamhet för 
studielån tillför jag inkomsttiteln Återbetalning av studiemedel 20 milj. 
kr. 

Vidare räknar jag upp inkomsttiteln Avgifter för stacliga garanrier med 
156 milj. kr. med anledning av vad jag senare idag kommer att redogöra 
för avseende avgifter för statliga garantier. 

Jag justerar upp inkomsttiteln Räntor på energilå11 med 3 milj. kr. till 
följd av ny information. Slutligen räknar jag upp inkomsttiteln Ränte
i11komster på lån för bostadsbyggande pga en annan bedömning av den 
ekonomiska utvecklingen med 72 milj. kr. 

Sammanlagt innebär avvikelserna från RRV:s beräkningar en upp
skrivning av inkomsterna för budgetåret 1993/94 med 13 641 milj. kr. 
Jag beräknar således statsbudgetens inkomster för budgetåret 1993/94 till 
358 352 milj. kr. Förändringarna i förhållande till RRV:s beräkningar 
framgår av tabell 6. 
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Tabell 6. Ändringar i RRVs beräkningar av statsbudgetens inkomster 
budgetåret 1993/94 
Tusental kronor 

RRVs Förändring 
beräkning enligt före-

drnganden 

Inkomsttitel 

1111 Fysiska personers inkomstskatt 14 197 000 - 1 755 000 
1121 Juridiska personers inkomstskatt 17 040 000 + 108 000 
1122 Avskattning av företagens reserver 4 043 000 + 100 000 
1211 Folkpensionsavgift 38 876 000 + 336 000 
1221 ~jukförsäkringsavgift, netto 8 364 000 + 2 845 000 
1251 Ovriga socialavgifter, netto - 223 000 + 1 732 000 
1261 Allmän sjukförsäkringsavgift 0 + 4 721 000 
1271 Inkomster av arbetsgivarnvgifter till 

arbetarskyddsverkets och arbetsmiljö-
institutets verksamhet 28 000 + 248 000 

1411 Mervärdeskatt 114 400 000 + 2 100 000 
1428 Energiskatt 17015000 + 22 000 
1471 Tullmedel 5 185 000 + 115 
2332 Ränteinkomster på lån för bostads-

byggande 3 957 000 + 72 000 
2351 Räntor på energisparlån 162 700 + 3 300 
2511 Expeditions- och ansöknings-

avgifter 1 135 538 + 47 000 
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 0 + 905 000 
2535 Avgifter för statliga garnntier 26 909 + 156 000 
2548 Avgifter för finansinspektionens 

verksamhet 100 000 + 7 000 
2552 Qvriga offentligrättsliga avgifter 0 + 572 365 
4313 Aterbetalning av studiemedel 2 586 000 + 20 000 
5131 Uppdrngsmyndigheters m. tl. 

komplementkostnader 50 000 + 117 760 
5143 Avskrivningar på ADB-utrustning 1066000 + 1 283 374 

Summa inkomster 344 710 598 

Summa förändringar enligt föredraganden + 13 640 914 

Avslutningsvis vill jag 
statsbudgetens inkomster 
året 1993/94 (tabell 7). 

redovisa förändringarna i indelningen av 
förslaget till statsbudget för budget-
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Tabell 7. Förslag till förändringar i uppställningen av statsbudgetens inkomster 
för budgetåret 1993/94 

Inkomsttitel/Inkomsthuvudgrupp/Inkomstgrupp 

1261 Allmän sjukförsäkringsavgift 
I 28 I Allmän löneavgift 
1431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 
1432 Kassettskatt 
1433 Skatt på videobandspelare 
1441 V & S Vin & Sprit AB:s inlevererade överskott 
1482 Tillfällig regional investeringsskatt 
I 511 Avräkningsskatt 
2115 Affärsverket FFV:s inlevererade överskott 
2117 Domänverkets inlevererade överskott 
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garanti-

verksamhet 
2211 Överskott av kriminalvårdsstyrelsens överskott 
2214 Överskott av Byggnadsstyrelsens verksamhet 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2324 Räntor på televerkets statslån 
2325 Räntor på Postverkets statslån 
2326 Räntor på affärsverket FFV:s statslån 
2395 Räntor på särskilda räkningar i Riksbanken 
2396 Ränteinkomster på det av byggnadsstyrelsen förvaltade 

kapitalet 
2512 Tillsynsavgifter 
2531 Avgifter för registrering i förenings- m. fl. register 
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 
2541 Avgifter vid Tullverket 
2546 Avgifter för registrering av fritidsbåtar 
2547 Avgifter för Telestyrelsens verksamhet 
2612 Inkomster vid statens rätt5kemiska laboratorium 
2619 Inkomster vid riksantikvarieämbetet 
2626 Inkomster vid Banverket 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens inkomster av försålda byggnader 

och maskiner 
4111 ~lerbetalning av lokaliseringslån 
4132 Aterbetalning av luftfart5lån 
4211 ~terbetalning av lån till egnahem 
4213 Atcrbetalning av lån för bostadsförsörjning för mindre 

t?emedlade barnrika familjer 
4514 Aterbetalning av lån för studiekårslokaler 
5311 Avgifter för företagshälsovård 

Utgifter 

Förslag 

Ny inkomsttitel 
Upphör 
Namnändring 
Upphör 
Upphör 
Upphör 
Upphört 
Upphör 
Upphört 
Upphör 

Namnändring 
Upphört 
Namnändring 
Upphör 
Upphört 
Upphör 
Namnändring 
Upphört 
Namnändring 

Upphör 
Upphör 
Namnändring 
Namnändring 
Namnändring 
Upphört 
Namnändring 
Upphört 
Upphört 
Namnändring 

Upphört 
Upphör 
Upphört 
Upphört 

Namnändring 
Namnändring 
Upphör 

I förslaget till statsbudget för budgetåret 1993/94 uppgår utgifterna 
sammanlagt till 520 698 milj .kr. Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor 
svarar då för 415 198 milj.kr. 

Anslagsbehållningarna på reservationsanslag beräknas minska med 
4 500 milj.kr. under budgetåret 1993/94. 

I syfte att förslaget till statsbudget skall visa en realistisk budgetbelast
ning förs på budgetens utgiftssida upp posten Beräknat tillkommande 
utgiftsbehov, netto. Denna beräknas till 6 miljarder kr. Vid beräkningen 
av denna post har en uppskattning gjorts av sådana utgifts- och in
komstförändringar som inte redovisats på något annat ställe i budgeten. 

5 Riksdt1g<'11 l'N:!!'J3. I .1t1111!. Nr 100. Bilt1ga I. 
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Riksdagen har begärt att regeringen bör pröva huruvida denna post 
borde redovisas brutto. Det kan enligt min mening finnas skäl att göra 
en tydligare redovisning när mycket stora förändringar förväntas ske 
avseende inkomster och hur dessa beräknas i tillkommande utgiftsbehov. 
Något sådant förhållande föreligger inte för närvarande. Jag beräknar 
därför posten tillkommande utgiftsbehov netto. 

Tabell 8. Statsbudgetens utgifter budgetåret 1993/94 
Milj.kr. 

Utgiftsanslag cxkl. statsskuldriintor 
St.atsskuldräntor 
Förändring av anslagshehållningar 
Bcr;iknat tillkommande utgiftsbehov. netto 

Summa 

Förslag till 
stats hud get 

415 198 
95 000 
4 500 
6 000 

520 698 

1.1.4 Stat'ibudgetens saldo för budgetåren 1992/93 och 1993/94 

Med hänvisning till redovisningen i det föregående beräknas utfallet av 
statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande budgetår och 
förslaget till statsbudget för budgetåret 1993/94 såsom framgår av 
tabell 9 och tabell 10. 

Sammanfattningsvis beräknas budgetunderskottet till 198, 3 miljarder 
kronor för 1992/93 och till 162,3 miljarder kronor för 1993/94. 

Tabell 9. Statsbudgeten budgetåren 1991/92-1993/94 
Miljarder kronor 

1991/92 1992/93 

Utfall Stats- Bcriiknat utfäll 
budget 

enlil!t enligJ 
RRV föredra-

gandcn 

Inkomster 397.7 382.0 379,8 381.2 
Utgifter cxkl. 
statsskuld räntor 418.5 413.2 496,8 496,5 

Statsskuld räntor 60.0 69,0 78,0 83.0 

Saldo - 80,8 - 100,2 - 195,0 - 198,3 

1993/94 

Förslag till 
statsbudget 

358,4 

425.7 
95.0 

- 162,3 
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Tabell 10. Förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 

Inkomster: 

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

Summa kr. 

Underskott 

Summa kr. 

322 596 615 000 
27 992 967 000 

I 000 000 
6 160 896 000 
1 600 034 000 

358 351 512 000 

162 346 763 000 

520 698 275 000 

Urgi.ftsanslag: 

Kungl. hov och slottsstaterna 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Kulturdepartementet 
Näringsdepartementet 
Civildepartementet 
Miljö- och naturresursdepartementet 
Riksdagen och dess myndigheter 
Räntor på statsskulden, m.m. 
Oförutsedda utgifter 

Beräknad övrig medelsförbrukning: 

Minskning av medelsbehållningar 

Beräknat tillkonunande utgi.ftsbehov, 
netto 

Summa kr. 

65 226 ()()() 
19 030 169 ()()() 
16 103 498 ()()() 
38 902 745 ()()() 

117 721 443 ()()() 
17 387 231 ()()() 
96 871 154 ()()() 
29 656 648 000 

6 966 627 ()()() 
47 232 449 ()()() 
15 898 349 ()()() 
4 250 937 ()()() 
2 179 650 ()()() 
2 064 371 ()()() 

866 778 ()()() 
95 ()()() ()()() ()()() 

1000000 

4 500 ()()() ()()() 

6 000 ()()() ()()() 

520 698 275 000 

510 198 275 ()()() 

10 500 ()()() 000 
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1.1.5 Statsbudgetens utgifter fördelade på ändamål och 
realekonomiska kategorier budgetåret 1993/94 

Utgifterna för den statliga konsumtionen utgör drygt en femtedel av 
statsbudgetens utgifter. Dessa består av löner och andra utgifter för 
framför allt statlig förvaltning, försvaret och högskolan. 

Investeringarnas andel av de totala utgifterna på statsbudgeten uppgår 
till ca 2 procent. De största investeringarna som finansieras över 
statsbudgeten avser investeringar i infrastruktur. 

Transfereringarnas andel av statsutgifterna uppgår till ca 60 procent. 
Transrereringarna utgörs av hushållstransfereringar, transfereringar till 
utlandet samt transfereringar till företag m.m. Drygt hälften av trans
fereringarna går till hushållen. De största posterna är utgifter för 
pensioner, sjuk- och föräldraförsäkring, barnbidrag samt arbetsskade
ersättningar. 

De statliga transfereringarna till kommunerna utgörs främst av utjäm
ningsbidrag till kommunerna och skatteutjämningsbidrag till landstingen. 

Transfereringarna till utlandet består huvudsakligen av utvecklings
bistånd. Biståndet uppgår till ca 0,9 procent av bruttonationalinkomsten 
(BNI). 

Transfereringar till företag inkluderar överföringar till såväl privata 
som statliga företag. Här ingår även räntebidrag till bostäder samt bidrag 
för omställning av jordbruket. 

Statsskuldräntorna beräknas uppgå till 95 miljarder kronor 1993/94 och 
utgör därmed drygt 16 procent av statsbudgetens utgifter. 

Diagram 1. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens utgifter 

l.8:':. lnvPcl<•
nug.:\l· 

/<;q4~,,,, 

( 

\ 
:J:_i0·; 'J'r,mslill \: 

hushåll ···· ... , .. 
···---..... _ 

"''\'\'"·· . 

--.... _ 

/ ···. \ 
J..=--·-_:._~-· . ..:-~ 
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11 ::,--:. 'l'r<111~ l1ll 
forett1g 

11 c,::. Tr<111~ lill 
ko:n'.·n:111cr 

I tabell 11 visas budgetförslagets utgifter fördelade på olika ändamål. 
Av tabellen framgår att den största enskilda posten i budgeten är 
statsskuldräntorna. Knappt 90 miljarder kronor avser utgifter för 
pensioner, åldrings- och handikappomsorg. Vidare utgör allmänna bidrag 
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mellan stat och kommuner ca 50 miljarder kronor. I denna utgiftspost 
ingår det statliga utjämningsbidraget till kommunerna samt skatteut
jämningsbidraget till landstingen. 

Stöd till barnfamiljer utgörs främst av utgifter för föräldraförsäkring 
och barnbidrag. Inkomsttrygghet vid sjukdom utgörs främst av utgifter 
för sjuk- och arbetsskadeförsäkring. 

I utgiftsposten bostadsförsörjning ingår bl.a. räntebidrag och bostads
bidrag. 

Tabell 11. Ändamålsfördelning av statsbudgetens utgifter 
Miljarder kronor 

Belopp 

Pensioner. åldrings- och handikappomsorg 87,5 
Allmänna bidrag mellan stat och kommuner 48,6 
Stöd till barnfamiljer 40,8 
Inkomsttrygghet vid sjukdom 43,0 
Försvar 40,2 
Bostadsförsörjning 41,3 
l}tbildning och forskning 32,9 
Atgärder inom arbetsmarknadsområdet 32,7 
Samhällsskydd och rättsskipning 23,0 
Infrastruktur 17 ,5 
Internationellt ekonomiskt bistånd 12.4 
Näringslivsändamål 10,7 
Fritidsvcrksamhet och kultur 4,6 
Allmän miljö- och naturvård 1.4 
Statsskuldräntor 95 ,0 
Övrigt 49,9 

Summa 1 581.5 

1 Inklusive tillkommande utgiftsbehov. 

1.2 Underliggande budgetutveckling 

Andel i procent 

15,0 
8.4 
7.0 
7.4 
6,9 
7.1 
5,7 
5,6 
4,0 
3,0 
2,1 
1,8 
0,8 
0,2 

16,3 
8,6 

100,0 

Den underliggande utvecklingen av statsbudgetens saldo erhålls när det 
redovisade saldot korrigeras för effekter som är av tillfällig art eller 
sammanhänger med förändringar i redovisningsprinciperna. Som bas 
används de förhållanden som skall gälla för budgetåret 1993/94. Detta 
innebär att den underliggande budgetutvecklingen i ett budgetförslag inte 
kan jämföras med den i ett tidigare. 

Det bör betonas att det ofta är en bedömningsfråga om en enskild post 
skall betraktas som en reguljär inkomst/utgift eller som en extraordinär 
effekt. Trots att avgränsningarna i det enskilda fallet inte är helt 
självklara anser jag det ändå angeläget att redovisa en beräkning där de 
extraordinära effekterna uteslutits, så att statsbudgetens underliggande 
utveckling klargörs. 

På inkomstsidan har bl.a. följande effekter betraktats som extra
ordinära vid framräkning av det underliggande budgetsaldot: 

vissa engångsvisa höjningar/sänkningar av skatter eller avgifter 
tillfälliga extra inleveranser från affärsverk till statsbudgeten 
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inkomster från sjukförsäkringsfonden, delpensionsfonden och arbets
miljöfonden 

På utgiftssidan har bl. a. följande effekter betraktats som extraordinära 
vid framräkning av det underliggande budgetsaldot: 

valutaförluster/vinster som uppstår vid amortering av statens 
utlandslån 
kapitaltillskott till Nordbanken och Industrikredit 
engångsvisa besparingar 

Tabell 12 visar statsbudgetens underliggande utveckling under perioden 
1991 /92-1993/94. 

Tabell 12. Underliggande budgetsaldo för budgetåren 1991/92-1993194 
Miljarder kronor 

Underliggande budgetsaldo 

Som andel av BNP 

1991192 

- 91.3 

- 6,4% 

1. 3 Lånebehov och statsskuld 

1992193 1993194 

- 173,2 - 163,9 

- 12,1 % - 11,2% 

Statens budgetsaldo utgör den viktigaste orsaken till statsskuldens 
förändring och storlek. Förhållandet är emellertid inte så enkelt som att 
statsskulden enbart är lika med de ackumulerade budgetunderskotten och 
att statsskuldförändringen under en tidsperiod är lika med budgetunder
skottet under samma tidsperiod. 

Statsskuldförändringen under en given tidsperiod är i stället lika med 
det totala, utifrån kommande lånebehov som staten har att finansiera samt 
effekterna av de tillfälliga bokföringstransaktioner av dispositiv karaktär 
som riksgäldskontoret vidtar och som påverkar statsskuldens storlek. 

Riksgäldskontoret har till uppgift att låna för att finansiera utgifter som 
beslutats av riksdagen och som inte täcks av statsinkomster. Budgetunder
skottet utgör den viktigaste beståndsdelen i detta lånebehov (tabell 12). 
Det är emellertid inte det redovisade budgetutfallet baserat på inkomst/ut
giftsmässiga principer som är relevant i det här sammanhanget, utan i 
stället dess kassamässiga motsvarighet som är utfallet på statsverkets 
checkräkning i riksbanken. I tabellen är skillnaden mellan redovisat 
budgetutfall och rörelserna på statsverkets checkräkning angivet som 
kassamässiga korrigeringar. Dessa korrigeringar kan i allmänhet endast 
göras i efterhand när utfallen är kända. I prognosperspektivet antas att de 
kassamässiga flödena är lika med budgetsaldot. Med anledning av ökad 
arbetslöshet, beroende på försämrat konjunkturläge, har underskott i 
arbetsmarknadsfonden uppstått vilket medför upplåningsbehov. Detta upp
lånings behov beräknas till 12, 7 mdr för budgetåret 1992/93 och 27 ,6 mdr 
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för budgetåret 1993/94. På grund av det försämrade konjunkturläget har 
även underskott uppstått i lönegarantifonden. I detta fall sammanhänger 
underskottet med ökat antal konkurser. Det beräknade upplåningsbehovet 
uppgår till 3,3 mdr 1992/93 och 3,6 mdr 1993/94. 

Riksgäldkontoret har en omfattande utlåning till affärsverk och 
myndigheter, bl.a. till CSN för studielån. Riksgäldskontorets utlåning 
påverkar inte budgeten men väl statens lånebehov. 

Statsskuldens förändring påverkas därutöver av transaktioner av 
dispositiv karaktär som riksgäldskontoret gör. Dessa transaktioner, eller 
skulddispositioner, är ofta betingade av tidsförskjutningar mellan de 
kassamässiga betalningar statsskulden ger upphov till och redovisningen 
av dessa. Som exempel kan nämnas utbetalningar och regleringar av 
förskott för inlösen av obligationer och premieobligationsvinster. 
Valutaomvärderingar utgör en annan betydelsefull del av skulddisposi
tionerna. Valutaskulden värderas löpande till aktuella valutakurser 
samtidigt som avräkningen mot statsbudgeten enbart avser de realiserade 
valutadifferenserna. Redovisningen av uppköpta obligationer sker däremot 
på ett sätt som inte påverkar statsskuldens förändring. Prognosen för 
skulddispositionerna innehåller enbart beräknade realiseringar av 
valutadifferenser. Dessa utgör en del av förändringarna på valutaomvär
deringskontot. De övriga skulddispositionerna kan inte prognostiseras. 
Med anledning av att den svenska kronan depricierats så ökar valuta
skulden. Detta återspeglas i beräkningen av skulddispositioner. 

Tabell 13. Lånebehov och statsskuld 
Miljarder kronor 

1991/92 1992/93 1993/94 

Budgetunderskott 80,8 198,3 162,3 

Kassamässiga korrigeringar - 6,3 

Avskrivning av Vattenfalls 
statslån - 17 ,2 

Utlåning 31,4 12,0 7,0 

Finansiering av underskott 
i Arbctsmarknadsfonden 12,7 27,6 

Finansiering av underskott 
i Lönegarantifondcn 3,3 3,6 

lnfrastrukturinvestcringar 4,8 

Lån till Sparbanken Första 3,8 

Lånebehov 88,7 230,l 205,3 

Skulddispositioner - 4,4 30.0 - 7,2 

Statsskuldförändring 84,3 260,1 198,1 

Statsskuld vid utgången 
av resp. budgetår 711,0 971,1 1 169,2 

Anm: Inbetalning markeras med minustecken. 
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1.4 Strukturellt saldo i statsbudgeten 

Statsbudgetens saldo analyseras i detta avsnitt i en strukturell och en 
konjunkturell del. Avsikten är att visa hur stor del av budgetsaldot i 
statsbudgeten som skulle varit kvar budgetåret 1993/94 om konjunkturen 
då återtagit en mer normal nivå. En beräkning av underskottet i den 
konsoliderade offentliga sektorn särredovisas i den preliminära national
budgeten. Där framgår att detta underskott är betydligt mindre än i 
ststabudgeten framför allt beroende på AP-fondens överskott. 

Det finns olika metoder för att beräkna statsbudgetens strukturella 
saldo. De olika metoderna innefattar bedömningar som i sin tur påverkar 
resultatet. 

I följande avsnitt har en beräkning gjorts utifrån mikronivå, dvs. 
utifrån statsbudgetens enskilda anslag och inkomsttitlar. Med samma 
utgångspunkter och antaganden om den ekonomiska utvecklingen, men 
med en makroansats, har ytterliggare en beräkning av det strukturella 
saldot gjorts. Den beräkningen presenteras i den preliminära national
budgeten. 

Beräkningarna har gjorts med utgångspunkt från 1991 som antas vara 
ett år med normalt kapacitetsutnyttjande med avseende på arbetslöshet 
och BNP-nivå. Utgående från detta år antas sedan en BNP-tillväxt på 2 % 
årligen, vilket är i enlighet med bedömningen av den långsiktiga tillväxt
potentialen. Definitionsmässigt innebär det att underskottet år 1991 i sin 
helhet var strukturellt. Från år 1991 har sedan en uppräkning gjorts av 
de olika inkomsterna och utgifterna i takt med en konjunkturneutral 
utveckling. Ökningstakten för priser, timlön och räntor skiljer sig dock 
inte, enligt den valda metoden, från den faktiska. Utöver detta har även 
de regelbeslut som ligger till grund för budgetförslaget beaktats. 

Skillnaden mellan det faktiska, redovisade saldot för budgetår 1993/94 
och det beräknade strukturella saldot visar den konjunkturmässiga delen 
av underskottet. 

De antaganden som används för hur ekonomin skulle ha utvecklats med 
normal konjunktur är följande: 

BNP-tillväxtcn 1992-1994 sätts till 2,0% per år. 
Arbetslösheten såväl som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna hålls 
på 1991 års nivå (realt). 
Arbetskraftsutbudet samt produktivitetsökningen sätts i enlighet med 
de långsiktiga bedömningar som gjorts i bl.a. LK-kalkylen 1992. 
Dessa bygger på befolkningsutveckling, långsiktig teknikutveckling 
etc. 
För offentlig konsumtion används de faktiska prognoserna. Det
samma gäller för bostadsinvesteringar samt investeringar i offentliga 
myndigheter. 
Övriga försörjningsbalanskomponenter ökar i volym så att tillväxten 
blir 2 % per år. 
De faktiska prognoserna för pris- och löneutvecklingen 
används. Detta gäller också för ränteprognoserna. 
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Statsskuldräntorna hålls på den faktiska nivån. Avsikten är att tala 
om hur mycket av det redovisade saldot 1993/94 som är strukturellt 
betingat och statsskulden är ju given av den faktiska utvecklingen. 

Om det inte varit lågkonjunktur skulle underskottet för budgetår 
1993/94 bli ca 54 miljarder kronor lägre än vad som beräknas i budget
förslaget. Det underskott som ändå kvarstår på ca 108 miljarder kronor 
är därmed att betrakta som strukturellt. För att eliminera detta underskott 
krävs strukturella åtgärder i form av förändrade regelsystem och 
omprioritering av olika verksamheter. 

Tabell 14. Strukturellt saldo för statsbudgeten budgetåret 1993/94 
Miljarder kronor 

Redovisat saldo 162 
Konjunkturell inkomstjustering 38 
Konjunkturell utgiftsjustering 18 
Justering för engångsinkomster -9 
Justering för engångsutgifter 7 

Strukturellt saldo -108 

Tabell 15. Redovisade inkomster och utgifter enligt budgetförslaget för 1993/94 
Miljarder kronor 

Budget- Strukturell Saldoeffekter 
förslaget beräkning 

Inkomster 358 396 38 
Justering för engångsinkomster -9 -9 
Utgifter exkl. statsskuldräntor 425 407 18 
StaL~skuldräntor 95 95 
Justering för engångsutgifter 7 7 

Budgetsaldo -162 -108 54 

Tillfälliga utgifter 10 10 
(Ej konjunkturberoende) 

Finansiellt sparande: 
Arbetsmarknadsfonden, netto -28 -4 24 
Liinegarantifonden -4 4 

Statsbudgetens inkomster minskar med automatik med den lägre 
tillväxten i ett sämre konjunkturläge. Utgifterna förändras till viss del 
med automatik, men huvudsakligen är det nya beslut som ligger bakom 
utgiftsökningarna i en lågkonjunktur. 

De största skillnaderna mellan ett normalkonjunkturår och det faktiska 
budgetförslaget, dvs. om det inte vore lågkonjunktur, är följande: 

Både inkomst- och utgiftssidan har korrigerats för den större löne
surnman i normalkonjunkunkturantagandena. Störst effekt får detta för 
statens inkomster där det bl.a. innebär att inkomstskatten från privat
personer ökar med 10 miljarder kronor bl.a. beroende på omläggningen 
av kommunalskattesystemet. Fr.o.m. 1995 träder det nya systemet i 
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kraft, vilket kommer att påverka beräkningen för senare år. Inkomster av 
sociala avgifter blir högre då även dessa är beroende av lönesumman. 

Företagen skulle gå bättre vid en normalkonjunktur och betala ca 2 
miljarder kronor mer i inkomstskatt. 

Den privata konsumtionsvolymcn har justerats upp i normalkonjunktur
bilden, vilket påverkar inkomstsidan genom ökade inkomster av 
mervärdeskatt och övriga indirekta skatter. Detta förbättrar budgetsaldot 
med 20 miljarder kronor. 

Totalt ger inkomstsidan en positiv saldoeffekt på 38 miljarder kronor. 
De största justeringarna på utgiftssidan, dvs. de utgifter som enligt 

beräkningen är konjunkturberoende, görs för arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder och infrastrukturåtgärder. Utgifterna för arbetsmarknads
politiska åtgärder korrigeras över statsbudgeten med 17 miljarder kronor 
till följd av den lägre arbetslösheten i en normalkonjunktur. För 
infrastrukturinvesteringar har 1-2 miljarder kronor tillkommit för att 
skapa ökade sysselsättningseffekter och tillhör därmed den konjunktur
känsliga delen av saldot. 

De minskade utgifterna ger totalt en positiv saldoeffekt på 18 miljarder 
kronor. 

En justering för engångsinkomster och engångsutgifter på 9 miljarder 
respektive 7 miljarder kronor, har gjorts då dessa endast uppkommer 
budgetåret 1993/94. Engångsinkomsterna består bl.a. av avskattning. 
Engångsutgifterna består till största del av valutaförluster för statsskulden 
till följd av frisläppandet av kronan. 

Arbetsmarknadsfondcns utbetalningar beräknas minska med omkring 
24 miljarder kronor. Den lägre arbetslösheten påverkar således det 
strukturella sparandeunderskottet i fonden i större utsträckning än i 
statsbudgeten. 

I det strukturella budgetsaldot kan det ingå utgifter av mer tillfällig 
karaktär men som inte är konjunkturberoende. Exempel på sådana 
utgifter för innevarande år är insatser i det finansiella systemet, utgifter 
för en stor flyktingtillströmning samt utgifter till följd av en omfattande 
byggverksamhet. Beräkningar för budgetåret 1993/94 påverkas av en 
omfattande byggnadsverksamhet under framför allt början av 1990-talet. 
Den innebär att de strukturella utgifterna för räntebidragen är 10 
miljarder kronor högre budgetåret 1993/94 än vad som vore fallet om 
byggnadsverksamheten legat på en mer normal nivå. Lånestocken 
1993/94 är liksom statsskulden given av den faktiska utvecklingen och 
utgifterna för räntebidrag måste därför ses som strukturella. De tillfälliga 
utgifter särredovisas i tabell 15. 

Många av de beslut som fattats får inte effekt förrän efter 1993/94. Det 
finns anledning att anta att de strukturella åtgärder som vidtagits under 
de senaste åren kommer att innebära att det strukturella budgetunder
skottet minskar på sikt. 

I samband med den långsiktiga konsekvenskalkylen kommer beräk
ningar också av utvecklingen av det strukturella saldot på längre sikt att 
genomföras. Dessa beräkningar presenteras för riksdagen i den revi
derade finansplanen. 
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1.5 Statsutgifternas förmögenhetseffekter 

Ett arbete har inletts inom finansdepartementet med att ta fram komplett
erande information om statens finansiella utveckling bl.a. för att kunna 
redovisa den statliga verksamhetens effekter på den statliga förmögen
heten. Jag återkommer till detta i avsnitt 1.6. Som en del i detta arbete 
ingår att dela upp statsbudgetens och den statliga verksamhetens utgifter 
på löpande drift i form av ett resultat i företagsekonomiska termer samt 
i investeringar. Fr.o.m. redovisningen av budgetåret 1993/94 kommer 
myndigheterna att upprätta fullständiga årsredovisningar. Riksrevisions
verket (RRV) utvecklar för närvarande en modell för konsolidering av 
dessa för att ta fram redovisning för hela staten. Det arbete jag pre
senterar i det följande får ses som ett sätt att förbättra beslutsunderlaget 
tills dess att denna information finns tillgänglig. 

Resultatet av de beräkningar som nu gjorts i företagsekonomiska termer 
påverkar inte bilden av det statsfinansiella läget. Det rör sig i och för sig 
om effekter på ett antal miljarder kronor men i förhållande till den totala 
omslutningen och saldot är förändringarna endast marginella. 

1.5.1 Tidigare behandling al' frågan om drift- och 
kapitalredovisning 

I en motion (mot. 1990/91: FiUT43) som återges i finansutskottets 
betänkande 1990/9l:FiU 30, sid 76-78 påtalas att nuvarande redovisning 
och budgetering innebär att investeringsutgifter försvagar budgeten lika 
mycket som driftsutgifter trots att utgifter för produktiva investeringar 
endast innebär en omvandling från finansiellt till realt kapital. 

Utskottsmajoritetens uppfattning var att en återgång till en uppdelning 
av budgeten i en drift- och kapitalbudget inte skulle lösa de problem som 
redovisats i motionen. Den menade att andra metoder i stället borde 
övervägas för att komma till rätta med de olägenheter som motionärerna 
påtalat och förordade att frågan borde utredas vidare. 

Det var i slutet av 1970-talet som redovisningen av budgeten ändrades 
från en uppdelning i drift- och kapitalbudget till en sammanslagen 
totalbudget (prop. 1976177: 130, bet. 1977/78:FiU1). I propositionen 
anfördes främst praktiska skäl för en sammanläggning. Sambanden 
mellan drifts- och kapitalbudgetarna ansågs komplicerade och bedömdes 
försämra överblicken över den statliga budgeten. Det framhölls att 
förmögenhetsredovisningen över kapitalfonder var ofullständig. Bland 
annat redovisades endast tillgångar som kunde förväntas ge en monetär 
avkastning. Infrastrukturinvesteringar i exempelvis vägar skulle således 
inte ha fått en annorlunda redovisning än i dag. Från konjunkturpolitisk 
utgångspunkt ansågs uppdelningen vidare mindre betydelsefull. 

Samtliga myndigheter upprättar numera balansräkning, i vilken dock 
flertalet myndigheter inte redovisar anläggningstillgångar. Fullständiga 
balansräkningar finns för affärsverken samt för vissa andra verksam
heter. RRV har vidare sedan mitten av 1980-talet med hjälp av myndig
heternas bokslut och enkäter beräknat en balansräkning för staten. Denna 
återges i publikationen Årsbokslut för staten, vilken dock trots namnet 
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inte innehåller någon resultaträkning. Sammanfattningsvis finns således 
för närvarande varken någon sammanhållen förmögenhetsredovisning 
med balans- och resultaträkningar för hela den statliga verksamheten eller 
någon förmögenhetsredovisning som kan användas i budgetarbetet. 
Fr.o.m. budgetåret 1993/94 skall i princip samtliga myndigheter redovisa 
fullständiga balansräkningar. 

1.5.2 Mätning av den statliga verksamhetens förmögenhetseffekter 

Jag anser att det som en del i regeringens och riksdagens beslutsunderlag 
är önskvärt med information om den statliga verksamhetens effekter på 
den statliga förmögenheten. 

Informationen om den statliga verksamhetens förmögenhetseffekter bör 
vara så heltäckande som möjligt. En komplett information skulle bl. a. 
kräva beräkningar av effekter på humankapital och naturresurser utöver 
de mer konventionella investerings- och förmögenhetsberäkningarna. 
Dessa frågor behandlas bl.a. i rapporten Nationalförmögenheten, bilaga 
11 till 1992 års långtidsutredning. Jag anser det dock orealistiskt att 
löpande lämna information om den statliga verksamheten som innefattar 
så komplicerade och osäkra bedömningar. 

Jag anser mot denna bakgrund att informationen bör begränsas till att 
omfatta den statliga verksamhetens effekter på vad som i redovisnings
sammanhang betecknas som förmögenhet. En möjlighet är då att tillämpa 
de metoder och värderingsgrunder som används i nationalräkenskaperna 
(NR). Sådana beräkningar görs emellertid redan av Statistiska Central
byrån och Konjunkturinstitutet för de institutionella sektorerna staten och 
social försäkringssektorn. 

Arbetet har bl.a. mot bakgrund av de kommande förändringarna av 
myndigheternas redovisning i stället inriktats på att tillämpa de principer 
som ligger till grund för upprättandet av företags bokslut och årsredo
visningar, dvs. på att beräkna ett "företagsekonomiskt resultat" för den 
statliga verksamheten. Uppgifter som möjliggör jämförelser med NR är 
dock önskvärda. 

Med denna inriktningen kommer investeringsutgifter inte att belasta 
årets resultat. Resultatet kommer i stället att belastas med avskrivningar 
på årets och tidigare års investeringar. På så sätt erhålls dels en mer 
rättvisande periodisering av investeringsutgifterna, dels ett bättre mått på 
den statliga verksamhetens förmögenhetseffekter, dvs. på det statliga 
sparandet. För att erhålla ett mått på statens sparande som överens
stämmer med NR:s definition, vilken är den oftast använda, krävs dock 
vissa ytterligare korrigeringar vilka framgår av avsnitt 1.5 .3. 

Utgångspunkten vid beräkningen av det företagsekonomiska resultatet 
är den nuvarande statliga inkomst- och utgiftsredovisningen i RRV:s s.k. 
realekonomiska fördelning. Den korrigeras på i huvudsak följande sätt: 

Från inkomsterna dras främst återbetalning av lån för att erhålla 
periodens intäkter. 
Från utgifterna dras främst lämnade lån och gjorda investeringar samt 
läggs till anskaffningskostnader för försåld egendom för att erhålla 
periodens kostnader vid sidan av avskrivningar. 
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Teoretiskt sett finns det behov av ytterligare omperiodiseringar av 
inkomster och utgifter. Det har dock inom ramen för det hittills
varande arbetet inte varit möjligt att genomföra detta. 
Till periodens kostnader läggs beräknade avskrivningar. Dessa har 
beräknats genom att utgå från de statliga bruttoinvesteringarna enligt 
NR och tillämpa samma genomsnittliga livslängdsantaganden som i 
NR:s kapitalförslitningsberäkningar. 

Det valda investeringsbegreppet innebär vissa avvikelser från den 
företagsekonomiska redovisningskonventionen. Enligt denna konvention 
får ett företag inte redovisa en investering som tillgång om avkastningen 
från investeringen inte tillfaller företaget. De framtida inkomsterna från 
många statliga investeringar tillfaller· inte staten direkt utan andra 
samhällssektorer. I själva verket är den kanske viktigaste orsaken till att 
viss verksamhet inte på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan bedrivas 
i privat regi utan bör tas om hand av exempelvis staten eller kommun
erna att inkomsterna från verksamheten inte tillfaller ägaren utan sprids 
i samhället. Verksamheter som karaktäriseras av sådana svårigheter för 
ägaren att - på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt - få betalning för 
tillhandahållna tjänster brukar i ekonomisk teori benämnas kollektiva 
varor. Det anförda visar att den företagsekonomiska redovisnings
konventionen inte i alla delar är lämplig att använda för statlig verksam
het. Med hänsyn till detta, till möjligheterna att företa avstämningar mot 
NR och mot bakgrund av de informationsbehov som jag vill tillgodose, 
bedömer jag det lämpligt att här utgå från NR:s definition av inves
teringar. 

1.5.3 Sambandet mellan företagsekonomiskt resultat och sparande 
enligt nationalräkenskaperna 

Det företagsekonomiska nettoresultatet är inte detsamma som årets 
nettosparande enligt NR. En del av skillnaden mellan det företags
ekonomiska nettoresultatet och NR:s nettosparande kan hänföras till olika 
beräkningsgrunder för avskrivningar respektive kapitalförslitning. En 
annan skillnad är att vid beräkning av nettosparandet all resursför
brukning omräknas till aktuella priser. De företagsekonomiska avskriv
ningarna beräknas genom att utgiften för att anskaffa investeringen 
fördelas på dess ekonomiska livslängd. NR beräknar i stället kapitalför
slitningen på återanskaffningsvärdet. En svaghet med ett företags
ekonomiskt redovisningssätt med avskrivningar baserade på historiska 
anskaffningsvärden är att det vid inflation medför. åtminstone delvis, 
fiktiv förbättring av det redovisade resultatet. 

En annan skillnad är att realiserade kapitalvinster eller -förluster ingår 
i det företagsekonomiska resultatet men inte i sparandet enligt NR. 
Detsamma gäller nedskrivningar av fordringar eller uppskrivningar av 
skulder enligt den s.k. försiktighetsprincipcn. De viktigaste skillnaderna 
mellan NR och ett företagsekonomiskt resultat utgörs i detta avseende i 
praktiken av valutakursvinster och -förluster i den statliga utlands
upplåningen. Realiserade kapitalvinster eller -förluster samt ned-
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skrivningar av fordringar eller uppskrivningar av skulder ingår hos NR 
i posten omvärdering av förmögenhet. 

För att beräkna den totala förmögenhetsförändringen på ett mer 
rättvisande sätt än vad vanliga redovisningsprinciper tillåter, behöver den 
vid årets utgång befintliga förmögenheten omvärderas till den då gällande 
prisnivån. Reala tillgångar värderas då till återanskaffningsvärden och 
finansiella tillgångar till marknadspriser. I tider av stigande tillgångs
priser kan sådana orealiserade omvärderingsvinster som ligger utanför det 
företagsekonomiska resultatet utgöra en stor del av den totala förmögen
hetsförändringen. 

Huvudprinciperna för sambandet mellan företagsekonomiskt resultat, 
sparande och förmögenhetsförändring enligt NR sammanfattas nedan. Det 
skall dock betonas att det även finns andra poster, exempelvis omperiodi
seringar, vissa skillnader i behandlingen av transfereringar och åter
betalning av studielån, samt omklassificeringar mellan sektorer, som 
påverkar detta samband. 

Tabell 16. Huvudprinciper för sambandet mellan företagsekonomiskt resultat 
samt sparande och förmögenhetsförändring enligt nationalräkenskaperna 

Företagsekonomiskt rörelseresultat efter finansnetto men före avskrivningar 

företagsekonomiska avskrivningar 
företagsekonomiskt rörelseresultat netto 

lagerprisvinster (ej tillämpligt för staten) 
skillnad mellan kapitalförslitning enl. NR och företagsek. avskrivningar 
realiserade kapitalvinster netto 

+ vissa företagsekonomiska reserveringar (nedskrivn. av fordringar etc.) 
sparande netto enl. NR 

+ omvärdering av förmögenhet netto 
förändring av förmögenhet 

Anm: Sparande netto en\. NR kan delas upp i finansiellt och realt sparande. Det 
finansiella sparandet är i princip statens bidrag till bytesbalanssaldot, det reala 
sparandet är i princip investeringar minus kapitalförslitning. 

1.5.4 Beräkningar av statens företagsekonomiska resultat 

Beräkningarna omfattar de verksamheter som ingår i RRV:s redovisning 
av realekonomisk fördelning av statsbudgetens respektive statens totala 
inkomster och utgifter. Därutöver ingår en sammanställning av affärs
verkens företagsekonomiska resultat baserad på deras årsredovisningar. 

Resultatet av beräkningarna återges i tabell 17. Som framgår innebär 
omräkningen från den existerande statliga redovisningen till företags
ekonomiska redovisningsprinciper korrigeringar av resultatet med flera 
miljarder kronor. I relation till de totala utgifterna eller budgetsaldot är 
korrigeringarna dock små. Redovisningen i företagsekonomiska termer 
påverkar därför inte bilden av det statsfinansiella läget nämnvärt. Det 
redovisade budgetsaldot uppgick budgetåret 1991/92 till -81 miljarder 
kronor. För att komma till det företagsekonomiska resultatet görs först 
korrigeringar som netto uppgår till -6 miljarder kronor och sedan justeras 
för avskrivningar på -4 miljarder kronor. Beräkningen för budgetåren 
1992/93 och 1993/94 redovisas i tabell 18 och ger samma bild med 
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endast marginella skillnader mellan budgetsaldo och ett beräknat 
företagsekonomiskt resultat. För den totala verksamheten är det ännu 
mindre skillnad mellan de båda måtten när det gäller budgetåret 1991192. 

Statens nettosparande kan som framgått ovan sägas utgöra statens 
förmögenhetsförändring, vid sidan av omvärderingseffekter. Avskriv
ningarna är i huvudsak beräknade med utgångspunkt från uppgifter om 
bruttoinvesteringar enligt NR och samma ekonomiska livslängd som 
genomsnittligt tillämpas i NR:s kapitalförslitningsberäkningar. ln
vesteringsuppgifterna ger en bild av statens kapitalanvändning för 
investeringsändamål vilken representerar, åtminstone huvuddelen av, den 
"kapitalbudget" som staten ianspråktagit under budgetåret. 

Flera typer av utgifter som i ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt 
skulle kunna sägas ge förmögenhetseffckter klassificeras inte som 
investeringar vid beräkningen av statens företagsekonomiska resultat. Två 
av dessa är utgifter för utbildningsändamål och utgifter för militär·. 
materiel. Utgifterna för utbildning underhåller eller ökar stocken av· 
humankapital men klassificeras i enlighet med vedertagna internationella 
konventioner som offentlig konsumtion. Detsamma gäller utgifterna för 
militär materiel som underhåller eller bygger landets militära kapacitet. 
För att ge en bild av storleken på och utvecklingen av dessa utgiftsslag 
samt de investeringar som ingår i korrigeringarna ges en särskild 
redovisning i tabell 19 och 20 för de senaste åren. Det kan tilläggas att 
även utbildning inom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skulle kunna 
ses som investeringar i humankapital. Utgifter för detta ingår dock inte 
i tabellen. 
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TdbeU 17. Statens beräknade företagsekonomiska resultat och nettosparande 
budgetåret 1991/92 
Miljarder kronor 

Inkomster enligt redovisning 
Utgifter enligt redovisning 
Resultat enligt redovisning 

Korrigeringar *l 

av inkomster 
av utgifter 
Summa korrigeringar 

Företagsekonomiskt resultat efter 
finansnetto men före avskrivningar 

Företagsekonomiska avskrivningar 
Företagsekonomiskt nettoresultat 

Minnesposter: 
~pitalförslitning enligt NRs metod 
Ovriga korrigeringar jämfört med NR 
Nettosparande enligt NR 
Varav: Finansiellt sparande 

Realt sparande 
Bruttoinvesteringar 

Stats
budgeten 

398 
-478 

-81 

-16 
10 
-6 

-87 

-4 
-91 **) 

-6 

10 

Statens tot. verk
samhet enl. RRV 

626 
708 
-83 

-21 
20 
-1 

-84 

-5 
-89**) 

-8 
-8 

-100 
-104 

4 
12 

Affärsverken 
År 1991 

90 
-74 
16 

16 

-10 
6 

-10 

16 

Anm: I statens tot. verks. enligt RRV ingår i princip socialförsäkringssektorn exkl 
AP-fonderna. 
*l Korrigeringar som minskar det företagsekonomiska resultatet anges med minus
tecken 
.. l Affärsverken skall leverera in ca 7 miljarder kronor till staten avseende 
verksamheten 1991. Därnv utgör motsvarigheten till inkomstskatt ca I miljard kronor 
och återbewlning av lån minst I miljard kronor. Vid beräkning av statens resultat 
inkl. affärsverken skall de inleveranser från affärsverken som intäkt~förs i staten 
elimineras för att undvika dubbel räkning. Det är f. n. inte möjligt att beräkna storleken 
av denna eliminering. 

Tabell 18. Statsbudgetens beräknade företagsekonomiska resultat och 
nettosparande budgetåren 1992/93 och 1993/94 
Miljarder kronor 

Statens företagsekonomiska resultat 1992/93 1993/94 

Inkomster enligt redovisning 380 358 
Utgifter enligt redovisning 580 520 
Resultat enligt redovisning -200 -162 

Korrigeringar*) 
av inkomster -9 -9 
av utgifter 18 10 
Summa korrigeringar 9 I 

Fiiretagsekonomiskt resultat efter 
finansnetto men före avskrivningar -191 -161 

Företagsekonomiska avskrivningar -4 -4 
Företagsekonomiskt nettoresultat -195 -165 

Minnesposter: •• 
Bruttoinvcsteringar l 19 Il 

Anm: I statens lOt. verks. enligt RRV ingår i princip socialförsäkringsscktorn exkl 
AP-fonderna. 
'i Korrigeringar som minskar det företagsekonomiska resultatet anges med minus
tecken 
•• ,Avskrivningar baseras på dessa uppgifter 
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Tabell 19. Utgifter för utbildningsändamål och för försvarsändamål i statsbudgeten 
Miljarder kronor 

1987 /88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 

"Investeringar" inom 9 10 9 14 13 13 
försvars ramen 

Utbildning och universitets- 45 45 48 59 62 55 
forskning 

Statsbudgetens totala 
utgifter 337 350 398 438 478 581 

">Fr.o.m. 1993 går inget bidrag särskilt till gundskolan över statsbudgeten. Det ingår istället 
i det generella bidraget till kommunerna. 

1993/94 

14 

33") 

519 

Källor: Realekonomisk fördelning av statsbudgeten, RRV, Utfallet av statsbudgeten för budgetåret 1990/91. 
SCB SM 9201 och ändamålsfördelning av stat~utgifterna 1991/92, RRV samt finansdepartementet. 

'fäbell 20. Utgifter för investeringar i statsbudgeten 
Miljarder kronor 

1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 

Investeringar· 12 9 11 11 10 19 

'!nvesteringsutgifterna i hela staten beräknas i den preliminära nationalbudgeten (bilaga I. I). 

1. 6 Framtida former för budgetering och redovisning av 
statens verksamhet 

Högre krav på redovisningen av den statliga verksamheten bör ställas. 
Beslut om prioriteringar och besparingar i statens utgifter ställer anspråk 
på en mer fullständig redovisning av statens finansiella situation. Behovet 
av en heltäckande finansiell information är också angelägen utifrån 
statens ökade beroende av kapitalmarknaden för finansiering. 

Statsbudgeten ger idag inte en rättvisande eller ens fullständig bild av 
statens finansiella åtaganden bl.a. p.g.a. att stora delar av statens utgifter 
inte på ett tydligt sätt redovisas som utgiftsposter i statsbudgeten. I 
avsnittet 1.5 har jag redovisat vad en utbrytning av investeringar och 
avskrivningar medför för statsbudgeten. Olika finansiella metoder såsom 
nettoredovisning, låneramar, avgiftsfinansiering eller annan finansiering 
utanför statsbudgeten gör att omslutningen på statsbudgeten inte korrekt 
avspeglar statens finansiella verksamhet. Det är viktigt att formerna för 
budgetering och redovisning är sådana att statens verksamhet och 
omslutning tydligt framgår. Föreliggande budgetproposition innehåller ett 
visst ökat inslag av bruttobudgetering på statsbudgeten på vissa områden. 
Förändringar i denna riktning har gjorts bl.a. genom att socialför
säkringens administrationskostnader i princip redovisas som brutto
utgifter. I tidigare budgetpropositioner har merparten av dessa utgifter 
redovisats som nettoinkomster. Detta genom att huvuddelen av utgifterna 
subtraherats från inkomsterna medan resterande utgifter redovisats under 
anslag. 

(1 Uiksd11grn /<J<J:!!'J3. I .11u11/. Nr 11111. I/i/aga/. 
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Den i avsnitt 2 .4 föreslagna ordningen att samtliga myndigheter skall 
finansiera sina anläggningsinvesteringar genom lån i Riksgäldskontoret 
innebär att statsbudgeten i högre grad kommer att avspegla myndig
heternas kostnader för verksamheten i stället för deras utgifter. Denna 
förändring och övriga förändringar av myndigheternas finansiella styrning 
innebär att skillnaden mellan statsbudgetens saldo och statens upp
låningsbehov kommer att öka. Detta leder till att behovet av komplet
terande information ökar. Regeringen avser att löpande vidareutveckla 
och förbättra statens redovisning. Riksrevisionsverket arbetar bl.a. med 
att ta fram en modell för en konsoliderad balans- och resultaträkning för 
staten med utgångspunkt i myndigheternas årsredovisningar. Konsolide
ringen innebär att statens samlade upplåningsbehov kan fastställas utifrån 
en finansieringsanalys för staten. 

Statsbudgeten omfattar inte statens tillgångar. Statens tillgångar är 
omfattande och balanserar till en del statsskulden. För statsbudgeten 
innebär detta att utgifterna för statsskuldräntor i viss mån balanseras av 
utdelningar eller inleveranser fr;'\n förvaltningen av tillgångarna. 
Statsbudgeten avspeglar däremot inte förändringar av värdet på statens 
tillgångar. Detta innebär att en överföring av statens tillgångar utan 
vederlag till annan part inte innebär någon belastning på statsbudgeten 
trots att denna transaktion i princip innebär att statsskulden ökat och att 
en statsfinansiell belastning därmed uppstår. 

Jag bedömer att statsbudgetens syfte att sätta upp finansiella restrik
tioner för statens verksamhet inte kan ersättas med en budget i balans
och rcsultaträkningstermer. Det finns däremot ett behov av ett förbättrat 
beslutsunderlag. Det krävs ett omfattande utvecklingsarbcte för att bl.a. 
precisera principer för den konsoliderade och fullständiga statliga 
redovisningen och hur den skall kunna göras operativ i budgettermer 
samt presenteras för riksdagen. 

Jag bedömer det som angeläget att förbättra underlaget för statsmak
ternas beslut som berör statens finansiella situation. Jag avser att 
återkomma senare och närmare beskriva utvecklingsarbetets fortsatta 
riktning. · 

1. 7 Redovisning av verksamheten med statliga garantier 
m.m. för budgetåret 1991192 

Riksrevisionsvcrket (RRV) har redovisat verksamheccn med statliga 
kreditgarantier inkl. grundfondsförbindclser. Uppgifterna bygger p:l 
myndigheternas rapporter till RRV. I det följande lämnas en samman
ställning av och kortfattade kommentarer till myndigheternas uppgifter. 
Uppgifterna avser, med undantag av garantiramarna, garantistockens 
ställning per den 30 juni 1992. De redovisade utgifterna och inkomsterna 
för verksamheten avser budgetåret 1991192. 

Garantier i utländska valutor redovisas till den kurs som gällde den 30 
juni 1992. Hänsyn till senare kurslluktuationcr har alltså inte tagits. 
Riksbankens garanti på drygt nio miljarder kr. för Världsbanken 
redovisas enligt den dollarkurs som gällde per den 30 juni 1992. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga I 
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Garantier för Forsmarks Kraftgrupp AB redovisas 
under Riksgäldskontoret. 

år i sin helhet Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1 

Gällande garantiramar 

Gällande, av riksdag och regering tilldelade, garamiramar per den 1 juli 
1992, uppgår till 184 miljarder kronor en ökning med 15 miljarder 
kronor. 

Bland de ramar som ökat under det gångna året dominerar ramen för 
Riksgäldskontoret. Under året har Riksgäldskontorets ram höjts från 
53,8 till 80,5 miljarder kronor. Till största delen beror detta på att Riks
gäldskontoret tagit över ansvaret för de garantier som tidigare förvaltades 
av Statens Vattenfallsverk, samt garantin till Första Sparbanken. 

Gjorda garantiutfästelser 

Gjorda garantiutfästelser per den 30 juni 1992 uppgår till 138 miljarder 
kr. 

Enligt gällande regler kan utfästelser för exportkreditgarantier lämnas 
till belopp som överstiger de fastställda garantiramarna, eftersom endast 
en del av det utfästa beloppet normalt resulterar i garanterad kapitalskuld. 
Vid utgången av denna redovisningsperiod håller sig emellertid utfästel
serna inom garantiramarna. 

Större ökningar av utfästelserna kan noteras för Riksgäldskontoret, 
Televerket och Bostadskreditnämnden, en ny myndighet som började sin 
verksamhet 1 januari 1992. 

Minskningar i utfästelserna förekommer främst för exportkreditnämn
dens garantier. 

Garanterad kapitalskuld 

Den garanterade kapitalskulden per den 30 juni 1992, var 112 miljarder 
kr. vilket är 7 miljarder kr. mer än året innan. Grundfondsförbindelser 
har ökat med 11 miljarder kr. till 66 miljarder kr. Garantin till Första 
Sparbanken utgör 7 ,5 miljarder kr. av ökningen. 

Skillnaden mellan den garanterade kapitalskulden och gjorda garanti
utfästelser beror till största delen på det faktiska utnyttjandet av export
kred i tgarantierna. 

Ökningen av den garanterade kapitalskulden per samhällsområde har 
särskilt berört garantier till bostäder och övrigt, där kreditinstituten ingår. 

Minskningar av den garanterade kapitalskulden gäller Riksbankens 
garanti för Världsbanken och beror på lägre dollarkurs. 

Utgifter till följd av infriade garantier 

Utgifterna till följd av infriade garamier under budgetåret l 991 /92 
uppgår till 1,0 miljard kr. Utgifterna härrör främst från exportkredit
nämndens garantier till Brasilien, Irak, f d Sovjetunionen, Mexico och 
Egypten. Ökade utgifter märks också inom jordbruksområdet. Utgifterna 
uppgick till 39 miljoner kr. 
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Inkomster från lämnade ganmtier 

Inkomster från garantiavgifter under budgetåret 1991 /92 uppgår till 388 
miljoner kr. Inkomsterna genereras främst av exportkreditgarantierna och 
Riksgäldskontorets garantier. Garantiavgifterna har minskat med över 100 
miljoner kr. sedan förra budgetåret. 

Exportkreditnämndcns inkomster minskade kraftigt beroende på all 
premier på viktiga marknader sänkts och att nya garantier beviljats till 
mer kreditvärdiga länder. Riksgäldskontoret har fått ökade inkomster 
från bl a garantin till Första Sparbanken. 

Inkomster till följd av återbetalning av infriade garantier uppgår till 
378 miljoner kr. Dessa inkomster härrör från exportkreditgarantierna. 
Stora återbetalningar har gjorts inom exportkreditsektorn bl.a. från 
Libyen, Mexico, Egypten, Panama och Nigeria. 

Resultatet av verksamheten 

Summan av inkomsterna från garantiavgifter och återbetalningar för 
tidigare infriade garantier har i förhållande till utgifterna för infriade 
garantier resulterat i ett nettounderskoll på ca 260 miljoner kr. Detta är 
en avsevärd försämring av resultatet jämfört med föregående budgetår då 
verksamheten redovisade ett nettoöverskott på ca 450 miljoner kr. 

Riksgäldskontoret har i samband med prop 1991/92:29, FiU4, rskr.38 
givits det övergripande ansvaret för kostnadsuppföljning och redovisning 
av statliga garantier. Delta ansvar avspeglas i Riksgäldskontorets 
redovisning för verksamhetsåret 1991192 där verksamheten med stat I iga 
garantier redovisas särskilt. Riksgäldskontorets årsredovisning för år 
1992/93 bör utvecklas yllerligare och omfatta samtliga statliga garantier. 
Regeringen avser att i kommande års budgetpropositioner redovisa 
verksamheten med statliga garantier under sjunde huvudtiteln, Riksgälds
kontorel. Regeringens uppdrag till RRV alt årligen redovisa verksam
heten k;m därmed upphöra. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1 
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Tabell 21. Statliga garantier per den 30 juni 1992 (garantiram per den 1 juli 1992). 
Milj.kr. 

Garantier utfärdade av 

Riksgäldskontoret 
Televerket 
Sveriges Riksbank 
Jordbruksverket 
Bostadskreditnämnden 
Statens vägverk 
NUTEK 

Delsumma 

Övriga 

Delsumma 

Exportkreditnämnden 

Totalsumma 
8 Varav varvsgarantier 
hVarav grundfondsförbindelse 

Gällande garanti
ram per den 1 juli 
1992 

80 499 3ab 
19 020:ob 
9 346,0b 
3 791,0 
1 222,9 

503,0b 
338,2 

114 720,4 

784,4 

115 504,8 

69 006,0 

184 510,8 

15 167,0 
71 666,7 

Gjorda garantiut
fästelser per den 
30 juni 1992 

5o 491,oah 
16 478,0b 
9 346,0h 
2 111,0 
1 222,9 

2,6b 
43,0 

79 694,5 

145,3 

79 839,8 

58 206,0 

138 045,8 

2 266,8 
65 706,2 

Garanterad kapi
talskuld per den 
30 juni 1992 

5o 491,oah 
16 478,oh 
9 346,0b 
2 111,0 
1 222,9 

o.oh 
43,0 

79 691.9 

127,6 

79 818,5 

31 857,0 

111 675,5 

2 266,8 
65 706,2 

Under budgetåret 1991/92 per den 30 juni 1992 

Utgifter till 
följd av infri
ade garantier 

o oah 
o'ob 
o:ob 

39,0 
0,0 
o,oh 
5,9 

44,9 

10,4 

55,3 

1 037,0 

1 092,3 

0,0 
0,0 

Inkomster 
från garanti 
avgifter 

169,~b 
o,oh 
o,oh 

21,1 
6,4 
o,oh 
0,6 

198,0 

0,7 

198,7 

189,8 

388,5 

13,2 
118,8 

Inkomster till 
följd av åter
betalningar av 
tidigare infri
ade garantier 

1 2ah 
o'ob 
o:ob 
0,0 
0,0 
o,oh 
0,0 

1,2 

0,0 

1,2 

440,7 

441,9 

1,2 
0,0 

t:O '"O ::.: a 
~ "' $» • 
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2 Styrning av statsförvaltningen och de finansiella 
förutsättningarna för myndigheterna 

2.1 Finansiell styrning 

2.1.1 En förändrad budgetprocess 

Riksdagen har begärt att regeringen för riksdagen redovisar hittills
varande erfarenheter av den nya budgetprocessen samt förslag till 
eventuell modifiering av budgetrutinerna (bet. 1992/93:FiU4, rskr. 
1992/93:29). 

Samtliga myndigheter i de tre budgetcyklerna har nu lämnat en 
fördjupad anslagsframställning och myndigheterna i budgetcykel 1 har 
lämnat årsredovisningar. Följaktligen börjar nu underlag finnas för att 
kunna dra mer långtgående slutsatser av budgetreformen. 

I 1988 års kompletteringsproposition (prop. 1987/88:150 bil. 1 s. 68 
ff) pekade chefen för Finansdepartementet bl.a. på behovet av en 
effektivare resurshushållning i den offentliga sektorn och det angelägna 
i att fortlöpande kunna omprioritera i de offentliga utgifterna. Regeringen 
har därefter fortlöpande redovisat för riksdagen hur arbetet med en effek
tivare styrning av den statliga verksamheten fortskrider. 

I 1992 års budgetproposition (bil. 1) presenterade regeringen en samlad 
strategi för regeringens styrning av de verksamheter som borde bedrivas 
under statligt huvudmannaskap liksom inriktningen på det fortsatta 
arbetet. 

Ett viktigt led i detta arbete har varit att utveckla den statliga budget
processen. Motivet bakom detta har varit att skapa bättre förutsättningar 
för att analysera och utvärdera resultaten i offentlig verksamhet. Kraven 
borde skärpas vad gäller redovisning och analys av vilka resultat som 
uppnåtts. Intresset borde förskjutas från ambition till uppföljning och 
utvärdering. Därmed skulle statsmakterna få bättre underlag för att styra 
den offentliga verksamheten. 

I 1988 års kompletteringsproposition angavs att följande riktlinjer borde 
gälla för detta arbete. Det betonades att det var fråga om successiva 
förändringar och att det inte var aktuellt att införa en viss given lösning, 
utan att det var fråga om att inleda ett arbete i en viss riktning. 

Statsmakterna borde styra genom att ange övergripande mål och 
huvudsaklig inriktning av verksamheten. 
Förutsättningar måste skapas för fördjupad analys och bättre styrning 
av verksamhetens inriktning. 
Kraven borde skärpas på redovisning och analys av vilka resultat 
som uppnåtts. Intresset borde förskjutas från ambitioner till uppfölj
ning och utvärdering. 

Föredraganden underströk behovet av bättre förutsältningar för en 
långsiktig och fördjupad verksamhetsanalys och en övergång till en mål
och resultatstyrning. Ett centralt inslag i denna förändrade budgetprocess 
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var att en fördjupad redovisning och prövning skulle ske vart tredje år av 
hela den verksamhet som myndigheterna administrerade eller ansvarade 
för. En sådan fördjupad prövning skulle kunna resultera i en mer 
långsiktigt inriktad styrning av verksamheten. Denna styrning skulle 
normalt komma till uttryck genom treåriga budgetramar för förvaltnings
kostnadsanslagct och riktlinjer för förändring av inriktningen av 
verksamheten under den kommande treårsperioden. 

Som jag framhöll i min anmälan till 1992 års budgetproposition har en 
rad positiva effekter åstadkommits i det pågående reformarbetet med den 
statliga budgetprocessen. Jag finner det angeläget att ånyo poängtera 
detta. Ett antal myndigheter har i arbetet med både den fördjupade 
anslagsframställningen och med årsredovisningen visat att en resultat
kultur är på väg att etableras. Många myndigheter har i utarbetandet av 
den fördjupade anslagsframställningcn engagerat hela sin organisation för 
all bedöma den egna verksamheten och den inriktning verksamheten bör 
ha i framtiden. I tider då allt större krav ställs på myndigheterna att 
ompröva och effektivisera sin verksamhet måste även det fortlöpande 
ansvaret för resultatstyrning och resultatredovisning ligga på samtliga 
linjeansvariga inom myndigheten och inte enbart vara en fråga för 
ekonomi funktionen. 

De årsredovisningar som inkommit till regeringen under hösten 1992 
visar också att framsteg nåtts i förhållande till det underlag som tidigare 
funnits tillgängligt. Årsredovisningarna har tillfört regeringen värdefull 
resultatinformation som på ett tydligare sätt visar vad som har åstad
kommits samtidigt som underlag ges för snabba korrigeringar från 
regeringens sida. De avlämnade årsredovisningarna ger goda utgångs
punkter för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

2.1.2 Mål och rcsultatstyrning 

Ett centralt syfte med den nya budgetprocessen är att ge regeringen och 
riksdag ett bättre beslutsunderlag vid ställningstagande till de offentliga 
utgifternas utveckling och inriktning, bl.a. genom krav på resultat
rapportering och effektanalyser. I linje med riktlinjerna i 1988 års 
kompletteringsproposition och i enlighet med den strategi som presen
terades i 1992 års budgetproposition fullföljs nu arbetet med att utveckla 
mål- och rcsultatstyrningen i staten. Delegeringen av befogenheter till 
myndigheterna, även finansiella sådana, fortsätter. Verksamhetsformerna 
i staten renodlas. Statliga särlösningar skall undvikas. Regelverken för 
den statliga verksamheten skall vara tydliga. Lämnad resultatinformation 
skall granskas och bedömas av revisionen. En uppstramning av myndig
hetsledningarnas och styrelsernas ansvar och ledningsformer skall genom
föras. 

Regeringen kommer att bygga vidare på erfarenheterna från de senaste 
årens arbete med att införa resultatstyrning. Erfarenheterna måste 
sammantaget, trots vissa konstaterade brister, bedömas som goda. Det är 
fråga om en mycket omfattande och långsiktig process att med resultat
uppföljning som bas göra rationella resursavvägningar. En utveckling av 
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de instrument som utgör basen i resultatstyrningen måste successivt ske. 
Mål- och resultatstyrningen bör också utvidgas till att omfatta inte bara 
myndigheternas inre effektivitet utan också effekterna av myndigheternas 
verksamhet i omvärlden. Regeringen behöver kvalificerat underlag för att 
bestämma lämplig ansvars- och uppgiftsfördelning för offentlig verksam
het samt för att utforma ändamålsenliga styrformer i övrigt. Rege
ringskansliets kompetens att beställa resultatinformation och utforma 
styrningen i resultattermer bör i detta sammanhang vidgas. 

Det är dialogen mellan regeringen och myndigheterna samt myndig
hetsledningarnas ansvar att följa upp resultatet, ompröva och effektivisera 
sin verksamhet som är kärnan i mål- och resultatstyrningen. Ansvaret för 
att utveckla resultatstyrningen och genomföra en löpande, effektiv 
uppföljning ligger således på myndigheterna. Det åligger också myndig
heterna att, inte enbart på grundval av uppdrag från regeringen, utan på 
eget initiativ genomföra periodiska, större utvärderingar inom och av sina 
verksamhetsområden. Perspektivet måste successivt vidgas till att omfatta 
analyser av vilka effekter som uppkommer inom skilda samhällssektorer 
genom den egna verksamheten. Den myndighetsinterna resultatin
formationen skall vid skilda tidpunkter kunna aggregeras till ett för 
regeringen relevant beslutsunderlag. Detta innebär starka krav på såväl 
myndigheternas kompetens att redovisa resultat och analysera effekter 
som på en väl fungerande ekonomistyrning och verksamhetsanpassade 
uppföljningssystem. 

En viktig komponent i mål- och resultatstyrningen är myndigheternas 
ekonomiadministrativa förmåga. Riksrevisionsverket (RRV) har uppgiften 
att både granska och ge stöd i dessa frågor. RRV:s rapporter utgör ett 
underlag för regeringens bedömning av myndigheternas ekonomi
administrativa förmåga och därmed förutsättningarna för fortsatt 
delegering. RRV har vidare uppdraget att utveckla ett systematiskt sätt 
att bedöma myndigheternas ekonomiadministrativa förmåga i form av 
ett s.k. ratingsystem. 

En utökad delegering av finansiella befogenheter till myndigheterna 
innebär att verifieringen av myndigheternas resultatinformation ökar i 
vikt. Det kan därför bli aktuellt att volymmässigt öka utrymmet för 
redovisningsrevision. Jag återkommer till denna fråga inför 1994 års 
budgetproposition. 

Erfarenheter av fördjupade anslags/ramställningar från budgetcykel 3 

För att kunna införa en budgetberedning i statsförvaltningen på grundval 
av de riktlinjer som presenterades i 1988 års kompletteringsproposition 
framstod det som ändamålsenligt att fördela myndigheterna i tre grupper 
i syfte att låta en tredjedel av myndigheterna genomgå fördjupad 
prövning hösten 1990, den andra tredjedelen hösten 1991 och den sista 
tredjedelen hösten 1992. Sammanlagt har nu ca 150 myndigheter 
genomgått sådan fördjupad granskning. 

I budgetberedningen hösten 1992 har ca 80 myndigheter och deras 
verksamhetsområden genomgått fördjupad prövning. För ett femtiotal 
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myndigheter kommer regeringen att lägga förslag om verksamhetens 
inriktning för en treårsperiod. I likhet med förra året är den främsta 
anledningen till att regeringen inte föreslår en planeringsram för tre år 
för vissa myndigheter att utredningar och särskilda översyner pågår. I en 
del fall har resultatanalysen i den fördjupade anslagsframställningen inte 
bedömts ha den kvalitet som erfordras för att regeringen skall kunna ta 
ställning till verksamhetens inriktning för en längre period. 

Erfarenheterna från innehållet i de fördjupade anslagsframställning
arna från myndigheter i budgetcykel 3 liknar dem som tidigare har 
anmälts för myndigheterna i budgetcyklerna 1 och 2 (prop.1990/91:100 
bil. 1 och prop. 1991/92:100 bil. 1). Ett ambitiöst arbete pågår inom 
många myndigheter att utveckla mer systematiska och övergripande 
resultatanalyser. Resultattänkandet är på väg att vinna insteg i många 
myndigheter. 

Statskontoret har på regeringens uppdrag genomfört en undersökning 
av ett urval av de fördjupade anslagsframställningarna. En iakttagelse 
som Statskontoret förmedlar är att många myndigheter har en god 
uppföljning av mängden prestationer, men att det är svårt för myndig
heterna att relatera resultaten av sin verksamhet till insatta resurser. 
Många gånger är också kopplingen mellan kraven på nya resurser och 
slutsatserna i resultatanalysen otydlig. 

En bedömning som Statskontoret gör, vilket också har konstaterats 
tidigare, är att de fördjupade anslagsframställningarna många gånger är 
alltför omfattande och svåröverskådliga för att utgöra ett bra bered
ningsunderlag inom regeringskansliet. Icke oväsentliga delar av informa
tionen i den fördjupade anslagsframställningen saknar relevans för 
regeringens beslutsfattande. Detta betyder att myndigheternas resultat
information till regeringen framdeles måste aggregeras och koncentreras. 
Samtidigt beställer regeringen information i myndighetsspecifika direktiv 
som inbjuder till omfattande redogörelser och i många fall saknar 
relevans för beredningsarbetet. Regeringen måste mot denna bakgrund i 
högre utsträckning bl.a. differentiera kraven i de myndighetsspecifika 
direktiven med hänsyn tagen till berörda verksamheters art och komplexi
tet. 

Statskontoret pekar också på att myndigheterna ofta saknar en 
verksamhetsindelning som är ändamålsenlig för att kunna mäta resultatet. 
Ofta sker heller ingen nedbrytning av målen på verksamhetsgrenar. 
Myndigheternas resultatanalys är i många fall mer beskrivande än 
analyserande. 

Erfarenheterna av årsredovisningar från budgetcykel 1 

Under hösten 1992 har statliga förvaltningsmyndigheter för första gången 
lämnat årsredovisningar till regeringen. De myndigheter som berörs ingår 
i budgetcykel 1, dvs. den treåriga budgetcykel som omfattar budgetåren 
1991192 - 1993/94, och samtliga myndigheter under försvarsdeparte
mentets verksamhetsområde. Årsredovisningen avser utfallet för 
budgetåret 1991192. Sammanlagt har ett femtiotal årsredovisningar 
inkommit till regeringen. 
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Samtliga årsredovisningar granskas av RRV. RRV:s revisionsberättel
ser över årsredovisningarna ställs till regeringen med kopia till myndig
hetsledningarna. 

Årsredovisningarna innehåller dels en resultatredovisning, dels 
ekonomiska dokument i form av resultat- och balansräkning samt en 
anslagsredovisning och finansieringsanalys. I ett par fall har myndigheter 
erhållit dispens från regeringen att inkomma med resultatredovisning. 
Detta avser myndigheter som funnits under kort tid och ej hunnit bygga 
upp fungerande uppföljningssystem. RRV har av regeringen medgivits 
rätt att meddela dispens vad gäller innehållet i de ekonomiska dokumen
ten och kraven att redovisa enligt den nya bokföringsförordningens 
bestämmelser. Detta gäller för myndigheter som var bildade innan de nya 
redovisningsbestämmelserna trädde i kraft den l juli 1991. RRV har i ell 
relativt stort antal fall meddelat sådan dispens för det aktuella budgetåret. 
Sådana dispenser avses inte lämnas fr.o. m. budgetåret 1993/94. 

De generella iakttagelserna från RRV:s granskning vad gäller resultat
redovisningen är all verksamhetsbeskrivningarna är ambitiösa och att 
myndigheterna i huvudsak klarat att till regeringen avrapportera de 
särskilda uppdrag som lämnats i regleringsbreven. Innehållet i årsredovis
ningarna kan betecknas som ett framsteg i förhållande till det underlag 
som tidigare funnits tillgängligt i budgetberedningen. Sammantaget har 
de årsredovisningar som inkommit tillfört regeringen värdefull resultatin
formation som tidigare inte funnits tillgänglig. 

De brister i resultatredovisningarna som kan konstateras är all 
myndigheterna i många fall ännu inte har en ändamålsenlig verksamhets
indelning på vilken resultatredovisningen kan byggas upp. Så länge detta 
består föreligger stora hinder för att redovisa kostnader för slutpres
tationer vilket innebär att nyckeltal som speglar produktivitet och 
styckkostnader blir svåra att få fram. Man kan därutöver konstatera att 
kvalitetsmätningar oftast inte utförs och att jämförelser över tid och med 
andra "producenter" ofta saknas. 

Vad gäller årsredovisningarna är också erfarenheten att endast ett 
begränsat antal personer inom myndigheterna deltagit i arbetet med 
denna. 

Vissa av RRV:s iakttagelser är av central betydelse. Emellertid har 
RRV:s revision detta första år valt att göra uttalanden av begränsad natur 
i revisionsberättelserna. Det som inte har varit tillfredsställande i 
resultatredovisningarna har behandlats i särskilda revisionsrapportcr som 
lämnats till myndigheternas styrelser och till regeringen för kännedom. 

RRV:s iakttagelser pekar på tre viktiga slutsatser för att mål- och 
resultatstyrningen ytterligare skall kunna utvecklas: 

Regeringen måste ange tydliga och verksamhetsrelaterade mål och 
resultatkrav. 
Myndigheterna måste ha en god intern verksamhetsstyming för att 
kunna lämna den resultatinformation som regeringen efterfrågar. 
Ändamålsenliga interna styrnings- och uppföljningssystem måste 
därför utvecklas på myndigheterna. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1 

88 



Inriktningen på det fortsatta arbetet 

Jag berörde de utgångspunkter som bör gälla för utvecklingsarbetet i min 
anmälan till 1992 års budgetproposition. 

Den inriktning för det fortsatta arbetet som jag då anmälde har 
resulterat i ett förändringsarbete med bl.a. följande inslag. 

Statskontoret har fått i uppdrag att medverka i arbetet med att 
utveckla metoder för sektorsövergripande analyser i regerings
kansliet. 
Myndigheterna utvecklar verksamhetsanpassade resultatmått, resultat
analys och resultatredovisning samt är i färd med att ytterligare 
stärka sin ekonomiadministrativa kompetens. RRV arbetar med att 
implementera de nya reglerna och metoderna. Dessa åtgärder avser 
att höja informationsvärdet av myndigheternas ekonomiska rapporte
ring väsentligt. Årsredovisningen kommer att få en vidgad roll i 
budgetprocessen, vilket kommer att ge resultatredovisningen en ökad 
vikt och ställa högre krav på myndigheterna att utveckla sin 
resultatuppföljning. I samband därmed bör en volymmässig ökning 
av redovisningsrevisionens insatser aktualiseras i syfte att få en ökad 
kunskap om tillförlitligheten i myndigheternas resultatinformation. 
Budgetcykelindelningen har gjorts mer flexibel. Verksamhetsmässiga 
skäl och statsmakternas bedömning måste avgöra vid vilka tidpunkter 
ett område skall bli föremål för regeringens fördjupade prövning. 
Samtliga revisionsberättelser över myndigheternas årsredovisningar 
ställs till regeringen som underlag för prövning och ställningstagande 
till myndigheternas verksamhet. 
En översyn av de s.k. budgetförordningarna görs. Den nya förord
ningen, som avses gälla för samtliga myndigheter, inkl. myndigheter 
inom försvarsdepartementets område, beräknas träda i kraft den 1 juli 
1993. 
RRV vidareutvecklar vägledningarna för budgetprocessen. 
En budgetberedning med ramteknik har genomförts under kalender
året 1992 i regeringskansliet. Tekniken innebär att regeringen gör en 
bedömning av det samhällsekonomiska utrymmet för de offentliga 
utgifterna, gör en prioritering mellan olika ändamålsområden och 
fördelar tillgängligt utgiftsutrymme på departementsvisa budgetramar. 
Vissa organisatoriska konsekvenser för regeringskansliet har utretts. 
I syfte att stärka kompetensen och uppfylla de krav på fortbildning 
som bör ställas på tjänstemän i regeringskansliet inleddes under våren 
1992 ett program för utbildning på området finansiell styrning. 

Som jag nyss nämnde pågår för närvarande ett arbete med en ny 
budgetförordning. Den nya förordningen beräknas träda i kraft den 1 juli 
1993. Strävan är att förtydliga förutsättningarna för mål- och resultat
styrningen. Innehållet i årsredovisningen ges en mer central ställning i 
förordningen. Kraven på resultatredovisningen i årsredovisningen 
preciseras. En tydligare fokusering görs på resultatanalysen i den 
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fördjupade anslagsframställningen. En annan förändring är att den 
fördjupade anslagsframställningen bör lämnas till regeringen tidigare i 
budgetberedningen än vad som nu är fallet. 

En vidgning bör ske av mål- och resultatstyrningen. Tillämpning bör 
ske för all statligt finansierad och reglerad verksamhet. Den bör även 
omfatta den av myndigheterna bedrivna sakverksamheten. Uppföljningen 
av statligt finansierade och reglerade transfereringar och verksamheter i 
kommuner och landsting bör vidareutvecklas. 

Vidare bör en förstärkning ske av resultatstyrningen på myndighets
nivå. Det är myndigheternas uppgift som huvudansvariga för verkställig
heten att även på eget initiativ göra fördjupningar för att tillgodose sitt 
behov av kunskap om verksamhetsområdet. Resultatet av uppföljningen 
bör redovisas i koncentrerad form på en relevant nivå till regeringen. 
Därutöver behöver regeringen underlag från kommitteer, stabsorgan m.fi. 
för sin omprövning och åtgärder för effektivisering av offentlig verk
samhet 

För att motverka alltför standardiserade beställningar av resultatinfor
mation från regeringens sida måste i regeringskansliet finnas goda 
kunskaper om verksamheters särart och för att specifika krav skall kunna 
ställas i beställningen. I sin rapport till regeringen om vissa fördjupade 
anslagsframställningar i budgetcykel 3 har t.ex. Statskontoret skisserat 
sex kategorier av myndigheter som vardera ställer olika krav på resultat
information. Ett arbete bör påbörjas som anknyter till denna ide från 
Statskontoret. 

Jag har också för avsikt att verka för att åstadkomma en moderniserad 
grundutbildning för tjänstemän i regeringskansliet med betoning på 
resultatstyrning och en fortsatt utbildning på området finansiell styrning. 

Uppföljning av organisations- och strukturförändringar inom 
statsförvaltningen 

I samband med riksdagens ställningstagande till det program för 
minskning av den stat! iga administrationen som presenterades i 1991 års 
kompletteringsproposition(prop. 1990/91: 150del Il, bet. 1990/91 :FiU37, 
rskr. 1990/91 :390) uttalade Finansutskottet att riksdagen borde ges 
möjlighet till en kontinuerlig och samlad uppföljning av programmets 
effekter. En sådan uppföljning borde innehålla en närmare precisering av 
de besparingseffekter som kommer att uppnås. Vidare borde de 
verksamhetsmässiga och personalmässiga konsekvenserna analyseras. 

I 1992 års kompletteringsproposition (1991/92:150 bil. 1:5, bet. 
1991/92: FiU30, rskr. 1991/92:350) redovisades regeringens bedömning 
av personalkonsekvenserna av de strukturförändringar som pågår i 
statsförvaltningen inte bara till följd av det s.k. administrationsprogram
met utan också till följd av andra riksdagsbeslut. Däremot gjordes ingen 
bedömning av andra effekter av strukturförändringarna. 

Jag anser mot denna bakgrund att Statskontoret bör ges i uppdrag att 
följa upp organisations- och strukturförändringarna inom statsförvalt
ningen. 
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2.1.3 Det ekonomiadministrativa läget och revisionens resultat 1992 

RRV har nyligen avlämnat sin årliga rapport till regeringen om det 
ekonomiadministrativa läget och revisionens resultat. Av rapporten 
framgår att antalet revisionsberättelser med invändningar har minskat från 
33 1991 till 11 1992. Detta är en indikation på att antalet otillfreds
ställande förhållanden har minskat. Antalet kan komma att öka då 
revisionen ännu inte kunnat avslutas för fyra myndigheter. Revisionen 
har dock resulterat i betydligt fler revisionsrapporter till myndigheternas 
ledning och styrelse med anledning av att den löpande redovisningen ofta 
har betydande svagheter. RRV bedömer att de externa krav som ställs på 
redovisningen klaras av bättre än tidigare, men att myndigheterna i 
allmänhet ännu inte har en kvalitativt god nivå på den löpande redovis
ningen och resultatredovisningen. RRV konstaterar dock att myndigheter
nas ledningar ägnar allt större uppmärksamhet åt ekonomifrågor och att 
intresset för dessa frågor inom myndigheterna har ökat. Detta intresse har 
bl.a. visats i en ökad efterfrågan på utbildning, rådgivning och stöd i 
ckonomistyrningsfrågor samt i form av myndighetsegna insatser för 
utveckling av ekonomiadministrativa system och redovisningsrutiner. 

Jag har i det föregående redovisat RRV:s iakttagelser i granskningen 
av myndigheternas årsredovisningar och utvecklingen av resultatstyr
ningen inom myndigheterna samt vilka åtgärder jag anser bör vidtas med 
anledning av detta (avsnitt 2.1.2). Andra viktiga iakttagelser är att 
respekten för god redovisningssed och internkontroll generellt fortfarande 
inte är på en godtagbar nivå. Detta visar sig bl.a. i form av att anslags
överskridande fortfarande förekommer i stor utsträckning. Riskerna för 
en icke avsedd användning av statliga medel har också ökat genom att 
internkontrollen i flera fall försvagats i samband med decentralisering och 
delegering inom myndigheterna. Vidare har RRV funnit att affärsmässig
heten i anskaffningen av varor och tjänster generellt sett inte är tillfreds
ställande, vilket är oroande med hänsyn till upphandlingens omfattning 
i staten som helhet. Det är också vanligt att redovisningen av s.k. 
blandfinansierad verksamhet, inkl. externfinansierad verksamhet vid 
universitet och högskolor, inte är upplagd så att redovisningen ger en 
rättvisande bild av utfallet. RRV pekar även på att ett antal myndigheter 
inte har färdigställt sina bokslut i rätt tid. 

Jag anser att de brister RRV funnit inte är acceptabla. En utökad 
delegering inom myndigheterna får inte leda till att kvaliteten på 
ekonomiadministrationen eftersätts. Att myndigheter inte färdigställer 
bokslut i rätt tid försämrar inte bara RRV:s möjligheter att granska 
bokslutet utan kan också innebära att regeringen inte får ett beslutsunder
lag i tid. Ansvaret för att upprätta redovisningen, att se till att regler följs 
och att förhindra brister ligger hos den enskilda myndigheten. För att 
möta de höga krav som nu ställs på myndigheterna genom de utökade 
finansiella befogenheterna krävs att myndigheterna har en hög am
bitionsnivå vad gäller ekonomiadministrativ kompetens, ändamålsenligt 
utnyttjande av ekonomiadministrativa system samt den egna interna 
resultatstyrningcn och uppföljningen. Det ankommer på myndighetsled-
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ningarna att se tilJ att så sker. Det är därför positivt att myndighets
lcdningar i allt större utsträckning engagerat sig i ekonomi- och 
redovisningsfrågor för att öka myndighetens ekonomiadministrativa 
förmåga. 

Många förvaltningsmyndigheter genomför för närvarande stora insatser 
för att lägga om sin redovisning och förbättra sin resultatuppföljning. För 
att möta myndigheternas behov av råd och stöd i omläggningsarbetet 
genomför RRV och Kammarkollegiet samt Försvarets civilförvaltning 
omfattande insatser. De system, metoder och rutiner som nu tillhanda
hålls myndigheterna ger förutsättningarna för en ekonomi- och resultat
styrning av god kvalitet. 

2.1.4 Renodling av vcrksamhetsformer inom statsförvaltningen 

Tillämpning av verksamhetsformer i staten behandlades i 1992 års 
budgetproposition. Här konstaterades att myndighetsformen är den verk
samhetsform som bör väljas för statlig verksamhet. Konkurrensutsatt 
verksamhet bör, om inte särskilda skäl talar för det, inte bedrivas i 
myndighetsform och, i normalfallet, inte av staten. Bolag under myndig
heters förvaltning bör inte förekomma, ej heller bör statlig verksamhet 
bedrivas i stiftelseform om inte särskilda skäl föreligger. Jag kommer i 
det följande att presentera ett antal åtgärder i det fortsatta arbetet med att 
tillämpa dessa principer på den statliga verksamheten. 

Konkurrensutsatt verksamhet 

Regeringen presenterade i prop. 1991192:38 Den ekonomiska politiken 
en strategi för statens förmögenhetsförvaltning. En av utgångspunkterna 
är att statens ägande bör begränsas till områden och funktioner där 
marknaden inte själv förmår skapa de bästa förutsättningarna för en 
fungerande samhällsekonomi. Detta innebär att staten endast i undantags
fall och då med bestämda motiv bör uppträda som ägare av verksamheter 
med kommersiella förutsättningar. 

RRV har på regeringens uppdrag gjort en översyn av vissa konkurrens
utsatta verksamheter. Uppdraget innefattade principer för bolagisering 
och när en bolagiserad verksamhet inte kan bedömas lämplig att drivas 
i privat ägo. 

RRV redovisar i översynen ett antal olika kriterier för när en affärs
verksamheten inom en myndighet kan bedömas lämplig att bolagisera och 
senare övergå till privat ägo. Regeringen har, utifrån RRV:s analys
modell, utarbetat följande generella kriterier för när en affärsverksamhet 
kan bedömas aktuell för ombildning till aktiebolagsform: 

verksamheten är av betydande omfattning 
verksamheten styrs inte primärt av politiska uppgifter och mål 
verksamheten bedrivs under fungerande konkurrensvillkor 
verksamheten har kommersiella förutsättningar och är oberoende av 
direkta anslagsmedel 
verksamheten innebär ingen myndighetsutövning 
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Regeringen har under hösten presenterat riktlinjerna för en bolags
bildning av verksamheten vid Statens bakteriologiska laboratorium. 
Senare denna dag lägger regeringen förslag om bolagisering av AMU. 
Olika utredningar har också lagt förslag om ytterligare bolagiseringar. 
Regeringen kommer att arbeta vidare med flertalet av de verksamheter 
som RRV bedömer aktuella för en bolagisering samt vidta nödvändiga 
strukturella åtgärder. 

Kriterier för när ett statligt bolag kan bedömas lämpligt att kvarstå i 
statlig ägo bedömer jag, utifrån RRV:s analysmodell, främst vara: 

väl fungerande konkurrensvillkor saknas 
hög effektivitet och affärsmässighet saknas 

Vad gäller det första kriteriet ligger ansvaret för att utforma väl 
fungerande konkurrensvillkor på statsmakterna. Riksdagen har i samband 
med prop. 1992/93:56 (bet. 1992/93:NUl7, rskr. 1992/93:144) fattat 
beslut om en ny konkurrenslag. På en rad områden, t.ex. el- och teleom
rådet, utarbetas för närvarande förslag till förändrad lagstiftning. 
Konkurrensvillkoren skall utformas på ett sådant sätt att kraven på 
mångfald och samhällsekonomisk effektivitet tillgodoses. 

När det gäller det andra kriteriet är det av stor vikt att statens roll som 
ägare är klart separerad från statens ansvar för regelverk och konkurrens 
inom en sektor. Särskilda krav på en korrekt och konkurrensfrämjande 
upphandling bör ställas på berörda myndigheter. Det statliga ägaransvaret 
för ett aktiebolag bör bl.a. därför ej ligga på en myndighet utan på 
regeringen med aktieinnehavet formellt redovisat hos Kammarkollegiet. 
Staten som ägare bör ställa höga krav på lönsamhet i verksamheten. Det 
värde som det statliga ägandet representerar är med utgångspunkt i 
statens balansräkning helt intecknat genom statsskulden. Detta innebär att 
varje statlig tillgång belastar statsbudgeten med sin del av statsskuld
räntan minus inlevererad utdelning. Statliga tillgångar som har en 
samhällsekonomisk avkastning som understiger statsskuldräntan är en 
årlig statsfinansiell belastning. 

Verksamheter som bedöms möjliga att bedriva i bolagsform men där 
effektivitet och affärsmässighet bedöms förhindra en privatisering bör 
därför i normalfallet avvecklas. 

Regeringens fortsatta arbete med att minska den statliga balansomslut
ningen genom bolagiseringar och privatiseringar och därmed bl.a. minska 
statsbudgetens underskoll bör utgå från här presenterade riktlinjer. 

0111prörning av stmliga stiftelser och myndighetsbolag 

RRV har i två olika rapporter granskat bolag under myndigheter och 
statliga stiftelser. Regeringen har, liksom den förra regeringen, intagit en 
mycket restriktiv hållning till att bedriva statlig verksamhet i stiftelse
form resp. i bolag direkt under myndigheter (prop. 1991/92: 100 bil.I, 
bet. t991/92:FiU20, rskr. 1991/92:128). Ett skäl för den restriktiva in
ställningen till stiftelser och bolag under myndigheter är att staten 
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avhänds egendom samtidigt som svårigheter föreligger för statsmakterna 
att få ändamålsenlig insyn i och möjligheter att påverka och kontrollera 
användningen av de insatta statliga medlen. Å andra sidan finns 
verksamheter som även fortsättningsvis bör bedrivas i privaträttsliga 
former, t.ex. inom det kulturella området. 

Jag anser därför att statens engagemang i de stiftelser som staten 
medverkat i som stiftare fortlöpande bör ses över för att tillse att de 
insatta statliga medlen används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

RRV har i flera granskningar funnit att myndigheter, i strid med rege
ringsformens bestämmelser, medverkat i bildande av stiftelser och bolag 
genom avsättande av statliga medel utan att inhämta tillstånd från stats
makterna. Ett sådant förfarande kan inte accepteras och måste enligt min 
uppfattning föranleda att åtgärder vidtas av berörda myndigheter och 
statsmakterna genom omprövning av statens åtaganden i dessa verksam
heter. 

Mot denna bakgrund bör en särskild utredare tillkallas med uppgift att 
göra en översyn av befintliga bolags- och stiftelsebildningar och lämna 
förslag till åtgärder. En utgångspunkt för utredaren bör, mot bakgrund 
av den restriktiva synen på statliga stiftelser och myndighetsbolag, vara 
att det statliga huvudmannaskapet begränsas. I de fall verksamheten som 
bedrivs är av centralt statligt intresse bör myndighetsformen vara den 
verksamhctsform som skall tillämpas. 

RRV har nyligen i en rapport till regeringen föreslagit att RRV bör ges 
rätt att revidera samtliga av myndigheter bildade bolag och till myn
digheter knutna stiftelser. Bakgrunden till förslaget är inte bara de 
svårigheter revisionen haft att få insyn i de i bolag eller stiftelser 
avknoppade verksamheterna, utan också att frånvaron av gransknings
rätten försvårar för revisionen att verifiera hur de statliga medlen 
används av berörda myndigheter. Jag anser att det är viktigt att stats
makterna garanteras insyn i olika verksamheter när stora befogenheter 
har delegerats till myndigheterna. Jag avser att återkomma till regeringen 
i frågan i samband med prövningen av hur det statliga ekonomi
administrativa regelverket skall tillämpas. 

Tillämpning av det statliga ekonomiadministrativa regelverket 

Det statliga ekonomiadministrativa regelverket och de finansieringsformer 
som tillkommer statliga myndigheter tillämpas idag även av icke-statliga 
organisationer, dvs. organisationer som inte ingår i den juridiska 
personen staten. Således förekommer det att t.ex. en stiftelse inplacerats 
i systemet med budgetcykler, har krav på sig att lämna formella 
anslagsframställningar i enlighet med vad myndigheterna har att lämna, 
har egen dragningsrätt på statsverkets checkräkning eller har ålagts krav 
på att den statliga bokföringsförordningen skall tillämpas. 

Delegeringen av finansiella befogenheter till myndigheterna innebär att 
myndigheterna kommer att ges större möjligheter att göra bindande 
ekonomiska åtaganden över längre tid. Ramanslag innebär att den som 
disponerar anslaget har möjlighet att "låna" upp till en viss nivå på det 
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efterföljande budgetårets anslag genom utnyttjande av anslagskredit. 
Vidare föreslås dels ett system med generell räntebeläggning av statliga 
medelsflöden, dels lån för finansiering av anläggningstillgångar för 
förvaltningsändamål. I den mån dessa generella finansiella befogenheter 
även ges icke-statliga organisationer, kan staten hamna i en situtation som 
innebär att staten får stå riskerna vid en eventuell försämrad betalnings
förmåga inom organisationen eller vid en nedläggning av verksamheten. 

Enligt min mening bör statsmakternas krav på underlag för prövning 
av resurstillskott och på kontroll av medlens användande regleras i 
särskild ordning. 

RRV har mot denna bakgrund fått regeringens uppdrag att identifiera 
vilka organisationer som, utan att vara statliga myndigheter, anvisas 
anslag på statsbudgeten och därmed, eller på grund av andra bestämmel
ser, kommit att omfattas av det ekonomiadministrativa regelverk som 
gäller för myndigheter under regeringen. RRV skall lämna förslag till 
vilka bestämmelser som behöver ändras för att de skall omfatta endast 
statliga myndigheter och hur berörda organisationer bör hanteras i 
budgetprocessen vad gäller finansieringsform och krav på beslutsunder
lag samt återrapporteringskrav. I uppdraget ingår även att lämna förslag 
till hur statsmakternas behov av insyn och kontroll av hur de statliga 
medlen används genom revision skall tillgodoses. Jag avser att åter
komma till regeringen med förslag till vilka tekniker som bör tillämpas 
för finansiering m.m. av organisationer som inte är statliga myndigheter 
men som erhåller statliga bidrag för sin verksamhet. 

2.1.5 Effektiv mcdclshantering 

Ett intensivt utvecklingsarbete har pågått de senaste åren i syfte att 
effektivisera den statliga medelshanteringen. Arbetet har koncentrerats på 
att skapa så marknadslika och konkurrensneutrala förhållanden som 
möjligt i den statliga verksamheten samt att ge myndigheterna större 
frihet att, inom ramen för tillgängliga resurser, själva göra avvägningar 
i finansiella frågor. För att skapa förutsättningar för rationellt besluts
fattande på myndighctsnivån är det väsentligt att samtliga kostnader staten 
har för verksamheten beaktas vid myndighetens beslut om utformning av 
verksamheten. Denna utveckling ställer höga krav på myndighetens 
redovisning. 

I 1992 års budgetproposition redovisade jag ett antal förändringar i 
detta syfte. Jag kommer i det följande att presentera vilka åtgärder 
regeringen vidtagit på området samt lämna förslag till utveckling av den 
finansiella styrningen av myndigheterna med syftet att en effektivare 
medelshantering erhålls. Förslagen innebär dels effektivare system för 
den statliga medclshanteringen på "koncernnivå", dels utökade möjlig
heter att delegera finansiella befogenheter till myndigheterna. Förslagen 
bör i de flesta fall kunna genomföras på samtliga myndigheter vid 
ingången av budgetåret 1993/94. 

7 Riksilag<'11 !'N2!93. I sam/. Nr /llU. Bilaga I. 
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Ramar för myndigheternas förvaltningskostnader 

Riksdagen har godkänt riktlinjerna betriiffande ramar för myndigheternas 
förvaltningskostnader (prop. 1991192: 100 bil. I s. 46-48. bet. 1991/92: 
FiU20. rskr. 1991/92:128). Nya riktlinjer för budgetering av myndig
heternas förvaltningskostnader har därför tillämpats i årets förslag till 
statsbudget. 

De nya riktlinjerna för budgetering innebär att ett utrymme för 
förväntade kostnadsökningar budgetåret 1993/94 för samtliga resursslag 
har beaktats. Myndigheternas anslag motsvarar således det likviditets
utrymme som resp. myndighet totalt disponerar och är ett uttryck för 
regeringens bedömning av vilka resurser som sammantaget skall stå till 
buds för att de verksamhetsmässiga målen skall kunna uppfyllas under 
budgetåret 1993/94. Samtliga löne- och prisökningar under nästa budgetår 
skall finansieras inom denna ram samt det utrymme som anslagssparandet 
resp. anslagskrediten medger. Vidare kommer kompensation för 
kostnadsökningar inom samtliga resursslag att fastställas med utgångs
punkt i den allmänna prisutvecklingen inom den konkurrensutsatta 
sektorn. 

Myndigheterna får genom detta förslag information om vilket hand
lingsutrymme som ges i finansiellt avseende. Därigenom ökar möjlig
heterna att vidta åtgärder för att kunna uppnå de av statsmakterna 
uppställda målen för verksamheten. 

En omläggning av detta slag medför omfattande förändringar av teknisk 
natur. Jag återkommer till detta och vissa övergångsfrågor i det följande 
(avsnitt 2.2). 

Anslagstyperna på stat'ihudgeten 

Ett av de främsta verktygen statsmakterna har för den finansiella styr
ningen av den statliga verksamheten är, vid sidan av all mwisa anslag på 
statsbudgeten för ett visst ändamål. att ange hur dessa medel får dispone
ras. Detta sker bl.a. genom val av anslagstyp, dvs. vilken beteckning de 
anvisade anslagen ges. De anslagstyper som nu används är obetecknat 
anslag, förslagsanslag. reservationsanslag och ramanslag. 

Jag kommer i det följande (avsnitt 2. 7) att närmare redogöra för vilka 
villkor som nu gäller för de olika anslagstyperna samt lämna vissa förslag 
till förändringar. Jag föreslår här en effektivare rutin för återförande av 
återstående reservationer på reservationsanslag, vilket innebär förändrade 
villkor i förhåll:mde till nuvarande regler för dispositionsrätt till 
reserverade medel. Jag förslår även en förändring av beräkningen av 
ramanslagskreditens storlek i syfte all anpassa kreditutrymmet till de 
förändringar som nu införs inom ramen för finansiell styrning. 

Statlig kassahållning 

/11- och 1libewl11i11gs1idp1111krer för sw1liga bewl11i11gar 

Den tidigare (prop. 1991/92: 100 bil. 1) aviserade översynen av in- och 
utbetalningstidpunkter för statliga betalningar har nyligen genomförts av 
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Riksgäldskontoret (RGK) och RRV. Översynen har omfattat de stora be
talningsflöden som vid förändrade betalningstidpunkter kan ge betydande 
ränteeffekter för staten. De betalningar som har studerats är bl.a. 
pensionsutbetalningar, barnbidrag, dagersättningar, kulturbidrag, bidrag 
till folkbildningen, inbetalning av inkomstskatt och arbetsgivaravgifter, 
in- och utbetalning av mervärdesskatt, bidrag till kommuner samt 
utbetalning av studiemedel. I översynen har även delar av reglerings
brevens bestämmelser vad gäller betalningstidpunkter behandlats. Chefen 
för Utbildningsdepartementet kommer senare idag att redovisa vissa 
åtgärder i fråga om ändrade betalningstidpunkter (bil. 9). Jag har för 
avsikt att återkomma med förslag till åtgärder angående förändrade 
tidpunkter för statliga betalningar i 1993 års kompletteringsproposition. 

Utveckli11g av state11s betal11i11gssystem 

I 1992 års budgetproposition (bil. 1) redovisades de krav som bör ställas 
på det statliga betalningssystemet. Dessa krav sammanfattas i det 
följande. 

Förmedlingen av de statliga betalningarna bör ske på ett utifrån 
statens synvinkel kostnadseffektivt sätt. 
Det statliga betalningssystemet skall vara anpassat till statens redovis
ningssystem och statens samlade i11formatio11sbehov. 
Det statliga betalningssystemet skall vara så utformat att det skapas 
valfrihet för betalningsavsändarc och betalningsmottagare vid val av 
betalningsförmedlare. 
Det statliga betalningssystcmet skall vara så sammansatt att hög 
säkerhet kan garanteras. 

Mot bakgrund av dessa krav har RRV på regeringens uppdrag utrett 
och lämnat förslag till utveckling av det statliga bctalningssystemet. Jag 
kommer i det följande att lämna vissa förslag angående en utveckling av 
statens betalningssystem (avsnitt 2.8). Jag kommer bl.a. att föreslå att 
betalningar till och från staten skall kunna förmedlas av såväl Postgirot 
som Bankgirot. 

Rä11tebelägg11i11g av statliga 111edelsflöde11 

I 1992 års budgetproposition (bil. I) redovisades frågan om att räntebe
lägga statliga medelsflöden. Jag framhöll då vikten av att öka kostnads
medvetandet hos myndigheterna genom att de kostnader som för 
närvarande redovisas gemensamt på statsbudgeten istället bör redovisas 
i anslutning till resp. verksamhet. Ett system med ränta på myndig
heternas medel ger myndigheterna frihet att själva göra avvägningar i 
finansiella frågor och därmed incitament till en god kassahållning. RGK 
och RRV har utrett frågan och lämnat förslag till en modell för räntebe
läggning av statliga medelsflöden. RGK:s och RRV:s utredning visar att 
de medel som myndigheterna disponerar i den egna verksamheten kan 
räntebeläggas budgetåret 1993/94. Jag kommer i det följande att lämna 
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förslag angående en räntebeläggning av statliga medelsflöden och därmed 
föreslå att de medel som myndigheterna disponerar i den egna verksam
heten skall räntebeläggas fr.o.m. budgetåret 1993/94 (avsnitt 2.3). 

Lån till investeringar för förvaltningsmyndighcters 
anläggningstillgångar 

Lån i RGK för investeringar för förvaltningsmyndigheternas anläggnings
tillgångar har behandlats i de senaste årens budgetpropositioner. 
Modellen har utvecklats av RRV med sikte på att denna modell skall 
kunna ersätta flera av de befintliga finansieringsmodellcrna. Genom 
tillämpning av lånemodellen bärs statens kostnader för en investering den 
myndighet som gör investeringen, vilket ökar förutsättningarna för 
rationella investeringsbeslut på myndighetsnivån. Lånemodellen ligger 
väl i linje med resultatstyrningens ide att myndigheten själv får besluta 
om fördelning av sina resurser. De årliga utgifterna för en eventuell 
investering i form av räntor och amorteringar får av myndigheten ställas 
mot övriga utgifter där myndighetens egna prioriteringar får avgöra om 
en investering skall genomföras eller inte. 

Lånemodellen har införts successivt fr.o.m. budgetåret 1990/91. 
Innevarande budgetår tillämpar ett tjugotal myndigheter med tillhörande 
undermyndigheter lånemodellen för ADB-och kommunikationsutrustning. 
Tio myndigheter har tilldelats lånemodellen för att finansiera i princip 
samtliga typer av anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. 
Erfarenheterna från tillämpningen visar att lånemodellen nu kan införas 
generellt i statsförvaltningen. 

Jag kommer därför i det följande (avsnitt 2.4) att redogöra för utform
ningen av lånemodellen och föreslå ett generellt införande av lån i RGK 
för finansiering av förvaltningsmyndighetemas investeringar i anlägg
ningstillgångar för förvaltningsändamål. 

Avgifl,.finansicrad verksamhet 

I 1992 års budgetproposition redovisades huvudprinciper för styrning och 
budgetering av avgiftsfinaniserad verksamhet. Syftet var att renodla 
tillämpningen av avgiftsfinaniserad verksamhet och formerna för 
verksamhetens kapital försörjning. Arbetet har i stor utsträckning inriktats 
på att klargöra myndigheternas handlingsutrymme för att bedriva sådan 
verksamhet. Regeringen har genom avgiftsförordningen (l 992: 19 l) och 
kapital försörjningsförordningen ( l 992 :406) beslutat om generella regler 
för avgiftsfinansierad verksamhet i enlighet med de riktlinjer som 
redovisas i propositionen. 

Jag kommer i det följande (avsnitt 2.5) alt lämna vissa förslag som 
innebär en utökad rätt för myndigheterna alt genom avgifter finansiera 
viss verksamhet. Jag föreslår bl.a. att en myndighet som tillhandahåller 
avgiftsfinansierade tjänster, där det ekonomiska målet är full kostnads
täekning. även skall få ta ut ersättning för postbefordran av handlingar 
i anledning av den avgiftsbelagda tjänsten. Jag föreslår vidare att samtliga 
myndigheter som bedriver avgiftsfinansierad verksamhet och som får 
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disponera avgiftsinkomstcrna bör få balansera årets resultat i den avgifts
finaniscrade verksamheten i ny räkning. 

Riktlinjer m.m. för risk- och skadehanteringen i staten 

I prop. 1990/91 : 100 bil.l, aviserades en utredning om försäkring av 
statens egendom rn.m. Frågan har utretts av en särskild utredare som har 
överlämnat betänkandet (SOU 1992:40) Risk- och skadehantering i statlig 
verksamhet. 

Jag kommer i det följande (avsnitt 2.6) att lämna förslag om riktlinjer 
m.m. för risk- och skadehanteringen i staten. 

Utgångspunkten för mina förslag är att den enskilda myndigheten har 
bäst förutsättningar att avgöra inriktningen av sin risk- och skade
hantering. Jag föreslår därför att myndigheten själv skall få välja system 
för riskfinansiering samtidigt som den i princip får bära hela kostnaden 
för inträffade skador. Försäkringar bör dock undvikas i så stor utsträck
ning som möjligt. Jag bedömer att den mest angelägna åtgärden i stället 
är att minska skadekostnaderna, t.ex. genom skadeförebyggande arbete. 

En förutsättning för att en myndighets risk- och skadehantering skall 
kunna genomföras på ett meningsfullt sätt är att verksamhetens skade
risker och skadekostnader är kända. Jag föreslår därför att varje 
myndighet skall vara skyldig att genomföra riskanalyser. 

Medvetandet om risker och skador är eftersatt hos flertalet myn
digheter. Jag anser därför att särskild vikt måste läggas vid all lämna 
stöd för myndigheternas hantering av dessa frågor. Ett vägledande 
regelverk bör även utarbetas. Jag föreslår att ansvaret för det stödjande 
arbetet skall läggas på Kammarkollegiet. Dessutom bör den nuvarande 
försäkringsliknande verksamheten hos Försvarets civilförvaltning flyttas 
över till kollegiet. Chefen för Försvarsdepartementet återkommer senare 
i dag i denna fråga. 

Förutom de generella riktlinjerna m.m. för risk- och skadchanteringen 
i staten kommer jag att ta upp frågan om ett särskilt försäkringsskydd 
vid statliga tjänsteresor. 

Frågan har utretts av en särskild utredare. Utredningen initierades mot 
bakgrund av olyckan på Oskarshamns flygplats år 1989. Efter olyckan 
konstaterades bl.a. att det fanns betydande skillnader i försäkringsskyddet 
för de omkomna. De efterlevande till dem som reste i tjänsten för statens 
räkning fick nämligen sämre ersättning än om det hade rört sig om en 
tjänsteresa inom den privata sektorn. 

Enligt min mening är det motiverat att statligt anställda och uppdrags
tagare hos staten får ett försäkringsskydd eller motsvarande skydd vid 
tjänsteresor som svarar mot vad som allmänt tillämpas för privatanställ
da. Jag föreslår därför att ett sådant skydd skapas. Vad som skall avses 
med tjänsteresa och vilka slags resor som skall omfattas av försäkrings
skyddet bör dock avgöras av varje myndighet. 

När det gäller administrationen av försäkringsskyddet föreslår jag att 
Försvarets civilförvaltning bör få möjlighet att skapa ett skadereglerings
och ersättningssystem liknande det som finns för statens fordon. Försäk-
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ringsskyddet bör även kunna upphandlas på den privata försäkringsmark
naden. Varje myndighet bör således själv få möjlighet att avgöra hur 
försäkringsskyddet vid tjänsteresor skall ordnas. 

Myndigheternas lokalförsörjning 

Ett led i regeringens arbete med att delegera ansvar och befogenheter till 
myndigheterna är att dessa även får ta ansvar för sin lokalförsörjning. 
Byggnadsstyrelsens monopol på lokalförsörjningsområdet har därför 
avskaffats (prop.1990/91:150 bil. 1:1, bet. 1990/9l:FiU30, rskr. 
1990/91:386). Senast den 1 juli 1993 kommer samtliga myndigheter att 
ha övertagit det fulla ansvaret för den egna lokalförsörjningen. 

Som ett led i ombildningen av Byggnadsstyrelsen är två nya fastighets
koncerner under uppbyggnad (prop. 1992/93: 37 bil. 1, bet. 1992/93: 
FiU8, rskr. 1992/93:123). Av detta följer att de ca 8 000 upplåtelsc
handlingar som idag reglerar förhållandet mellan lokalbrukaren och 
Byggnadsstyrelsen successivt skall omsättas till civilrättsliga avtal. 

Regeringen beslutade den 26 mars 1992 om nya riktlinjer för myndig
heternas lokalförsörjning. I beslutet lades fast att villkoren i upplåtelse
handlingen gäller tills nytt avtal tecknats med det nya fastighetsbolag som 
kommer att bildas. 

Regeringen beslutade den 26 november 1992 om tillägg till övergångs
bestämmelserna i de nya riktlinjerna för myndigheternas lokalförsörjning 
vilka skall gälla såvitt inte myndigheterna och de nya fastighetsförvaltar
na ömsesidigt kommer överens om andra villkor. I tilläggsbestämmelser
na fastställdes en hyrestid och en ömsesidig uppsägningstid på upplåtelse
handlingarna. Hyrestiden fastställdes till den treårsperiod resp. myndighet 
tillhör inom budgetcyklerna I, 2 och 3, dvs. budgetåren 1991/92-
1993/94, 1992/93-1994/95 och 1993/94-1995/96. 

Eftersom lokaler är en relativt trögrörlig resurs anser jag att det är 
viktigt att kunna ge myndigheterna incitament att effektivisera resurs
användningen vad gäller de statsägda lokaler som nu kommer att föras 
över till de två nya fastighetskoncemema. Under tidigare år har det 
funnits en ordning för myndigheter som anvisats medel för lokalkostnader 
under förslagsanslag, som inneburit att de efter samråd med Byggnads
styrelsen kunnat lämna förslag till regeringen om att få tillgodoräkna sig 
resurser för reella lokalbesparingar. Jag anser att myndigheterna över
gångvis bör kunna ges möjlighet att tillgodoräkna sig frigjorda resurser 
till följd av lokalbesparingar under den treårsperiod upplåtelsehandlingen 
gäller för de lokaler som kommer att föras över till de l vå nya fastighets
koncerncrna. Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att i ett 
förvaltningsbeslut ge den nyligen inrättade stabs- och servicemyn
digheten, Statens lokalförsörjningsverk, ett bemyndigande att övergångs
vis få överta betalningsansvaret för upplåtna lokaler eller delar av 
upplåtna lokaler som myndigheterna valt att lämna men inte kunnat 
tillgodoräkna sig på grund av de nya villkoren i upplåtelsehandlingarna. 

Regeringen medgav den 27 maj 1992 att Byggnadsstyrclsen fick införa 
ett system med hyresdebitering kvartalsvis i förskott. De förändrade 
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debiteringsrutincrna innebär en tidsmässig tidigareläggning av hyresbetal
ningarna jämfört med tidigare rutiner. Flertalet anslagsfinansierade 
myndigheter betalar fr.o. m. budgetåret 1992/93 sina lokalhyror kvar
talsvis i förskott. I samband med skiftet av rutinerna för debitering 
uppstår en engångsvis merbelastning ·på statsbudgeten på grund av att 
hyresbeloppet för budgetårets första kvartal skall betalas senast den 30 
juni budgetåret innan. För budgetåret 1991/92 uppstod inte denna mer
belastning då debiteringssystemet inte var fullt utvecklat inom Byggnads
styrelsen. Merbelastningcn kommer istället att inträffa vid slutet av 
innevarande budgetår förutsatt att myndigheterna betalar sin första 
kvartalshyra för budgetåret 1993/94 i rätt tid, dvs. senast den 30 juni 
1993. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om en regle
ring som medger en engångsvis merbelastning på berörda myndigheters 
anslag, vilken skall motsvara den första kvartalshyran för budgetåret 
1993/94. 

Staten som avtalspart 

Stat! iga . myndigheter träffar avtal å statens vägnar. Förutom köpe- och 
hyresavtal kan en myndighet t.ex. lägga ut förvaltningsuppgifter på entre
prenad för att få en kostnadseffektivare verksamhet. Det kan också vara 
fråga om avtal där myndigheten åtar sig uppgifter åt en annan part. 

Riktlinjer och regler för under vilka former som statliga myndigheter 
får ingå avtal med annan part saknas i stor utsträckning. I flera av RRV:s 
granskningar har olika problem med ingångna avtal påtalats. Behovet av 
stöd till myndigheterna i avtalsfrågor är tilltagande. Då myndigheternas 
finansiella befogenheter ökas successivt finns det, enligt min mening, 
behov av att klargöra myndigheternas handlingsutrymme även på detta 
område. Jag avser därför att föreslå regeringen att tillkalla en särskild 
utredare med uppgift att göra en översyn av formerna för de avtal som 
för närvarande ingås av statliga myndigheter. Utredaren bör lämna 
förslag till riktlinjer och regler för myndigheternas tillämpning samt det 
eventuella stöd som myndigheterna kan behöva. 

2.2 Principer för beräkning av anslagen 

Den nya budgetprocessen med rcsultatstyrning innebär att statsmakterna 
anger mål och ställer resultatkrav samt preciserar ambitionsnivån i 
verksamheten genom att anvisa medel. Myndigheterna ansvarar för 
formulering av produktionsmål och för verkställande inom givna ramar. 
Budgetprocessen bygger på fördjupad redovisning och analys inom varje 
myndighet och en årlig redovisning till statsmakterna mot uppställda mål. 
Det ankommer på statsmakterna att årligen värdera och pröva ambitions
nivån i den statliga verksamheten. 

Den nya budgetprocessen skall vara ett stöd för statsmakterna i arbetet 
att nå högre effekt inom ramen för givna medel. Processen bygger på ett 
tydliggörande och en precisering av ansvarsfördelningen mellan stats
makterna och myndigheterna i en rad praktiska avseenden. Den ställer 
nya krav på statsmakterna att precisera mål och resultatkrav, men 
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förutsätter samtidigt att statsmakterna avstår från att detaljreglera 
myndigheternas produktion och avstår från att lägga restriktioner på hur 
medlen får disponeras. En utvecklad budgetprocess förutsätter delegering 
av ansvar och befogenheter till myndigheterna, vilket i sin tur kräver 
utveckling av styrformer och finansiella förutsättningar och revision på 
det sätt som jag redovisat i 1992 års budgetproposition (bil. 1, Statsbud
geten och särskilda frågor). 

Inom ramen för budgetprocessen skall ambitionsnivån i den statliga 
verksamheten prövas och preciseras genom förslag till årlig anslagsnivå 
för resp. myndighet. Denna prövning måste följas upp med en förbättrad 
budgetteknik. I det följande redovisar jag en teknisk lösning att budgetera 
myndigheternas förvaltningskostnader som ökar myndigheternas 
handlingsutrymme och förbättrar incitamenten till en effektiv resurs
hantering. Syftet med tekniken är att tydligare än för närvarande ange 
myndigheternas handlingsutrymme i förväg. Tillsammans med övrig 
delegering och den utvecklade finansiella styrningen ges resp. myndighet 
handlingsutrymme inom de av statsmakterna årligen angivna ekonomiska 
ramarna. Därmed undviks den s.k. cash-limiteffekt som tidigare 
tillämpning av löneutgiftsramar kunde leda till och som riksdagen tidigare 
ifrågasatt (bet. 1988/89:FiU20, rskr. 1988/89:101-103). 

Beslut som innebär förändringar i verksamhetens inriktning eller som 
förutsätter resurstillskott måste även fortsättningsvis hanteras inom ramen 
för budgetprocessen. En ökad andel operativa beslut bör dock kunna 
fattas direkt av myndigheterna förutsatt att de ekonomiska ramarna är 
kända. Inom dessa ramar har sedan myndigheterna ansvaret att formulera 
mål för sin produktion, att besluta om resursallokering etc. För att 
stimulera långsiktighet krävs en rättvisande teknik för att beräkna 
priskompensation över tiden. Därmed ökar incitamenten till effektivt 
utnyttjande av resurser. 

Myndigheternas förutsättningar måste därför göras tydligare så att de 
så tidigt som möjligt känner till de ekonomiska ramarna för verksamheten 
och på vilket sätt de kommer att kompenseras för kostnadsutvecklingen. 
Inom dessa givna ramar måste myndigheterna ges stora finansiella 
friheter. De produktivitetsvinster som kan frigöras i verksamheten måste 
få disponeras av myndigheterna. Beslut om effektivisering måste i så hög 
utsträckning som möjligt kunna fattas av myndigheterna själva inom 
givna ekonomiska ramar, utan att statsmakternas godkännande måste 
inhämtas. Eftersom löner i normalfallet utgör en merpart av förvaltnings
kostnaderna är det också viktigt att myndigheterna ges ökade möjligheter 
att själva lokalt påverka lönebildningen. Utöver dessa rena effektivitets
åtgärder är det statsmakternas uppgift att bestämma inriktning och 
omfattning av olika verksamheter. 

Utgångspunkten för det pågående utvecklingsarbetet med finansiell 
styrning har varit att genom modifieringar av nuvarande styrformer och 
anslagstyper uppnå dessa syften. Jag kommer senare att redovisa förslag 
till räntefaktor på statliga medelsflöden, utökade möjligheter till låne
finansiering av investeringar samt utökat bemyndigande att redovisnings
mässigt utjämna mellan olika budgetår. I det följande redovisar jag nu 
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förslag till teknik för budgetering av myndigheternas anslag för förvalt
ningskostnader vilken i förväg både ger besked om ekonomiska ramar 
och en rättvisande kompensation över tiden. 

Omläggningen bör genomföras samtidigt med flera andra förändringar 
av teknisk natur. För att hantera detta och ge myndigheterna tillfälle att 
komplettera underlaget bör dessa justeringar göras samlat i reglerings
brevet för resp. myndighet. 

2.2.1 Ramar för myndigheternas förvaltningskostnader 

Huvudprinciper 

Riksdagen har godkänt riktlinjerna beträffande ramar för myndigheternas 
förvaltningskostnader (prop. 1991192:100, bet. 1991/92:FiU20, rskr. 
1991/92:128-129). Riktlinjerna innebär att en ram för myndigheternas 
samlade förvaltningsutgifter och inte endast för enskilda resursslag läggs 
fast. Det finns tre huvudsakliga syften med de nya budgeteringsprin
ciperna. 

Det första syftet är att myndighetens verksamhet skall prövas som en 
helhet och att anslagsnivån är ett uttryck för beslutad och förväntad 
ambitionsnivå i verksamheten. De nya budgeteringsprinciperna innebär 
att myndighetens hela verksamhet, med dess olika resursslag, budgeteras 
samlat och på ett likartat sätt. Dessutom beräknas ett särskilt utrymme 
som skall användas för att möta kostnadsökningar för samtliga resursslag 
under löpande verksamhetsår. Utrymmet kommer att ligga som en 
permanent buffert i myndighetens anslag. 

Den ekonomiska ramen inför ett aktuellt budgetår bör resp. myndighet 
känna i sin helhet så tidigt som möjligt. Därigenom ökar myndigheternas 
möjligheter att förbereda och vidta åtgärder för att kunna uppnå de av 
statsmakterna uppställda målen för verksamheten. 

Myndigheter som disponerar medel på ramanslag kan fritt fördela det 
totala ekonomiska utrymme som givits av statsmakterna. Några särskilda 
restriktioner för hur mycket av det ramanslag som tilldelas myndigheten 
som skall användas till t.ex. löner och lokaler kommer normalt inte att 
finnas. Dessutom föreslår jag i det följande att ytterligare befogenheter 
skall tilldelas myndigheterna i form av möjligheter att ta upp lån för 
investeringar, att få ränta på anslagsmedel etc. Dessa ökade befogenheter 
kommer att kunna utnyttjas av majoriteten av alla myndigheter eftersom 
de allra flesta myndigheter kommer att ha tilldelats ramanslag från och 
med budgetåret 1993/94. 

Det andra syftet med nya principer för statsmakternas budgetering är 
att den allmänna prisutvecklingen inom den konkurrensutsatta sektorn 
skall utgöra utgångspunkt vid fastställandet av kompensationen för 
kostnadsutvecklingen inom samtliga resursslag. Hittills har denna princip 
tillämpats endast för lokalkostnader och övriga förvaltningskostnader. 
Härigenom uppnås en stabilitet och långsiktighet i kompensationen och 
en följsamhet mot övriga ekonomin. 

Merparten av en normal förvaltningsmyndighets budget utgörs av 
lönekostnader. Valet av teknik för kompensation för lönekostnadsut-
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vecklingen kommer att ha inflytande på effektiviteten och incitamenten 
inom det statlig~. förhandlingssystemet. Denna kompensation kan fördelas 
lika för alla myndigheter oavsett avtalsutfall eller selektivt beroende på 
myndighetens lönestruktur eller genom att utfallet av förhandlingarna 
tillåts påverka den årliga priskompensationen för resp. myndighet. 

Förslag till modeller utifrån dessa grunder har lämnats av Ramanslags
utredningen (SOU 1992: 102). Utredningen har även lämnat förslag 
beträffande kompensation för lokalkostnader resp. övriga förvalt
ningskostnader. 

Det tredje syftet är att klart skilja statsmakternas ansvar inom ramen 
för den statliga budgetprocessen från frågor som det ankommer på staten 
som arbetsgivare att förhandla om i likhet med andra parter på arbets
marknaden. 

Frågor som rör ambitionsnivåer och verkningsgrader i den statliga 
verksamheten skall prövas inom ramen för budgetprocessen. Inom den 
ekonomiska politiken måste statsmakterna bl.a. bekämpa inflationen och 
genom avregleringar och konkurrensbefrämjande åtgärder verka för en 
konkurrenskraftig prisnivå i den svenska ekonomin. Det är på mot
svarande sätt en huvudfråga för statsmakterna att verka för en fungerande 
arbetsmarknad, personalförsörjning och kompetensutveckling för att 
stimulera tillväxten i hela ekonomin. Däremot bör statsmakterna avstå 
ifrån att direkt reglera priser på enskilda varor och tjänster, så även i 
fråga om löner. Som arbetsgivare inom det statliga området bör 
statsmakterna endast ange allmänna arbetsgivarpolitiska riktlinjer. 
Statsmakterna måste således avstå ifrån att försöka tillgodose sitt 
arbetsgivarintresse genom att via budgetpolitiken bedriva inkomstpolitik 
på det statliga avtalsområdet (jfr. prop. 1991/92: 100 bil. 1). Detta bör 
enligt min mening vara möjligt genom de förslag till nya principer för 
budgetering av förvaltningskostnader som har tillämpats i årets förslag till 
statsbudget. 

För att myndigheterna skall kunna möta kostnadsökningar under 
löpande budgetår har ett särskilt utrymme (buffertutrymme) beräknats 
vid budgeteringen av myndigheternas ramanslag. Detta buffertutrymme 
skall användas för att möta prisutveckling på såväl löner som för lokaler 
och övriga förvaltningskostnader. Anslagsnivån i budgetpropositionen 
skall därmed ses som ett uttryck för det likviditetsutrymme som myndig
heten har tillgång till under det löpande verksamhetsåret. Merutgifter 
eller överskridande för löneökningar eller andra kostnadsökningar 
kommer inte att medges under budgetåret. Myndigheterna skall i stället 
utnyttja den möjlighet till anslagssparande eller anslagskredit som 
ramanslaget medger. Jag vill samtidigt betona att förändringar i 
verksamheternas inriktning eller omfattning på sedvanligt sätt måste 
underställas riksdagen. 

De nya budgeteringsprinciperna bör enligt min mening tillämpas på 
samtliga myndigheter, oavsett anslagstyp. Beträffande lönekostnads
komponenten innebär det i fortvarighetstillståndet att kostnadsut
vecklingen inom den konkurrensutsatta sektorn kommer att ligga till 
grund för kompensationen för kostnadsutvecklingen för myndigheterna. 
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För det tjugotal myndigheter som även under budgetåret 1993/94 kommer 
att ha förslagsanslag, reservationsanslag eller obetecknat anslag för sina 
förvaltningskostnader innebär detta att de principer om löneutgiftsram 
som redovisades i 1989 års budgetproposition (prop. 1988/89: 100 bil. I) 
föreslås vara utgångspunkten vid tillämpningen under nästa budgetår. Om 
de faktiska avtalskostnaderna för någon enskild myndighet i denna 
kategori blir avsevärt högre än den kompensation de fått enligt de nya 
principerna och detta bedöms leda till större verksamhetsmässiga 
konsekvenser bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag om 
att reglera dessa frågor. 

Beräkning av förändrade Lönekostnader 

Ramanslagsutredningen (dir. 1992:28) har i ett betänkande (SOU 
1992: 102) Myndigheternas förvaltningskostnader - budgetering av pris
och löneökningar redovisat en modell för att fastställa omräkningen av 
lönedelen av anslaget för den statliga sektorn där utgångspunkten är att 
anslagen beräknas utifrån lönekostnadsutvecklingen inom den konkurrens
utsatta sektorn. Dessutom har utredningen föreslagit en modell för hur 
uppräkning av ramanslagen skulle kunna ske, bl.a. avseende korrigering 
av lönebasen. 

Den hittillsvarande ordningen har inneburit att de statliga löneavtalen 
har underställts Finansutskottets godkännande. Detta har inte bara 
inneburit ett ställningstagande till det materiella innehållet för de statligt 
anställda. Avtalens faktiska nivå och fördelning har dessutom legat till 
grund för beräkningarna av myndigheternas förvaltningskostnadsanslag. 
Något incitament att hålla tillbaka kostnadsökningar har därför inte 
funnits på myndighetsnivån. 

I detta sammanhang vill jag nämna att jag senare denna dag (bil. 8, 
anslaget F I. Statens arbetsgivarverk) kommer att redogöra för mina 
förslag beträffande en ny utformning av statens centrala arbetsgivar
organisation enligt de förslag som Arbetsgivarkonunitten nyligen lagt 
fram i sitt betänkande (SOU 1992: 100) Staten och arbetsgivarorganisa
tionerna. I korthet innebär förslagen att Statens arbetsgivarverk (SAV) 
ombildas till en myndighet som finansieras med avgifter från de anslutna 
myndigheterna. Arbetsgivarorganistionen får i och med denna konstruk
tion en i förhållande till regeringen mer självständig ställning. Jag 
kommer även att föreslå att endast de s.k. huvudavtal och MBA-R skall 
underställas statsmakterna för godkännande. Övriga kollektivavtal som 
arbetsgivarorganisationen sluter bör inte behöva slutas under förbehåll om 
riksdagens och regeringens godkännande. Dessutom vill jag påpeka, 
vilket är relevant i övervägandena om de nya budgeteringsprinciperna, 
att mitt förslag till arbetsgivarorganisation förutsätter att ett system med 
ramar för myndigheternas förvaltningskostnader införs. 

Mitt förslag till nya budgeteringsprinciper innebär att en uppräkning av 
baserna för samtliga myndigheter måste göras, främst för att inhämta 
den eftersläpning som nuvarande budgetering av löner ger upphov till. 
Utredningen har förordat att en sådan uppräkning sker genom att vid 
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omläggningstillfället lämna ett särskilt utrymme (buffertutrymme) som 
kan användas för att möta kostnadsökningar under löpande budgetår 
genom en schablonuppräkning av myndigheternas anslag. Schablon
uppräkningen bör baseras på en prognos för förväntade kostnadsökningar. 
En permanent buffert läggs sålunda in i myndigheternas anslag. 

Efter övergången till de nya budgeteringsprinciperna kommer fast
ställande av myndigheternas kompensation för lönekostnader att göras 
med utgångspunkt i lönekostnadsutvecklingen inom andra delar av arbets
marknaden. Därmed upprättas en naturlig koppling till tillväxten i 
ekonomin som helhet. 

Ramanslagsutredningen har tagit fram två grundmodeller samt en 
förenklad modell med vilka kompensationen för lönekostnads
komponenten kan fastställas. I alla tre modellerna fastställs totalutrymmet 
för kompensation för lönekostnadsökningar genom att multiplicera 
lönekostnadsutvecklingen på den konkurrensutsatta sektorn med den totala 
lönesumman i statsförvaltningen. Det som skiljer de tre modellerna från 
varandra är sedan hur fördelningen av detta fastställda totalutrymme skall 
ske mellan myndigheterna. I den första modellen, ensektormodellen, som 
utredningen förordar, fördelas totalutrymmet enligt en eventuell 
fördelningsprofil i de centrala statliga avtalen. I den andra modellen, 
delsektormodellen, fördelas totalutrymmet mellan myndigheterna enligt 
lönekostnadsutveeklingen inom varje delsektor av den konkurrensutsatta 
sektorn. I denna modell är det lönekostnadsutvecklingen inom delsektorer 
av övrig arbetsmarknad, till vilka myndigheterna naturligt kan relateras, 
som direkt bestämmer kompensationsutrymmet på myndighetsnivå. Ingen 
hänsyn tas i denna modell till eventuell fördelning i de centrala statliga 
avtalen utan fördelningen är beroende av hur myndigheterna klassificeras 
i förhållande till delsektorer på den privata arbetsmarknaden. I den tredje 
modellen, det förenklade förfarandet, fördelas det fastställda total
utrymmet mellan myndigheterna med samma procenttal, dvs. den 
konkurrensutsatta sektorns lönekostnadsutveckling. Denna modell tar 
varken hänsyn till eventuell profil i statliga avtal eller till delsektorer på 
den konkurrensutsatta sektorn. 

Utredningens betänkande har remissbehandlats och en majoritet av 
remissinstanserna anser att enscktormodellen är att föredra. De flesta 
anger dock både för- och nackdelar med de olika modellerna. Remiss
yttrandena finns tillgängliga på Finansdepartementet. 

En av fördelarna med ensektormodellen är att den medger att avtals
förhandlingar får genomslag i budgetregleringen. Överväganden och 
prioriteringar mellan t.ex. olika yrkesgrupper ligger inom det avtals
reglerade området och bör därmed få genomslag vid budgeteringen av 
myndigheternas anslag. Långsiktiga obalanser i lönenivån kan dessutom 
åtgärdas inom den tilldelade delen av totalutrymmet. Modellen tillåter 
också att de centrala parterna överlåter lönebildningen till lokal nivå. 

En möjlig nackdel med ensektormodellen är att det inom ett fastställt 
totalt löneutrymme kan uppstå konkurrens mellan myndigheterna samt att 
vissa myndigheter kan få svårt att hävda sina intressen vid förhand
lingarna. Denna nackdel kan dock förebyggas med ett moget arbetsgivar
uppträdande hos myndigheter och SAV. 
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Jag anser att det är viktigt att de tre tidigare anförda huvudsyftena med 
att genomföra de nya budgeteringsprinciperna uppnås. Valet av modell 
för kompensation för lönekostnadsutvecklingen spelar en viss roll för 
myndigheternas möjligheter att påverka lönebildningen. Av de föreslagna 
modellerna anser jag att ensektormodellen har de flesta fördelarna. Denna 
modell stöds även av de flesta remissinstanserna. Mot denna bakgrund 
förordar jag cnsektormodellen. De närmaste årens erfarenheter får visa 
om valet behöver omprövas. 

Mitt huvudmotiv för att välja ensektormodellen är att den medger såväl 
en decentraliserad lönebildning som riktade satsningar, t.cx. i form av 
avsättningar för trygghetsåtgärdcr för de statsanställda. 

De nya budgeteringsprinciperna bör tillämpas på samtliga myndig
heter, oavsett anslagstyp. För avgiftsfinsierade myndigheter bör RRV vid 
det föreskrivna samrådet granska att myndigheterna inte lägger större 
kostnadsökningar till grund för beräkning av avgifternas storlek än vad 
som skulle ha gjorts vid en medelstilldelning över statsbudgeten. 
Beträffande statsbidrag som avser kostnader för statligt reglerade löner 
anser jag att även för dessa bör tydliga ekonomiska ramar fastställas. För 
dessa bör därför tillämpas samma principer som för beräkningen av 
lönekosmadskompensationcn för myndigheter med motsvarande anslags
typ. 

Beräkning av förändrade lokalkostnader 

Ramanslagsutrcdningen har föreslagit en uppräkningsmodell för 
myndigheternas lokalkostnader som i princip innebär att dessa räknas upp 
med hyreskontraktens KPI-koppling fram till det första omförhandlings
tillfället och därefter med 100 % av KPI. 

Enligt den nuvarande ordningen genomför Byggnadsstyrelscn årligen 
en avisering av hyreskostnaderna för varje myndighet inom dess 
lokalhållningsområde som underlag för regeringens budgetprövning av 
myndigheternas lokalkostnader. Aviseringen utgör en prognos över 
hyrcsutvecklingen t.o.m. det budgetår hyran avser. Differenser mellan 
aviserad hyra och utfallet har belastat Byggnadsstyrelsens resultat. 

Enligt de nya riktlinjerna för de statliga myndigheternas lokalförsörj
ning kommer någon detaljerad prövning av myndigheternas lokalkost
nader inte att ske i framtiden. Myndigheterna skall, inom ramen för den 
fortlöpande budgetprövningen, få kompensation för den allmänna 
prisutvccklingen, så även när det gäller lokalkostnaderna. 

Enligt min mening innehåller Ramanslagsutredningens förslag kom
ponenter av alltför inflationsdriva.nde karaktär som jag inte kan ställa mig 
bakom. Jag anser att utgångspunkten för budgeteringen av myndig
heternas lokalkostnader bör vara ett rnyndighctsspecifikt index som bör 
baseras på bedömningar av t.cx. area per anställd, hyra per kvadratmeter 
och specifik ortsinformation. Den nybildade myndigheten Statens 
lokalförsörjningsverk bör få i uppdrag att utveckla och redovisa ett sådant 
underlag inför regeringens budgetprövning av myndigheternas lokal
kostnader inför 1994 års budgetproposition. 
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Beräkning av förändringar av övriga kostnader 

De former som idag tillämpas för kompensationen av prisökningar på 
övriga förvaltningskostnadcr ligger väl i linje med en tydlig ekonomisk 
ramstyrning. Jag anser därför inte att några förändringar behöver göras 
i denna del. Ramanslagsutredningen har redovisat samma inställning i 
denna fråga. Buffertutrymmet kan även användas för att möta kostnads
ökningar inom detta resursslag. 

Övriga frågor 

De nya riktlinjerna för budgeteringen samt mina förslag beträffande 
utformningen av statens centrala arbetsgivarorganisation innebär i vissa 
fall ändringar jämfört med dagens förhållanden. I det följande kommer 
jag att peka på vilken innebörd de nya förslagen har för riksdagen, 
regeringen, myndigheterna samt parterna på det statliga avtalsområdet. 

Riksdag och regering kommer även fortsättningsvis att inom ramen för 
budgetprocessen besluta om olika verksamheters inriktning och utgifter 
över statsbudgeten. De nya budgeteringsprinciperna innebär att de förslag 
till anslagsnivåer som redovisas i budgetpropositionen är lika med det 
faktiska likviditetsutrymme (inkl. sparande och kredit) som ställs till 
myndigheternas disposition under det aktuella budgetåret. Vidare innebär 
de nya principerna att någon merutgift för löne- och prisökningar inte 
kommer att medges myndigheterna under löpande budgetår. För 
myndigheterna gäller att ramanslagen (inkl. sparande och kredit) utgör 
totalt tilldelat utrymme för budgetåret. Samtidigt gäller, enligt tidigare 
gällande regler för ramanslaget, att inga restriktioner finns för disposition 
av medel inom ramanslaget under det löpande budgetåret. Anslags
krediten föreslås ökas till 5 % , högst 7 % , av anslagsbeloppets storlek 
efter regeringens prövning (se avsnitt 2.7). 

I fortvarighetstillståndet kommer endast ett mycket litet centralt anslag 
att budgeteras för att Läcka lönekostnader under löpande budgetår för de 
få myndigheter som även fortsättningsvis kommer ha reservationsanslag, 
förslagsanslag eller obetecknat anslag. Kompensationen för dessa 
myndigheter kommer dock att beräknas på samma grunder som för 
ramanslagsmyndigheter, dvs. kompensationen kan aldrig överstiga 
lönekostnadsutvccklingen inom den konkurrensutsatta sektorn. Förord
ningen om anslagsöverskridandc till följd av löncavtal samt beslut 
rörande täckning av merkostnader för löner m.m. kommer att finnas kvar 
i någon form för dessa myndigheter. 

Behovet av särskilda beslut om lönemerkostnader för myndigheter med 
ramanslag bortfaller om riksdagen godkänner de riktlinjer som jag lagt 
fram denna dag. Detta är en konsekvens av att ramanslagsmyndigheter 
redan i sitt anslag kommer att ha ett utrymme för kostnadsökningar under 
löpande budgetår. 

Beträffande underlag för beräkning av lönekostnadskomponcnten bör 
ett uppdrag lämnas om att ta fram statistik över lönekostnadsutvecklingen 
inom den konkurrensutsatta sektorn som kan tillämpas vid budgeteringen 
av anslagen till 1994 års budgetproposition. 
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De centrala parterna på den statliga arbetsmarknaden ansvarar som 
tidigare för lönebildningen i fria förhandlingar. Beslut om konfliktåt
gärder sker i likhet med i dag centralt. De centrala parterna har möjlighet 
att centralt besluta att delegera förhandlingarna men inte konflikträtten till 
lokal nivå. Skillnaden för parterna i och med de nya budgeterings
principerna är att de redan vid ingången av förhandlingarna vet att den 
budgetkompensation myndigheterna kommer att få baseras på löne
kostnadsutvccklingen på den konkurrensutsatta sektorn oavsett vad de 
statliga avtalen kostar. Principerna innebär att alla kostnader skall 
finansieras inom det fastställda utrymmet, inkl. eventuella avtal som 
medför att kostnaden för någon centralt framförhandlad åtgärd förs upp 
på statsbudgeten. Kostnaden för sådan åtgärd räknas av mot utrymmet. 

Sammanfattningsvis föreslår jag följande riktlinjer för budgetering av 
myndigheternas förvaltningskostnader. 

Myndigheternas anslag budgeteras inkl. ett buffertutrymme för att 
möta kostnadsökningar under löpande budgetår. 
Kompensation för kostnadsökningar inom samtliga resursslag 
fastställs med utgångspunkt i den allmänna prisutvecklingen inom den 
konkurrensutsatta sektorn. 

2.2.2 Beräkning av anslagen för budgetåret 1993/94 

I årets förslag till statsbudget har samtliga förvaltningskostnadsanslag 
budgeterats enligt de nya riktlinjerna för budgetering av myndigheternas 
förvaltningskostnadcr. Budgeteringen har i ett första skede genomförts 
på samma sätt som tidigare i år. Anslagsnivåerna har med andra ord 
justerats i basen med hänsyn till kostnadsökningar avseende träffade avtal 
inom den statliga sektorn samt med hänsyn till kostnadsökningar inom 
resursslagen lokaler och övriga förvaltningskostnader. Dessutom har 
hänsyn tagits till att arbetsgivarinträdet slopats (se bil. 8). Därefter har 
ett permanent buffertutrymme beräknats som skall användas för att möta 
kostnadsökningar avseende löner, lokaler och övriga förvaltnings
kostnadcr under löpande budgetår. För myndigheter som disponerar 
ramanslag innebär det att ett buffertutrymme har beräknats inom resp. 
anslag. För de tjugotal myndigheter med reservationsanslag, förslags
anslag eller obctecknat anslag innebär de nya budgeteringsprinciperna att 
kompensationen för lönekostnadsökningar under budgetåret 1993/94 
kommer att ske som tidigare år genom s.k. täckningsbcslut samt genom 
förordningen om anslagsövcrskridande till följd av löneavtal med stöd av 
riksdagens nuvarande bemyndigande. Beräkningen av kompensation för 
kostnadsutvccklingen kommer dock all ske utifrån samma principer som 
tillämpats när buftertutrymmet fastställts för ramanslagsmyndigheterna. 

Det är viktigt att framhålla att årets budgetprövning av anslagens 
storlek i !lera fall varit mycket stram. Rationaliseringar och besparingar 
men även reformer på viktiga och prioriterade områden, har genomförts. 
Det kan <l~irför vara svårt att entydigt jämföra årets budgetförslag med 
föreg;lende års statsbudget. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1 

109 



Beräkningen av buffertutrymmet har för lokaler baserats på Byggnads
styrelsens bedömning av prisutvecklingen på lokaler. För övriga förvalt
ningskostnader är det beräkningsmässigt ingen skillnad från tidigare år. 
Beträffande löner har jag som teknisk beråkningsgrund baserat beräk
ningarna på de antaganden som jag tidigare denna dag redovisat för 
lönekostnadsutvecklingen. Dessa antaganden stämmer dessutom väl 
överens med den lönekostnadsutveckling som skett det senaste året. Detta 
antagande är med andra ord grunden för beräkningen av den del av 
buffertutrymmet som består av löner. 

I avtal mellan de centrala statliga parterna har överenskommits att 
arbetsgivarinträdet för statligt anställda beträffande sjukpenning enligt 
lagen om allmän försäkring slopats från och med den 1 juli 1992 (se bil. 
8). Under den tid arbetstagare med statligt reglerade anställningar 
omfattades av arbetsgivarinträdet fick arbetstagaren lön enligt kollektiv
avtal från myndigheten i stället för sjukpenning från försäkringskassorna. 
För arbetstagare vid myndigheter betalades ersättningen (reglerat via 
förordningen (1984: 1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de 
allmänna försäkringskassorna, m.m, ändrad senast 1991:1814) då till en 
inkomsttitel på statsbudgeten, Statliga pensionsavgifter, netto. För dessa 
arbetstagare betalades en lägre ersättning för arbetsgivaravgifter, som för 
staten motsvaras av lönekostnadspålägget, vilket för närvarande uppgår 
till 42,5 % av utbetald lön. I samband med att löneutbetalningen bokförs 
skall lönekostnadspålägget omföras till den nämnda inkomsttiteln på stats
budgeten. 

För myndigheterna innebär avtalet om att arbetsgivarinträdet upphör att 
lönekostnaden för sjukfrånvaro minskar med den sjukpenning som 
tjänstemannen uppbär enligt lagen om allmän försäkring. Jag har vid 
budgeteringen av myndigheternas anslag för budgetåret 1993/94 tagit 
hänsyn till att denna utgift har försvunnit. 

Med antaganden om sjukpenningens storlek för arbetstagare vid statliga 
myndigheter för vilka arbetsgivarinträdet gällde samt om lönesumman i 
statsförvaltningen motsvarar lönekostnaden för sjukpenningen ca 3 
procentenheter av den totala lönesumman i statsförvaltningen. Antagandet 
som jag använt för beräkningen av buffertutrymmet motsvarar således 
storleksmässigt den utgift som jag beräknar bortfaller för myndigheterna 
till följd av att arbetsgivarinträdet slopats. Jag avser att återkomma till 
regeringen med förslag om hur regeringen skall reglera det förhållandet 
att det i myndigheternas anslagsbaser under innevarande budgetår finns 
ett utrymme till följd av att arbetsgivarinträdet slopats. 

Beträffande den höjning av lönekostnadspålägget som gjordes med en 
procentenhet i samband med att arbetsgivarinträdet för föräldrapenning 
vid barns födelse slopades per den 1 juli 1989 (prop. 1988/89: 150 bil. 
12 s. 5) anser jag även fortsättningsvis bör inräknas i lönekostnadspå
lägget. Jag anser dock att en översyn bör göras beträffande lönekostnads
pålägger, bl.a. med avseende på den del som rör höjningen i samband 
med slopandet av arbetsgivarinträdet för föräldrapenning vid barns 
födelse. Redan tidigare (prop. 1991/92: 100 bil. 1, avsnitt 4.3.2) har jag 
aviserat all jag har för avsikt att tillkalla en särskild utredare med uppgift 
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att studera förutsättningarna för att införa arbetsgivaravgifter även för 
statliga myndigheter. Översynen bör ingå i denna utredares uppdrag. 

I det följande redogör jag mer i detalj för lönenivån i anslagsberäk
ningarna. 

Lönerna för det stora flertalet statstjänstemän och för vissa andra 
arbetstagare i offentlig verksamhet bestäms genom förhandlingar mellan 
SAV och de fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet. 

Den 13 januari 1992 träffade SAV avtal med Statsanställdas förbund, 
SACO och TCO-OF om tillägg till slutlig reglering enligt RALS 1989-
90. Den 26 oktober 1992 träffade SAV och de fackliga organisationerna 
på det statliga avtalsområdet en uppgörelse om hur löneutrymmet i RALS 
1991-93 den 1 april 1992 skall användas. 

I förhållande till det löneläge som låg till grund för beräkningen av 
lönekostnaderna i budgetpropositionen 1992 har beaktats dels fördel
ningen av avsatta medel för löneåtgärder för arbete av lika värde (totalt 
60 milj. kr.), dels löneutrymmet fr.o.m. den 1 april 1992 (2,6 3 dock 
lägst 369 kr) dels medel som avsattes till Trygghetsstiftelsen fr.o.m. den 
1 juli 1992 (0,4 3 dock lägst 57 kr). När det gäller avsättningen till 
Statshälsan för perioden 1 april-30 juni 1992 har denna ingen inverkan 
på lönenivån i anslagsberäkningarna för budgetåret 1993/94. Vidare har 
INU (kvalifikationstillägg) om 0,5 3 beaktats fr.o.m. den 1 april 1992. 

Höjningarna av chefslöner den l april 1992 med motsvarande kom
ponenter har beaktats. I löneomräkningen har dessutom avsättningen om 
1,5 % av lönesumman för den individuellt kompletterande ålders
pensionen beaktats. 

I budgetförslaget har de olika avtalskomponenternas kostnadseffekt 
beräknats utifrån varje myndighets faktiska löneprofil. 

2.2.3 Tekniska justeringar av anslag för budgetåret 1993/94 

Flera tekniska justeringar av anslagen kommer att genomföras för 
budgetåret 1993/94 till följd av avtal, de nya riktlinjerna för bud
geteringen av myndigheternas förvaltningskostnadsanslag m.m. Just
eringarna är neutrala både på statsbudgetnivå och för den enskilda 
myndigheten. För att myndigheterna skall få en möjlighet att komplettera 
underlaget som skall ligga till grund för dessa justeringar bör justeingarna 
göras samlat i myndigheternas regleringsbrev. 

Lönekostnadspålägget (LKP) 

Regeringen har i prop. 1992/93:50 bil. 3 föreslagit att arbetsgivar
avgifterna sänks med 4,30 procentenheter. Regeringen har vidare i 
samma proposition (bil. 5) föreslagit att den särskilda löneskatten bör 
sänkas med 4, 16 procentenheter i konsekvens med förändringarna av 
egenavgifterna enligt socialavgiftslagen (1981 :691). I prop. 1992/93 :31 
föreslår regeringen dessutom att det i sjuklönelagen och sjukförsäkringen 
införs ett system med karensdag den första dagen i sjuklöneperioden . 
resp. sjukperioden. 

8 Riksdc1gc11 /992/93. I 1t1111!. Nr /011. I/i/aga I. 
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För att undvika snedvridning i konkurrensvillkoren mellan verksamhet 
i privat resp. offentlig regi anser jag att de föreslagna åtgärderna även 
skall beaktas vid uttaget av lönckostnadspåläggct inom den statliga 
sektorn. 

Åtgärderna bör dock gälla från I juli 1993 för den statliga sektorn. Det 
innebär att lönckostnadspåläggct från den I juli 1993 bör justeras till 
följd av de nyss föreslagna åtgärderna. 

För att neutralisera sänkningen och göra justeringarna saldoneutrala 
måste också myndigheternas inkomster (anslag och avgifter) samtidigt 
justeras i motsvarande mån eftersom inkomsterna är budgeterade inkl. 
lönekostnadspålägg. Underlag för en sådan justering har inte kunnat 
inhämtas i tid till budgetförslaget. Justeringen bör i stället göras i 
myndigheternas regleringsbrcv genom att beloppet ställs till regeringens 
disposition. 

Arbetsgivarinträde och buffertutrymme 

Som jag tidigare anfört motsvarar buftertutrymmet storleksmässigt de 
utgifter som bortfaller för myndigheterna till följd av att arbets
givarinträdet slopas. Dct!a bortfall kan dock beloppsmässigt variera 
mellan olika myndigheter. Buffertutrymmet skall däremot procentuellt 
vara lika stort på alla myndigheter. För att få en rättvisande anslagsnivå 
krävs därför en individuell justering av varje myndighets anslag. Denna 
justering kan rent tekniskt ske med hjälp av statistik på myndighetsnivå. 
Statistiken har inte kunnat inhämtas i tid till budgetförslaget men 
inhämtas för närvarande från Statistiska centralbyrån och skall bearbetas 
av Riksförsäkringsverket. Denna justering bör göras i myndigheternas 
regleringsbrev samtidigt med övriga tekniska justeringar. 

Ny finamiering~form för Statshälsan 

Avtalet om en ny rinansieringsform för Statshälsan träder i kraft den 
januari 1993. Avtalet innebär att de myndigheter, som är anslutna till 
Statshälsan, efter detta datum skall betala avgifter direkt till Statshälsan. 
Myndigheterna har också rät! att välja annan företagshälsovård än 
Stalshälsan. Detta kan dock ske tidigast den l juli 1994 på grund av de 
varsel och uppsägningstider som gäller i förhållandet till Statshälsan. 
Enligt vad jag återkommer till senare denna dag (bil. 8, anslag F 6. 
Bidrag till Statshälsan) skall myndigheterna efter den l januari 1993 
svara för finansieringen av företagshälsovården inom ramen för tilldelade 
medel. 

Budgetmässigt innebär detta att för andra hälften av budgetåret 1992/93 
ca 102 milj. kr. skall fördelas på myndigheterna som ett engångsbelopp. 
I syfte att förenkla övergången mellan de båda systemen bör från detta 
engångsbelopp dras det belopp som skulle ha tillförts en inkomsttitel på 
statsbudgeten enligt den gamla ordningen. Myndigheterna bör tillföras 
medlen genom ett regeringsbcslut. 

För budgetåret 1993/94 bör anslagsbaserna justeras för de myndigheter 
som enligt avtalet mellan parterna har rätt till kompensation. Myndig-
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heterna bör kompenseras med hänsyn till avtalsnivån, dvs. 217 milj. kr. 
och till antalet anställda. I avvaktan på att statistik för antalet anställda 
som avser läget den 1 september 1992 kan inhämtas, har jag beräknat 
nämnda belopp under anslaget F 6. Bidrag till Statshälsan. 

Justeringen bör göras i myndigheternas rcgleringsbrev genom att delar 
av anslaget F 6. Bidrag till Statshälsan i stället ställs till resp. myndig
hets disposition. 

Justering med anledning av övergången till lån i Riksgäldskontoret 

Införandet av lån i Riksgäldskontoret för finansiering av förvaltnings
myndigheternas anläggningstillgångar (se avsnitt 2.4) innebär att enbart 
utgifter för räntor och amorteringar, och inte investeringsutgifter, skall 
belasta statsbudgeten. 

För att inte en merbelastning skall uppstå på statsbudgeten måste en 
justering av myndigheternas förvaltningskostnadsanslag som tidigare 
använts för finansiering av investeringar göras. Justeringen bör ske 
genom att nuvarande invcstcringsutrymme på anslag dras bort men att 
kompensation för räntor och amorteringar lämnas. Övergången till lån 
blir därmed resursmässigt neutral för såväl myndigheten som för staten 
som helhet. Statsbudgetens saldo kommer därmed att förbättras tem
porärt. 

Underlag för en sådan justering har inte beaktats i budgetförslaget. 
Resp. myndighet bör ges möjlighet att komplettera underlagen för denna 
justering. På underlag av myndigheternas utfallsredovisning bör 
justeringen göras i myndigheternas regleringsbrev. 

Trygglzetsåtgärder för statsanställda 

Jag kommer senare denna dag (bil. 8) att redogöra för ramavtal om löner 
m.m. 1991-1993 för statstjänstemän m.tl. (RALS 1991-93). I avtalet har 
avsatts 0,4 % av lönesumman, dock lägst 57 kr, till Trygghetsstiftelsen 
fr.o.m. den 1 juli 1992. 

En justering av myndigheternas anslag är nödvändig till följd av att 
medelsbehovet med anledning av denna avsättning för budgetåret 1993/94 
har förts upp på statsbudgeten (anslaget F 8. Trygghetsåtgärder för 
statsanställda). 

Underlag för en sådan justering har inte kunnat inhämtas i tid till 
budgetförslaget. Justeringen kommer i stället att göras i myndigheternas 
rcglcringsbrev med ett motsvarande belopp. 

2. 3 Räntebeläggning av statliga medelsflöden 

1 1992 års budgetproposition (prop. 1991192:100 bil. 1, bet. 1991192: 
Fi U20, rskr. 1991192: 128) aviserades att frågan om en räntebeläggning 
av statliga medelstlöden skulle utredas. Riksgäldskontoret (RGK) och 
Riksrcvisionsverket (RRV) har utrett frågan och lämnat förslag till modell 
för räntebeläggning av statliga medelstlöden. Den modell som föreslås 
är en vidareutveckling av räntekonto med kredit som för närvarande 
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tillämpas av myndigheter med s.k. uppdragsmodell för avgiftsfinansierad 
verksamhet. Räntekonto med kredit regleras i kapitalförsörjnings
förordningen (1992:406). 

En tillämpning av räntemodellen för anslagsfinansierade myndigheter 
innebär att var och en får tillgång till ett räntekonto i RGK. Myndigheter
nas ans lagsbelopp delas upp i tolftedelar, och en tolftedel tillförs 
myndigheternas konton varje månad. Den kredit som för närvarande är 
kopplad till ett räntekonto i RGK får för anslagsfinansierade myndigheter 
en annan innebörd. Kreditutrymmet blir i detta fall lika med det 
anslagsbelopp samt den anslagskredit som ställs till myndigheternas 
förfogande. Ränteberäkningen görs på saldot på myndighetens konto. 
Myndigheten får disponera de ränteintäkter resp. finansiera de räntekost
nader som uppstår. RGK:s räntesättning för både in- och utlåning sker 
på marknadsmässiga grunder baserat på RGK:s upplåningskostnader. 

Jag anser att RRY:s och RGK:s förslag till räntemodell visar att ell 
generellt införande är möjligt redan nu. Jag föreslår därför all en ränte
beläggning av de medel som myndigheterna disponerar i den egna 
verksamheten skall införas fr.o.m. budgetåret 1993/94. De myndigheter 
som här blir aktuella framgår av resp. huvudtitelbilaga. Bedömningen har 
utgått från att myndigheten dels har tilldelats ramanslag för sina för
valtningskostnader, dels kommer att redovisa enligt bokföringsför
ordningen (1979:1212, ändr. 1991:1026). dels har en betalningsprofil 
som någorlunda kommer att stämma överens med tidpunkten för in
betalning på kontot. I samband med att anslagsfinansierade myndigheter 
kommer att tillämpa räntemodellen upphör dessa myndigheters direkta 
dragningsrätt på statsverkets checkräkning för de medel som skall 
ränteberäknas. 

En särskild myndighet bör enligt min mening ansvara för att medel 
förs mellan statsverkets checkräkning och myndigheternas konton. RÖK 
och RRV föreslår i sin rapport endera av de två myndigheterna då det i 
dagsläget inte står klart vilken myndighets tekniska system som bäst kan 
hantera medelsöverföringarna. Denna fråga behöver övervägas ytter-
1 igare. Det bör ankomma på regeringen att besluta om vilken myndighet 
som skall ansvara för medelsöverföringarna under budgetåret 1993/94. 
Regeringen bör återkomma till riksdagen i nästa års budgetproposition 
med ett slutligt förslag på ansvarig myndighet. 

De flesta myndigheter med s. k. uppdragsmodcll för avgiftsfinansierad 
verksamhet har för närvarande tillgång till räntekonto med kredit i RGK. 
I dessa fall skall kreditutrymmet i RGK spegla myndighetens behov av 
likvida medel. Detta behov bör enligt min mening tillgodoses genom att 
samtliga myndigheter som disponerar inkomster från avgiftsfinansierad 
verksamhet får disponera krediter i RGK. Detta innebär bl.a. att ett lik
viditetsbehov för en avgiftsfinansierad verksamhet som budgeteras under 
ett anslag fortsättningsvis skall täckas med kontokrediten, och inte som 
nu är fallet via anslagsmcdel på statsverkets checkräkning. 

Det är enligt min mening viktigt att rcdovisningsmässigt hålla i sär 
anslags- och avgiftsfinansierade verksamheter. Som jag nyss nämnde 
innebär övergången till räntebeläggning av mcdclsflöden att myndig-
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heternas direkta dragningsrätt mot statsverkets checkräkning avskaffas för 
de anslagsmedel som räntebeläggs. Denna dragningsrätt måste för den 
avgiftsfinansierade verksamheten ersättas med ett ökat kreditutrymme i 
RGK. Regeringens nuvarande bemyndigande från riksdagen om rätt att 
disponera krediter i RGK för uppdragsmyndigheter måste ges en annan 
utformning. Behovet av ett ökat kreditutrymme i RGK innebär som jag 
nyss nämnde dock inte ett ökat upplåningsbchov för staten totalt eftersom 
detta behov tidigare finansierats med medel från statsverkets check
räkning. Övergången till räntemodellen kommer i detta avseende således 
inte att få någon saldocffckt på statens upplåning. Genom den generella 
räntebeläggningen och redovisningen enligt bokföringsförordningen 
(1979:1212, ändr. 1991:1026) kommer i princip samtliga myndigheter, 
oaktat hur de finansieras, att tillämpa samma finansierings- och rcdovis
ningsprinciper fr.o.m. budgetåret 1993/94. Mot denna bakgrund anser jag 
att det i fortsättningen bör ankomma på regeringen att besluta om det 
kreditutrymme som förvaltningsmyndigheter får disponera i RGK. 

Det finns ytterligare frågor av övergångskaraktär som jag vill belysa. 
Myndigheter som har ramanslag för budgetåret 1992/93 kan komma att 
redovisa ett anslagssparande eller en nyttjad anslagskrcdit vid utgången 
av budgetåret. Avsikten är att eventuellt sparande eller kredit skall föras 
till myndighetens konto i RGK. För de myndigheter som för närvarande 
disponerar reservationsanslag och som fr.o.m. budgetåret 1993/94 
föreslås tilldelas ramanslag kommer eventuell utgående reservation på 
motsvarande sätt att föras till myndighetens konto i RGK. 

RRV och RGK har för närvarande regeringens uppdrag att utreda 
lämplighet och möjlighet till räntebeläggning av andra mcdelsflöden 
såsom transfereringar, uppbörd och andra regelstyrda utgifter där 
myndigheterna är ansvariga för utbetalning av medlen men inte kan 
påverka betalningstidpunkterna. Jag har för avsikt att återkomma till 
denna fråga vid ett senare tillfälle. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreslår jag att en generell räntebeläggning av de 
medel som myndigheterna disponerar i den egna verksamheten genomförs 
fr.o.m. budgetåret 1993/94. Mitt förslag innebär att myndigheterna 
tilldelas ett konto i RGK till vilket anslagsmedel förs en gång per månad. 
Myndigheternas direkta dragningsrätt mot statsverkets checkräkning 
avskaffas för de medel som räntebeläggs. En särskild myndighet bör 
därför ansvara för att medel förs mellan statsverkcts checkräkning och 
myndigheternas konton. För att räntebeläggningen skall fungera på ett 
ändamålsenligt sätt fr.o.m. budgetåret 1993/94 bör det ankomma på 
regeringen att besluta om vilken myndighet som skall ansvara för 
medelsöverföringarna för detta budgetår. Jag föreslår även att det i 
fortsättningen bör ankomma på regeringen att besluta om det totala 
kreditutrymmet i RGK för avgiftsfinansierade verksamheter. 
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2 .4 Lån till investeringar för förvaltningsmyndigheters 
anläggningstillgångar 

Lån i Riksgäldskontoret (RGK) för att finansiera investeringar i ADB
och kommunikationsutrustning infördes på försök för vissa myndigheter 
budgetåret 1990/91 (prop. 1989/90: 100 bil.1, bet. l 989/90:FiU20, rskr. 
1989/90:204). I 1992 års budgetproposition redovisades riktlinjer för den 
fortsatta tillämpningen av lån för finansiering av investeringar i anläggni
ngstillgångar för förvaltningsändamål. Denna lånemodell bör i princip 
kunna tillämpas på samtliga förvaltningsmyndigheter. En förutsättning för 
övergång till lånemodellen är dock att myndigheten upprättar fullständig 
tillgångsredovisning och bokslut enligt bokföringsförordningen enligt dess 
lydelse fr.o.m. 1 juli 1991. 

Fr.o.m. budgetåret 1992/93 infördes lånemodellen för ADB- och 
kommunikationsutrustning generellt för samtliga förvaltningsmyndigheter 
som uppfyllde redovisningskraven. För att samla erfarenheter till grund 
för ett ställningstagande till slutlig utformning av lånemodellen inleddes 
en ny försöksverksamhet där vissa myndigheter erhöll lån i RGK för att 
finansiera samtliga anläggningstillgångar av icke-infrastrukturell art. 
Även återstående kapitalskulder för redan gjorda investeringar som 
berörda myndigheter finansierat genom lån via det generella ADB
anslaget som Statskontoret disponerat resp. utrustningsanslag har 
konverterats till lån i RGK (prop. 1991/92: 100 bil. l, bet. 1991/92: 
FiU20, rskr. 1991/92:128). 

Regeringen har reglerat lånemodellen i kapitalförsörjningsförordningen 
(1992:406). Regeringen beslutar om en låneram för resp. myndighet, 
som omfattar investeringsbehov i såväl anslagsfinansierad som avgifts
finansierad verksamhet. RGK bestämmer lånevillkoren på marknads
mässiga grunder och kontrollerar att myndighetens låneanspråk ryms 
inom den tilldelade låneramen. RGK aviserar räntor och amorteringar 
halvårsvis. Enstaka investeringsbehov som uppstår under budgetåret där 
värdet uppgår till ett mindre belopp får dock direktfinansieras med medel 
på anslag för förvaltningskostnader. 

Då samtliga förvallningsmyndigheter fr.o. m. budgetåret 1993/94 
förutsätts uppfylla de redovisningskrav som måste ställas upp för att 
myndigheterna enkelt skall kunna använda lånemodellen kan lånemo
dellen införas generellt för samtliga myndigheter. Erfarenheterna från de 
tidigare försöksverksamheterna visar också att det är fullt möjligt. 

Lån i RGK bör enligt min mening införas fr.o.m. budgetåret 1993/94 
som generell metod för finansiering av de statliga myndigheternas 
samtliga investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. 
Undantag från lånemodellen bör endast få ske efter särskilt beslut av 
regeringen. Eventuella kapitalskulder som myndigheterna har till 
statsverket för redan gjorda investeringar som finansierats över statsbud
geten, i form av bl.a. särskilda utrustningsanslag och investeringsanslag, 
bör lösas genom lån i RGK och befintliga utrustningsanslag avvecklas. 
För att kostnaderna för investeringen skall fördelas över den tid till
gången brukas bör amorteringstiden i normalfallet motsvara tillgångens 
ekonomiska livslängd. 
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Av praktiska skäl bör myndigheterna inte behöva invänta att lånemedel 
överförts till myndigheten för att den skall kunna beställa och betala en 
anläggningstillgång om det är klart att utgiften ligger inom den låneram 
myndigheten lämnats. För att inte enskilda lån skall behöva tas vid varje 
enskild betalning som avser köp av anläggningstillgång bör myndigheter
na under pågående budgetår kunna erhålla medel i form av löpande kredit 
i RGK, som räknas av mot låneramen. Även likvida medel på det egna 
räntekontot bör kunna användas i avvaktan på att lån tecknas. Löpande 
krediter eller medel på räntekonto som tas i anspråk för investeringar i 
anläggningstillgångar bör dock konverteras till lån minst en gång om 
året, senast inför budgetårets slut. I den mån ett investeringsbehov 
uppstår under det löpande budgetåret som ej kan finansieras inom 
låneramen bör myndighetens tilldelade låneram kunna omprövas av 
regeringen. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att disponera ett 
låneutrymme i RGK för att finansiera myndigheternas investeringar i 
anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Låneutrymmet bör 
definieras som en låneram som avser den totala skuld till RGK som 
regeringen genom myndigheterna sammanlagt får ikläda sig. Det i belopp 
preciserade bemyndigandet bör gälla tills vidare. Regeringen bör 
återkomma till riksdagen när behov av justering av låneramen föreligger. 

Regeringen bör vidare lämna en årlig redovisning till riksdagen som 
visar utnyttjat låneutrymme föregående budgetår, tilldelat låneutrymme 
det pågående budgetåret och beräknat lånebehov för det kommande 
budgetåret fördelat på resp. departementsområde. En särredovisning bör 
kunna lämnas för sådana sektorer som bedöms vara av särskilt intresse 
för riksdagen att ta del av. RGK bör ges i uppgift att lämna underlag för 
en sådan redovisning. 

Regeringen prövar myndigheternas investeringsverksamhet inom ramen 
för den ordinarie budgetberedningen. Till grund för regeringens prövning 
av den totala låneramens storlek och för fördelning på departementsområ
den/sektorer ligger de enskilda myndigheternas investeringsplaner och 
deras bedömning av lånebehov för kommande budgetår. För att kunna 
möta oförutsedda behov bör låneramen även rymma ett belopp som ställs 
till regeringens disposition. De förväntade kostnaderna för nya åtagan
den, tillsammans med kostnader för eventuella tidigare låneåtaganden, 
bör sättas i relation till vad resp. myndighet bedöms klara av att 
finansiera inom ramen för sina resurser. Prövningen kan därmed sägas 
koncentreras på en kreditprövning snarare än en prövning av det enskilda 
objektet i investeringsplanerna. Inom ramen för riksdagens bemyndigande 
bör regeringen tilldela resp. myndighet ett investeringsutrymme i form 
av en låneram. Låneramen avser den totala skuld en enskild myndighet 
får ha till RGK. 

Myndigheternas investeringar och hur de finansierats skall redovisas i 
myndighetens bokslut i årsredovisningen. Resultatet bör återrapporteras 
till riksdagen i budgetpropositionen som en del av regeringens redovis
ning av myndighetens resultat i resp. huvudtitelbilaga. 

För att införandet av lånemodellen skall bli statsbudgetmässigt neutral 
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krävs att en justering görs av de förvaltningskostnadsanslag som tidigare 
använts för att direktfinansiera anläggningstillgångar för förvaltningsända
mål som jag redogjort för tidigare idag (avsnitt 2.2.3). 

Lånebehov för budgetåret 1993194 

Jag beräknar förvaltningsmyndigheternas samlade lånebehov för finan
siering av anläggningstillgångar för förvaltningsändamål för budgetåret 
1993/94, inkl. ett belopp till regeringens disposition för att möta 
oförutsedda behov, till 4 500 000 000 kr. Av detta belopp beräknas 
1 400 983 000 kr. användas för att lösa återstående kapitalskulder till 
statsverket för investeringar gjorda t.o.m. budgetåret 1992/93. Reger
ingen har, inom ramen för det bemyndigande riksdagen lämnat reger
ingen för budgetåret 1992/93, t.o.m. 30 november 1992 bemyndigat 
myndigheterna att uppta lån i RGK intill ett sammanlagt belopp av drygt 
970 milj. kr. för innevarande budgetår. Då låneramen skall avse den 
totala skuld myndigheterna får ikläda sig, har de tidigare bemyn
digandena beaktats i min beräkning av det sammanlagda lånebehovet för 
budgetåret 1993 /94. 

Vissa undantag bör dock lämnas för ingång i lånemodellen för budget
året 1993/94. Undantag bör lämnas för de myndigheter som kommer att 
ingå i den nya myndigheten Försvarsmakten som inrättas den 1 juli 1994. 
Vidare bör undantag lämnas för budgetåret 1993/94 för universitet och 
högskolor inom utbildningsdepartementets område. Dessa är för när
varande föremål för en större omstrukturering med utgångspunkt från de 
riktlinjer som angivits i prop. 1992/93:1 om universitet och högskolor -
frihet för kvalitet. Berörda myndigheters investeringsbehov ingår därför 
inte i den beräkning av lånebehov jag redovisade nyss. Avsikten är dock 
att även dessa myndigheter senare skall tillämpa lånemodellen. Jag har 
i denna fråga samrått med cheferna för Försvarsdepartementet och 
Ut bildningsdepartementet. 

Det samlade lånebehovet för budgetåret 1993/94 fördelas enligt 
följande: 

Departementsområde Lånebehov 1993/94 varav inlösen 

Justitiedep. 1 121 709 000 294 875 000 
varav polissektorn (680 000 000) (196 913 000) 

Utrikesdep. 37 500 000 28 217 000 
Fiirsvarsdcp. 14 200 000 
Socialdep. 705 675 000 373 465 000 
Kommunikationsdep. 61 178 000 3 761 000 
Finansdep. 977 124 000 580 478 000 
Utbildningsdcp. 24 798 000 4 218 000 
Jordhruksdep. 276 100 000 

varav SLU (75 000 000) 
Arbctsrnarknadsdep. 305 350 000 
Kulturdep. 67 748 000 4 787 000 
Näringsdep. 104 159 000 10 892 000 
Civildep. 86 890 000 31 490 000 
Miljö. och naturresursdep. 274 403 000 68 800 000 
Till regeringens disposition 443 166 000 

Sununa 4 500 000 000 1 400 983 000 
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Jag föreslår att regeringen begär riksdagens bemyndigande att via RGK 
uppta lån för förvaltningsmyndigheternas investeringar i anläggningstill
gångar för förvaltningsändamål intill ett sammanlagt belopp av 
4 500 000 000 kr. samt att, inom denna låneram, besluta om rätt för 
myndigheter att ta upp lån i RGK för detta ändamål. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreslår jag att lån i RGK införs som generell metod 
för att finansiera förvaltningsmyndigheternas samtliga investeringar i 
anläggningstillgångar för förvaltningsändamål fr.o.m. budgetåret 
1993/94. Samtliga befintliga kapitalskulder myndigheterna har till 
statsverket för investeringar i sådana tillgångar bör vid övergången lösas 
med lån. Regeringen bör begära riksdagens bemyndigande att få 
disponera ett låneutrymme, en låneram, som utgör den totala skuld som 
får iklädas för detta ändamål. Som underlag för riksdagens ställnings
tagande bör regeringen lämna en årlig redovisning av låneverksamheten. 
Inom ramen för riksdagens bemyndigande bör regeringen tilldela resp. 
myndighet ett investeringsutrymme i form av en låneram som avser den 
totala skuld myndigheten får ikläda sig för investeringar. Jag föreslår 
slutligen, i enlighet med vad jag redovisat, att regeringen begär 
riksdagens bemyndigande att uppta lån i RGK intill ett sammanlagt 
belopp av 4 500 000 000 kr. 

2.5 Avgiftsfinansierad verksamhet 

Styrning och budgetering av avgiftsfinansierad verksamhet 

I föregående års budgetproposition (bil. 1 s. 52 ff) redovisades huvud
principer för styrning och budgetering av avgiftsfinansierad verksamhet. 
Regeringen har genom avgiftsförordningen (1992: 191) och kapitalför
sörjningsförordningen (1992:406) beslutat om generella regler för 
avgiftsfinansierad verksamhet i enlighet med de i propositionen redovisa
de riktlinjerna. Förordningarna trädde i kraft den 1juli1992. Principerna 
för budgetering har nu tillämpats vid budgeteringen av avgiftsfinansierad 
verksamhet för budgetåret 1993/94. 

Med stöd av kapitalförsörjningsförordningen får myndigheter med s.k. 
uppdragsmodell självständigt besluta om att balansera årets resultat i den 
avgiftsfinansierade verksamheten i ny räkning. Detta gäller förutsatt att 
det ackumulerade överskottet inte överstiger 10 3 av verksamhetens om
s~ttning. RRV har i en rapport till regeringen den 29 september 1992 
föreslagit att denna balanseringsrätt även bör omfatta myndigheter med 
avgiftsfinansierad verksamhet som nettobudgeterats på ett anslag. Jag 
anser att RRV:s förslag bör genomföras men vill i sammanhanget 
understryka att om ett överskott uppstått i verksamheten har myndigheten 
att beakta detta i en omprövning av avgifternas storlek för att ett över
uttag av kunderna ej skall ske. 
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Statliga myndigheters telefonservice 

Riksdagen har behandlat frågan om användningen av s.k. 020-nummcr 
(bet. I 988/89:FiU30, rskr. 1988/89:327. bet. 1991 /92:KU30, rskr. 
1991/92:273, bet. l 991/92:FiUl 7). 020-nummer innebär att uppringaren 
endast betalar markeringsavgift motsv. lokalsamtal och mottagaren 
resten. Riksdagen ansåg att statliga myndigheters telefonservice borde 
förbättras genom en ökad användning av 020-nummer, men att den 
närmare omfattningen av denna service fick övervägas av regeringen. 

Jag anser att det är angeläget att myndigheterna tillhandahåller och 
utvecklar en hög servicegrad gentemot allmänheten. STATTEL-delegatio
nen (dir. 1991:29) har bl.a. i uppgift att föreslå metoder för en ökad 
telefonservice. 

Erfarenheterna av 020-nummer i statlig verksamhet är hittills mycket 
begränsade. SJ införde 020-nummer för information och bokningar av 
biljetter i maj 1991. Totalt inkommer ca 4 miljoner samtal per år via 
020-numret. Enligt information jag erhållit under hand från SJ har detta 
inneburit en ökad tillgänglighet för kunderna och givit möjligheter att 
rationalisera på biljettförsäljningskontoren genom att kunden kan välja att 
få beställd biljett hemsänd med ett inbetalningskort. Vissa köproblem 
föreligger för närvarande men är under åtgärdande. Kostnaden för själva 
020-tjänsten är ca 6 mkr per år, vilken finansieras genom biljettintäkter. 
SJ:s uppfattning är alt införandet av 020-nummer är en riktig åtgärd för 
att öka tillgängligheten. SJ betonar dock att den etablering som skett av 
telcfonbokningscentraler, som är kärnan i SJ:s tillämpning av 020-
nummcr. inte skulle ha kommit till stånd utan ekonomisk samverkan med 
kommuner och andra samhällsorgan. 

Genom mål- och rcsultatstyrning har statsmakterna i stor utsträckning 
delegerat till myndigheterna att själva besluta om utformningen av sin 
verksamhet för att, inom ramen för tillgängliga resurser, uppfylla de mål 
och krav på resultat statsmakterna ställt. Genom de utökade finansiella 
befogenheterna förstärks myndigheternas möjligheter att även resurs
mässigt prioritera olika insatser för att uppfylla de åligganden myndig
heten har, t.ex. vad gäller former för uppgiftslämnande. Jag avser här 
bl.a. införandet av ramanslag för förvaltningskostnader och den rätl 
myndigheterna givits att själva få besluta om alt ta ut avgifter för vissa 
varor och tjänster. 

Det bör enligt min mening ankomma på den enskilda myndigheten att 
själv bedöma om den, inom ramen för sina resurser, bättre kan uppfylla 
de krav som ställs på verksamheten i servicehänseende genom att införa 
020-nummer eller andra motsvarande lösningar som kan komma att 
erbjudas på telefoniområdet. Jag har därför inte för avsikt att föreslå 
någon reglering av denna fråga. 

Televerket har även infört ett system med s.k. 071-nummcr som 
innebär att den uppringande, utöver sedvanlig markeringsavgift, får 
betala en avgift till mottagaren. I regleringsbrev för Patent- och 
registreringsverkct (PRV) för budgetåret 1991192 bemyndigades verket 
att bedriva avgiftsbelagd telefonservice för uppgiftslämnande ur 
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bo lagsregistret. Syftet var att minska de långa väntetiderna som länge 
varit ett stort problem. PRV beslutade med stöd av bemyndigandet att 
införa 071-nummer fr.o.m. mars månad 1992. Därmed utökades antalet 
öppna linjer från 12 till 24. Efter samråd med RRV fastställde PRV 
avgiftsnivån enligt principen full kostnadstäckning, som gäller för 
bolagsbyråns verksamhet i övrigt. För att tillgodose allmänhetens behov 
av avgiftsfritt uppgiftslämnande beslutade PRV att fyra av de 24 linjerna 
fortfarande skulle vara avgiftsfria. 

Efter en anmälan till Riksdagens ombudsmän (JO), där det ifrågasattes 
om PRV:s beslut var förenligt med offentlighetsprincipen, uttalade JO i 
beslut den 5 maj 1992 (Dnr 102811992) att PRV från rättslig synpunkt 
handlat korrekt. JO förutsatte emellertid att PRV, så snart erfarenheter 
kan dras från det nyinförda systemet, kontrollerar att de fyra avgiftsfria 
telefonlinjerna tillgodoser allmänhetens behov av avgiftsfritt uppgifts
lämnande och att PRV tillställer JO resultatet av utvärderingen. Rege
ringen har i regleringsbrev till PRV för innevarande budgetår begärt att 
en utvärdering av den avgiftsbelagda telefonservicen skall redovisas i 
PRV: s ans lagsframställning för budgetåret 1994/95. 

Med samma motiv som jag anfört i fråga om 020-nummer anser jag 
att en myndighet självständigt bör kunna besluta om att ta ut avgift för 
telefonupplysningar genom s.k. 071-nummer, om det kan medföra att 
myndigheten därmed tillhandahåller en service som går utöver den 
skyldighet myndigheten har enligt sekretesslagen och förvaltningslagen. 
Givetvis är det myndighetens ansvar att tillse att ett införande av 071-
nummer, eller andra motsvarande telefontjänster som kan komma att 
erbjudas av andra leverantörer, sker på ett sätt som inte står i strid med 
dessa bestämmelser. Det bör ankomma på myndigheten själv att besluta 
om avgiftens storlek, dock med den begränsningen att avgiften skall 
grundas på att inkomsterna från verksamheten inte får överstiga 
myndighetens kostnader för den utökade servicen. Ett sådant bemyndig
ande bör lämnas myndigheterna genom ett tillägg till avgiftsförordningens 
bestämmelser. Jag avser därför att återkomma till regeringen med förslag 
om ändring i avgiftsförordningen med den innebörd jag nu redogjort för. 

Avgifter för viss postbefordran 

Riksdagen beslutar om offentligrättslig verksamhet skall finansieras med 
avgifter. Oftast har riksdagen slagit fast att avgifterna skall sättas så att 
full täckning erhålls för de kostnader myndigheten har för tillhan
dahållande av den avgiftsbelagda tjänsten. Exempel på sådana avgifter är 
avgifter för ansökning om prövning av tillstånd av olika slag och avgifter 
för utlämnande av kopior av allmänna handlingar m.m. (prop. 1989/90: 
138, bet. 1989/90:FiU38, rskr. 1989/90:289). 

Vanligen skickas t.ex. ett tillståndsbeslut eller kopior av allmänna 
handlingar med post till den som begärt tillståndet eller kopiorna. 
Kostnaderna för sådan postbefordran belastar idag i de Oesta fall den 
berörda myndighetens anslag. Jag anser dock att mottagaren i princip 
även bör svara för portokostnaderna. Ett sådant avgiftsuttag får anses 
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ligga inom ramen för riksdagens beslut om full kostnadstäckning. 
Myndigheterna bör få disponera inkomsterna från avgifter för postbe
fordran av handlingar. 

Jag avser att föreslå regeringen att ge RRV i uppdrag att lämna förslag 
till hur dessa avgifter skall regleras. RRV bör även beräkna vilka 
anslagsmässiga justeringar som bör göras för berörda myndigheter vid en 
övergång till avgiftsfinansiering av postbefordran som föranleds av en 
avgiftsbelagd tjänst. Uppdraget bör genomföras så att en övergång till 
avgiftsfinansiering kan ske redan vid ingången av budgetåret 1993/94. 
Som en konsekvens bör medel som i budgetförslaget budgeterats på 
berörda anslag för 1993/94 för täckande av sådana kostnader inte ställas 
till myndigheternas disposition. Det bör ankomma på regeringen att 
besluta om dessa frågor i samband med beslut om regleringsbrev för 
budgetåret 1993/94. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser jag att samtliga myndigheter som bedriver 
avgiftsfinansierad verksamhet och som får disponera avgiftsinkomsterna 
bör få balansera årets resultat upp till en viss nivå i ny räkning. Jag anser 
vidare att myndigheterna själva bör få besluta om utformning av sin 
telefonservice vad gäller tillämpning av s.k. 020-nummer resp. 071-
nummer eller liknande tjänster som kan komma att erbjudas på telefoni
området. Jag anser även att myndigheter som tillhandahåller avgifts
finansierade tjänster, där det ekonomiska målet är full kostnadstäckning, 
bör få ta ut ersättning för postbefordran av handlingar i anledning av den 
avgiftsbelagda tjänsten. 

2.6 Riktlinjer m.m. för risk- och skadehanteringen i staten 

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att redovisa min syn på hur de 
generella riktlinjerna m.m. för risk- och skadehanteringen i staten bör 
utformas. Därefter tar jag upp frågan om ett särskilt försäkringsskydd vid 
statliga tjänsteresor. 

Generella riktlinjer m.m. 

Bakgrund 

För närvarande gäller som gmndregel att statliga myndigheter inte får 
teckna försäkring för statens egendom eller för att skydda staten eller 
statligt anställda mot ansvarighet. Utgångspunkten är att staten själv kan 
stå risken genom s.k. självförsäkring. För att täcka skadekostnader är 
myndigheterna i princip tvungna att använda anslagsmedel. Vissa 
undantag från försäkringsförbuder finns dock. T.ex. får ett antal 
myndigheter teckna trafikförsäkring. 

I prop. 1990/91: 100 bil. 1, aviserades en utredning om försäkring av 
statens egendom m.m. Frågan har utretts av en särskild utredare som har 
överlämnat betänkandet (SOV 1992:40) Risk- och skadehantering i statlig 
verksamhet. I uppdrager har undantag gjorts för skador som uppkommit 
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vid myndighctsutövning som kan ersättas enligt 3 kap. 2 § skadestånds
lagen (1972:207) samt försäkringar som skyddar statens personal mot 
personskador. 

Utredaren föreslår att samtliga myndigheter skall göra en riskanalys. 
Den skall sammanställas vart tredje år i den fördjupade anslagsframställ
ningcn. Vidare föreslås att det gällande försäkringsförbudet för statens 
egendom m.m. fortfarande skall gälla som princip. För att underlätta 
fortsatt verksamhet om en skada skulle inträffa föreslår utredaren ett 
system med s.k. nödfallskrediter hos Riksgäldskontorct (RGK). 

För närvarande finns möjlighet för myndigheterna att låta Försvarets 
civilförvaltning (FCF) reglera de trafikskador som uppkommer när 
statens fordon är inblandade. Utredaren föreslår att denna försäk
ringsliknande verksamhet skall fortsätta. Även personskador som inte 
uppkommit i följd av trafik föreslås ingå i denna hantering. 

Betänkandet har remissbehandlats. Remissyttrandena finns tillgängliga 
i finansdepartementets ärende (dnr 2980/92). 

Flertalet förvaltningsmyndighcter instämmer i förslagen eller har 
mindre erinringar. Bland de myndigheter som har väsentliga invändningar 
dominerar uppdragsmyndighctcr och affärsverk. Även företrädare för 
försäkringsbranschen är kritiska. En vanlig synpunkt är att det gällande 
försäkringsförbudet bör slopas samt att nödfallskrediter inte behövs. 
Dessutom får den föreslagna uppläggningen av riskanalysen kritik. 

Flertalet remissinstanser - i huvudsak förvaltningsmyndigheter - stöder 
förslaget att trafikskadorna även i fortsättningen skall kunna regleras av 
FCF. Några instanser anser dock att hanteringen skall utsättas för 
konkurrens. Även förslaget att FCF skall hantera personskadorna får ett 
omfattande stöd. 

Riktlinjer 

Enligt min mening bör risk- och skadehanteringcn i staten ha följande 
inriktning. 

En förutsättning för att en myndighets risk- och skadchantering skall 
kunna genomföras på ett meningsfullt sätt är att verksamhetens skade
risker och skadckostnader är kända. Därför är det angeläget att risk
analyser genomförs. Jag föreslår att varje myndighet skall vara skyldig 
att genomföra sådana analyser på det sätt som utredaren föreslår. I likhet 
med flera remissinstanser anser jag dock att analyserna inte skall 
inordnas i budgetprocessen. Riskhanteringen bör i stället vara en del i 
myndighetens löpande verksamhet. 

För att kunna upprätthålla verksamheten om den drabbas av en större 
skada krävs någon form av riskfinamiering. De problem som utredaren 
avser lösa med hjälp av nödfallskrediter torde i de flesta fall kunna 
hanteras inom det system med lån i RGK jag föreslagit i det föregående 
(avsnitt 2.4). Dessa lån avser finansiering av investeringar i anläggnings
tillgångar för förvaltningsändamål. Om en anläggningstillgång skulle 
utsättas för en större skada eller bli förstörd finns möjlighet att anpassa 
låneramen med hänsyn till detta. Jag bedömer därför att det för 
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närvarande inte finns behov av särskilda nödfallskrediter. Av detta skäl 
avser jag inte lägga fram förslag om ett ytterligare finansieringssystem. 
I den mån erfarenheterna av tillämpningen av det nya regelverket visar 
att ändringar är nödvändiga är jag beredd att åter överväga denna fråga. 

Utredaren föreslår vidare att det rådande förbudet för myndigheter att 
teckna försäkringar skall kvarstå. Ett sådant förbud ligger dock inte i 
linje med det arbete som pågår att delegera beslutanderätten i finansiella 
frågor till myndigheterna. Jag anser därför att myndigheterna själva skall 
få välja system för riskfinansiering. Utgångspunkten för denna bedöm
ning är att den enskilda myndigheten har bäst förutsättningar att avgöra 
inriktningen av sin risk- och skadehantering. Dessutom torde myn
digheten få bättre möjligheter att kunna minska sina riskkostnadcr om den 
själv får avgöra sin riskfinansiering. 

Som jag tidigare föreslagit skall varje myndighet göra en riskanalys. 
Med denna analys som utgångspunkt kan myndigheten ta ställning till 
olika metoder för riskfinansiering. Därmed finns det förutsättningar att 
bedöma myndighetens samlade risk- och skadehantering inom ramen för 
den fortlöpande revisionen. 

I utredningen framhålls att finansieringen av myndigheternas risker är 
ett mindre problem eftersom staten själv kan betala inträffade skador. 
Frågan om att teckna försäkring eller att avstå från detta är därför av 
underordnad betydelse. Det viktigaste är i stället att minimera den totala 
riskkostnaden. Jag bedömer att den mest angelägna åtgärden i detta 
sammanhang är att minska skadekostnadema, t.ex. genom skadeföre
byggande arbete. En förutsättning är därvid att ett system för skade
rapportering finns hos varje myndighet. Försäkringslösningar bör dock 
undvikas i så stor utsträckning som möjligt. 

Enligt min bedömning torde en myndighets arbete med risk- och 
skadehantcring främjas genom att den i princip får bära hela kostnaden 
för sina skador genom den föreslagna lösningen för riskfinansiering. 
Myndigheten bör således inte i utgångsläget kunna räkna med att få ökat 
anslag i den kommande budgetprövningen på grund av inträffade skador. 
Som jag tidigare nämnt kan även i vissa fall ramen för lån i RGK 
anpassas med hänsyn bl.a. till större skador. 

Administration 

Utredaren har visat att medvetandet om risker och skador är eftersatt 
hos flertalet myndigheter. Jag anser därför att särskild vikt måste läggas 
vid att lämna stöd för myndigheternas hantering av dessa frågor. Det kan 
t.ex. gälla vägledning för arbetet med riskanalyser. Dessutom bör ett 
regelverk för risk- och skadehanteringen utarbetas. 

Ansvaret för det stödjande arbetet bör läggas på en central förvalt
ningsmyndighet. Behovet av stöd torde vara störst hos små och medel
stora myndigheter. Eftersom Kammarkollegiet har som inriktning att 
stödja sådana myndigheter på det ekonomiadministrativa området föreslår 
jag att kollegiet får ansvaret för denna uppgift. Kvalificerad kompetens 
som behärskar risk- och skadchantering bör dock tillföras. 
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I Kammarkollegiets uppgifter bör bl.a. ingå att lämna förslag till 
riskfinansiering i enskilda fall. T.ex. bör den myndighet som överväger 
att teckna en försäkring först samråda med kollegiet. Dessutom bör 
ansvaret för att i vissa fall upphandla standardiserade försäkringar ligga 
på kollegiet - t.ex. det ramavtal för en konsultansvarsförsäkring som 
utredaren föreslår. 

Kammarkollegiet bör även ta initiativ till att interna statliga lösningar 
för riskfinansiering skapas i de fall dessa är kostnadseffektiva för staten 
som helhet. T.ex. beskriver utredaren olika system för intern riskfinan
siering som bygger på skadefonder och kreditgivning. De myndigheter 
som har behov av att skydda sig mot vissa skador - företrädesvis av 
mindre omfattning - skulle kunna välja att ingå i ett sådant system. En 
sådan lösning har samma principiella utgångspunkt (självförsäkring) som 
den nuvarande försäkringsliknande verksamheten hos FCF. Även i de fall 
försäkring tecknas kan statens fördelaktiga finansiella ställning utnyttjas. 
Exempelvis kan större delen av risken flyttas över (cederas) till en 
riskbärare som staten har kontroll över (en intern statlig enhet). En sådan 
lösning ligger nära den nuvarande självförsäkringsprincipen som är mest 
fördelaktig ur strikt ekonomisk synpunkt. Samtidigt utnyttjas de fördelar 
som finns inbyggda i ett försäkringssystem. 

Jag föreslår att det stödjande arbete som jag beskrivit ovan skall 
påbörjas av Kammarkollegiet under budgetåret 1993/94. Verksamheten 
bör på sikt avgiftsfinansieras. 

Som jag tidigare nämnt har vissa myndigheter möjlighet att teckna 
trafikförsäkring i ett försäkringsbolag. I enlighet med den grundläggande 
principen att varje myndighet själv skall kunna välja system för 
riskfinansiering föreslår jag att denna möjlighet bör utsträckas till att 
gälla alla myndigheter. Sålunda bör samtliga myndigheter kunna försäkra 
sina fordon hos ett försäkringsbolag. 

För närvarande drivs en försäkringsliknande verksamhet hos FCF. En 
grundläggande förutsällning för denna ordning är tillgången till samman
hållen kompetens för trafikskadereglering. Utredaren bedömer att 
verksamheten varit mycket kostnadseffektiv och av hög kvalitet. Flertalet 
rcmissinstanscr har goda erfarenheter av denna hantering. Regleringen 
av trafikskadorna bör därför i enlighet med utredarens förslag fortsätt
ningsvis ske centralt. Chefen för Försvarsdepartementet kommer senare 
i dag (bilaga 5) att föreslå att FCF läggs ned senast den 30 juni 1994. 
Jag föreslår att regleringen av trafikskador i samband därmed förs över 
till Kammarkollegiet. 

Om en myndighet kan visa att den på grund av sin speciella verksam
het har särskild kompetens på trafikskadeområdet bör regeringen kunna 
medge dispens från kravet på central handläggning. För den myndighet 
som väljer att försäkra sig i ett försäkringsbolag sker skadereglcringen 
naturligtvis hos detta bolag. 

Utredaren föreslår vidare alt även andra personskador än trafikskador 
skall handläggas centralt. Efter regeringens bemyndigande utsåg 
statsrådet Lauren i december 1991 en utredare för att se över Justitie
kanslerns (JK) uppgifter (Ju 1991 :08), bl.a. uppgiften att bevaka statens 
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rätt. I denna innefattas JK:s uppgift enligt kungörelsen (1972:416) om 
statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall. Jag anser därför att 
ställningstagandet till utredarens förslag om andra personskador än 
trafikskador bör ske i samband med beredningen av resultatet av JK
utredningens arbete. Jag har erfarit att utredningen beräknar att avge sitt 
betänkande i början av år 1993. 

Försäkringsskyddet vid statliga tjänsteresor har utretts av en särskild 
utredare. Jag kommer i det följande att lämna vissa förslag på detta 
område. Bl.a. bör Kammarkollegiet få möjlighet att hantera ett skade
reglerings- och ersättningssystem I iknande det som finns för statens 
fordon. 

Administrationen av den föreslagna interna statliga verksamheten på 
trafikskadeområdet samt för skydd vid tjänsteresor bör finansieras med 
avgifter. Denna verksamhet bör redovisas som ett eget resultatområde 
avskild från övrig verksamhet hos Kammarkollegiet. 

I frågan om administrationen av risk- och skadehanteringen i staten har 
jag samrått med statsrådet Lauren och med cheferna för Försvars- och 
C i vi I departementen. 

Regelverk 

Jag har för avsikt att återkomma till regeringen med förslag till regler 
för risk- och skadehanteringen i staten. Det bör ankomma på Kammar
kollegiet att utarbeta allmänna råd för myndigheterna i deras arbete med 
risk- och skadehantering. Reglerna bör träda i kraft efter det att kollegiets 
stödjande arbete har etablerats. Som jag tidigare föreslagit bör detta 
arbete påbörjas under budgetåret 1993/94. Jag bedömer att det nya 
regelverket kan börja tillämpas tidigast fr.o.m. den l juli 1994. 

Som jag tidigare redovisat är den nuvarande risk- och skadehanter
ingen eftersatt hos många myndigheter. Detta har bl.a. medfört att 
utredaren inte kunnat göra en samlad bedömning av det historiska 
skadeutfallet och därtill hörande kostnader. Därför saknas underlag för 
ett definitivt ställningstagande till vilka metoder för riskfinansiering som 
är mest adekvata. Den skadehistorik som för närvarande saknas bör efter 
hand kunna tas fram. Med denna som grund finns förutsättningar att göra 
förändringar i regelverket i den mån sådana bedöms nödvändiga. Mot 
denna bakgrund är det viktigt att utvecklingen av myndigheternas risk
och skadehantering följs noga. Jag avser därför att ta initiativ till en 
uppföljning och wvärdering av regelverket när det har tillämpats under 
en tid. Detta bör göras fristående från de myndigheter som administrerar 
risk- och skadehanteringen i staten. 

Försäkringsskydd vid statliga tjänsteresor 

I föregående avsnitt har min syn på de generella riktlinjerna m.m. för 
risk- och skadehanteringen i staten redovisats. I det följande kommer jag 
att ta upp frågan om ett särskilt försäkringsskydd vid statliga tjänsteresor. 
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Bakgrund 

Den 8 maj 1989 störtade ett passagerarflygplan på flygplatsen i Oskars
hamn. Vid olyckan omkom bl.a. tolv personer som reste i tjänsten för 
Tele- och postutredningens (K 1988 :02) räkning. Det visade sig att 
betydande skillnader fanns i försäkringsskyddet för de tolv omkomna. 
Det framkom även att de efterlevande fick sämre ersättning än om det 
hade rört sig om en tjänsteresa inom den privata sektorn. Detta berodde 
på att resan hade gjorts för statens räkning. 

Med anledning av det inträffade beslöt riksdagen på regeringens förslag 
(prop. 1989/90: 108, bet. I 989/90:LU39, rskr. 1989/90:260) att staten 
ex gratia skulle betala ut 500 000 kr till dödsboet efter var och en av de 
omkomna deltagarna i Tcle- och postutredningcn. 

Utredningen m. m. 

Efter riksdagsbehandlingen av regeringens förslag beslöt regeringen den 
28 juni 1990 att tillkalla en särskild utredare för att överväga hur ett 
särskilt försäkringsskydd vid statliga tjänsteresor skulle kunna utformas. 

Utredningen överlämnade den 8 mars 1991 betänkandet Försäkrings
skydd vid statliga tjänsteresor samt betänkandet Försäkringsskydd för 
särskilda persongrupper den 19 juni 1991. 

I betänkandet Försäkringsskydd vid statliga tjänsteresor konstateras att 
man till rimliga kostnader och genom enkla administrativa förfaranden 
snabbt bör kunna erbjuda statligt anställda m.fl. i huvudsak samma 
försäkringsskydd vid tjänsteresor som privatanställda. 

Utredningen anser vida.re att det finns skäl som talar för lösningen av 
försäkringsfrågan såväl genom utnyttjande av enskilda försäkringsbolag 
som genom ett internt statligt system. Några helt avgörande skäl för den 
ena eller den andra modellen finns knappast enligt utredningens mening. 

Betänkandet Försäkringsskydd för särskilda persongrupper behandlar 
försäkringsskyddet för personer som t.ex. får statlig utbildning, 
värnpliktiga eller personer intagna på kriminalvårdsanstalt eller annars 
berövade sin frihet. De två senare kategorierna omfattas av lagen 
(1977: 265) om personskadeskydd. 

Utredningen anser att en generell försäkring i samband med att dessa 
persongrupper gör resor knappast kan utformas. I stället måste det 
ankomma på resp. myndighet att överväga och komma med förslag i den 
mån detta resande skulle kunna betecknas som en form av tjänsteresa. 

Betänkandena har remissbehandlats. Remissyttrandena finns tillgäng
liga i Finansdepartementets ärende (dnr 4603/91). 

Remissinstanserna tillstyrker att försäkringsfrågan löses så att i princip 
samma skydd ges på den statliga arbetsmarknaden som på den privata. 
Uppfattningen om vilken som är den bästa organisatoriska lösningen för 
att uppnå detta försäkringsskydd skiftar dock mellan dem. Remiss
instanserna stöder även utredningens förslag om försäkringsskyddet för 
särskilda persongrupper. 

I) Riksdagen /992193. I .1aml. Nr JIJO. Bilaga I. 

Rä/lelse: S. 137 rad 15 står: för - - - och Riiltat till: riktlinjer statsskuldpoliliken 
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Riktlinjer 

Jag föreslår att försäkringsskyddet vid statliga tjänsteresor skall utformas 
enligt följande riktlinjer. 

Det är enligt min mening motiverat att statligt anställda och uppdrags
tagare hos staten får ett försäkringssf....11dd vid tjänsteresor som svarar mot 
vad som allmänt tillämpas för privatanställda. Jag föreslår sålunda att 
alla anställda och uppdragstagare skall få ett försäkringsskydd eller 
motsvarande skydd vid tjänsteresor. Som utredningen föreslår bör vissa 
grundläggande moment alltid finnas med. Dessa delar bör omfatta 
ersättning vid dödsfall och invaliditet, ersättning för förlorat personligt 
resgods, möjlighet till ersättning för kostnader vid reseavbrott, över
fallsskydd vid personskada samt rättsskydd. Det bör också vara möjligt 
för en myndighet att komplettera med ytterligare moment beroende på 
omständigheterna. 

Vad som skall avses med tjänsteresa och vilka slags resor som skall 
omfattas av försäkringsskyddet bör enligt min mening avgöras av varje 
myndighet. De definitioner som används i skattelagstiftningen och i 
reseavtalen på det statliga avtalsområdet bör kunna användas som 
vägledning. 

Riksdagen beslöt att även de efterlevande till två AMU-elever som 
omkom i t1ygolyckan i Oskarshamn skulle få samma ex gratiaersättningar 
som de efterlevande till de omkomna som deltog i Tele- och postutred
ningen. Det förekommer att personer som får statlig utbildning samt de 
övriga särskilda persongrupper som jag tidigare nämnt gör resor i statlig 
regi. Dessa resor kan dock enligt min mening inte anses ha karaktären 
av tjänsteresor med den innebörd som läggs i detta begrepp. Jag föreslår 
därför att dessa kategorier inte skall omfattas av den ordning som jag 
tidigare redovisat. I stället bör varje myndighet som är huvudman för 
dessa kategorier av resande se över villkoren för dessa resor. Om 
kriterierna för tjänsteresa kan anses uppfyllda finns möjlighet att tillställa 
regeringen förslag hur försäkringsskyddet skall ordnas. För värnpliktiga 
finns det för övrigt ett väl utvecklat försäkringsskydd vid resor. 

Administration m.m. 

När det gäller administrationen av försäkringsskyddet föreslår jag att 
FCF bör få möjlighet att skapa ett skadereglerings- och ersättningssystem 
liknande det som finns för statens fordon. Det är för övrigt ett av de 
alternativ som redovisas i utredningen. Vid den planerade avvecklingen 
av FCF bör denna verksamhet föras över till Kammarkollegiet. 

En myndighet bör även kunna anlita den privata försäkringsmarknaden. 
En sådan lösning ligger i linje med den av mig tidigare föreslagna 
principen att varje myndighet själv skall få välja system för sin riskfinan
siering. En myndighet har även i övrigt fått större befogenheter vad 
gäller ansvaret för sin ekonomi. Den kan därför väga in kostnaderna för 
sitt försäkringsskydd i planeringen av tjänsteresorna. För att minska 
dessa kostnader bör möjligheten prövas att upphandla en standardiserad 
försäkring. I enlighet med vad jag föreslagit tidigare bör ansvaret för 
denna upphandling ligga på Kammarkollegiet. 
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Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till regler som 
innebär att statliga myndigheter skall se till att anställda och upp
dragstagare får ett försäkringsskydd eller motsvarande skydd vid 
tjänsteresor med den omfattning jag redovisat ovan. Reglerna bör träda 
i kraft snarast. 

Sammanfattning 

Jag föreslår att varje myndighet själv skall få välja system för riskfinan
siering samtidigt som den i princip får bära hela kostnaden för inträffade 
skador. Försäkringar bör dock undvikas i så stor utsträckning som 
möjligt. Dessutom föreslår jag att varje myndighet skall vara skyldig att 
genomföra riskanalyser. 

Jag föreslår även att ansvaret för stöd i myndigheternas arbete med 
risk- och skadehanteringen skall läggas på Kammarkollegiet. Dessutom 
bör den nuvarande försäkringsliknande verksamheten hos FCF flyttas 
över till kollegiet vid den planerade avvecklingen av FCF. 

Vidare föreslår jag att alla anställda och uppdragstagare hos staten 
skall få ett försäkringsskydd eller motsvarande skydd vid tjänsteresor. 
Vad som skall avses med tjänsteresa och vilka slags resor som skall 
omfattas av försäkringsskyddet bör dock avgöras av varje myndighet. 

När det gäller administrationen av försäkringsskyddet vid tjänsteresor 
föreslår jag att FCF bör få möjlighet att skapa ett skadereglerings- och 
ersättningssystem liknande det som finns för statens fordon. Försäkrings
skyddet bör även kunna upphandlas på den privata försäkringsmarknaden. 
Varje myndighet bör således själv få möjlighet att avgöra hur försäk
ringsskyddet vid tjänsteresor skall ordnas. 

2. 7 Anslagstyper på statsbudgeten 

De beslut som riksdagen fattar om anslag på statsbudgeten och ställer 
dessa till regeringens förfogande har en dubbel innebörd. Riksdagen 
anger dels ändamål, dels de finansiella villkoren för anslagens använd
ning. Således kan riksdagen besluta att för ändamålet får användas högst 
det anvisade beloppet eller att ändamålet skall tillgodoses även om det 
anvisade beloppet måste överskridas. Vidare kan riksdagen medge att en 
besparing på anslaget får behållas (reserveras) och utnyttjas även under 
kommande budgetår. Sådana villkor anger riksdagen genom att åsätta 
anslagen olika beteckningar som anger anslagens finansiella karaktär och 
ekonomiska räckvidd. Anslagssystemets innebörd behandlades senast i 
1987 års budgetproposition. 

Regeringen kan överföra bemyndigandet att disponera anslaget, och 
därmed motsvarande medel från statsverkets checkräkning, till en 
myndighet som har att genomföra ändamålet med anslaget genom beslut 
i regleringsbrev. Regeringen har möjlighet att indela anslaget i anslag
poster för olika deländamål. Bestämmelser om en myndighets disposi
tionsrätt till anslag och anslagsposter avgörs av den beteckning som 
anslaget eller anslagsposten har. Regeringen beslutade i maj 1992 om en 
anslagsförordning (1992:760) som trädde i kraft I juli 1992. I förord-
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ningen lämnas föreskrifter för myndigheternas rätt att disponera anslag 
och avräkningsreglcr mot statsverkcts checkräkning. 

Nuvarande anslagstyper 

Ett obetecknat anslag får inte överskridas utan riksdagens medgivande 
och outnyttjade medel får inte användas under följande budgetår. 
Förslagsanslag får överskridas av regeringen utan riksdagens hörande om 
det behövs för att ändamålet med anslagen skall uppfyllas. Riksdagen kan 
dock begränsa möjligheterna att överskrida genom att ange villkor för de 
enskilda anslagen. Överskridanderätten överförs emellertid inte med 
automatik till myndigheten som tilldelats dispositionsrätt till anslaget. 
Regeringen har i anslagsförordningen föreskrivit att myndigheterna endast 
får överskrida ett förslagsanslag efter särskilt beslut av regeringen. 
Outnyttjade medel på förslagsanslag får inte reserveras till följande 
budgetår. 

Reservationsanslag får inte överskridas men reserverade medel på 
anslaget får disponeras efter budgetårets slut. Om ett reservationsanslag 
inte längre finns upptaget på statsbudgeten får reserverade medel 
användas för avsett ändamål intill utgången av tredje budgetåret efter det 
att anslaget fanns upptaget på statsbudgeten. När ett reservationsanslag 
avser investeringar får dock reserverade medel användas för avsett 
projekt under obegränsat antal år, förutsatt att projektet påbörjats inom 
tre år från den tidpunkt då anslaget först kunde disponeras. Regeringen 
har i anslagsförordningen föreskrivit att myndigheterna får disponera 
reserverade medel högst två budgetår efter det att anslaget senast var 
uppfört. Regeringen kan dock besluta om bemyndigande att disponera 
reservationen under ytterligare budgetår inom ramen för de bestämmelser 
jag redovisade nyss. 

Ett ramanslag medger möjlighet att överföra ej utnyttjat belopp till 
följande budgetår i form av s.k. anslagssparande. Anslaget får överskri
das genom ett utnyttjande av s.k. anslagskredit eller, efter regeringens 
beslut. i varje enskilt fall, genom att merutgift redovisas under anslaget. 
Anslagssparande läggs till och anslagskredit dras från det följande 
budgetårets anslagsbelopp för att fastställa det årets totalt disponibla 
anslag. Regeringen beslutar om anslagskreditens storlek som i normal
fallet får uppgå till högst 5 % av ans lags beloppet. I det fall myndigheten 
bedriver avgiftsfinansierad verksamhet som redovisas mot anslaget kan 
dock anslagskrediten beräknas på myndighetens totala utgifter för att 
kunna möta eventuella fluktuationer i den avgiftsfinansierade verksam
heten (prop. 1991/92:100 bil. I). 

Behov av vissa förändringar 

Jag bedömer att de anslagstyper som nu används fyller det behov som 
finns för att styra de olika typer av ändamål som finansieras med medel 
på statsbudgeten. Jag anser dock att vissa förändringar bör göras dels vad 
gäller bestämmelserna om rätten att disponera reserverade medel på 
reservationsanslag, dels för hur anslagskredit på ramanslag beräknas. 
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Då dispositionsrätten till reserverade medel på reservationsanslag 
upphör vid olika tidpunkter beroende på ändamålet med det enskilda an
slaget, har det inte varit tekniskt möjligt att på ett enkelt sätt återföra 
eventuella återstående reservationer från anslaget till statsbudgeten. Ett 
konstaterande av att dispositionsrätten har upphört måste föregås av en 
bedömning av ändamålet med anslaget. Om anslaget avser investeringar 
måste en undersökning göras om huruvida projektet har inletts inom rätt 
tid eller om det avslutats. 

Erfarenheterna visar att reservationer inte kommit att återföras till 
statsbudgeten trots att dispositionsrätten till medlen formellt har upphört. 
Jag anser därför att ett effektivare system måste införas med den 
innebörden att dispositionsrätten till reserverade medel på reservations
anslag alltid skall upphöra tre år efter det att anslaget senast var uppfört 
på statsbudgeten, oavsett ändamål. Medlen bör återföras till statsbudgeten 
utan att ett särskilt beslut måste fattas av regeringen. 

I det fall ett reservationsanslag avser investeringar och det konstateras 
att projektet inte kan avslutas inom treårsperioden får regeringen föreslå 
riksdagen att föra upp anslaget på statsbudgeten igen. Ett sådant system, 
bör enligt min bedömning, förbättra underlaget för regeringens och riks
dagens ställningstagande till utgiftsbelastningen på statsbudgeten. 

Jag har tidigare idag föreslagit att det införs ett system med ramar för 
myndigheternas förvaltningskostnader (avsnitt 2.2). Genom att någon 
särskild kompensation inte kommer att medges för kostnadsökningar 
under året utöver vad som beaktats i budgeteringen, finns det behov av 
att utöka anslagskreditens storlek på ramanslag jämfört med idag. Enligt 
min mening bör kreditgränsen inte i något fall behöva sättas högre än 7 3 
av anslagsbeloppets storlek. I normalfallet bör den dock sättas till 5 3 av 
anslagsbeloppet. Jag har också föreslagit ett införande av en generell 
räntebeläggning av statliga medelsflöden (avsnitt 2.3), som innebär att 
myndigheternas direkta dragningsrätt till statsverkets checkräkning 
avskaffas ifråga om medel för förvaltningsändamål. I stället tilldelas varje 
myndighet ett räntekonto med kredit dit anslagsmedel och betalning för 
avgifter myndigheten själv får disponera förs. Därmed kommer fluktua
tioner i den avgiftsfinansierade verksamheten belasta räntekontot, varför 
sådan verksamhet fortsättningsvis inte behöver beaktas vid beräkning av 
anslagskredit. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreslår jag att dispositionsrätten till reserverade 
medel på reservationsanslag alltid skall upphöra tre år efter det att 
anslaget senast var uppfört på statsbudgeten. Om ändamålet med anslaget 
ännu inte uppfyllts vid utgången av det tredje året bör regeringen föreslå 
riksdagen att föra upp anslaget på statsbudgeten igen. Jag föreslår även, 
med anledning av de förändringar som nu införs inom ramen för 
finansiell styrning, att storleken på anslagskrediten på ramanslag utökas 
med 2 3 till att i normalfallet uppgå till 5 3 av anslagsbeloppets storlek. 
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2.8 Utveckling av statens betalningssystem och Postgirot 

Utveckling av statens betalningssystem 

I 1992 års budgetproposition (prop. 1991192:100 bil. 1, bet. 1991/92: 
FiU20, rskr. 1991192: 128) redovisade jag de krav som bör ställas på det 
statliga betalningssystemet. Dessa krav konkretiseras i det följande. 

Förmedlingen av de statliga betalningarna bör ske på ett utifrån 
statens synvinkel kostnadseffektivt sätt. Ränteförluster skall mini
meras och fördröjningar skall undvikas. 
Det statliga betalningssystemet skall vara anpassat till statens redovis
ningssystem och statens samlade informationsbehov. Det måste 
vidare anpassas till det arbete som pågår med utvecklingen av den 
finansiella styrningen av myndigheter. 
Det statliga betalningssystemet skall vara så utformat att det skapas 
valfrihet för allmänheten och myndigheterna att välja den betal
ningsförmedlare som bäst passar betalningsavsändarens eller betal
ningsmottagarens behov. Valfriheten möjliggör konkurrens mellan 
olika betalningsförmedlare och främjar den långsiktiga effektiviteten 
i betalningsförmedlingen. 
Det stat! iga betalningssystemet skall vara så sammansatt att hög 
säkerhet garanteras. Kriterier för behörighet till systemet skall 
definieras. Myndigheternas säkerhetstänkande måste öka. Säkerhet 
i betalningsförmedling måste garanteras. 

I detta sammanhang lämnades förslag om en avveckling av Postgirots 
ensamrätt till de statliga betalningarna. Förslaget om avveckling förutsatte 
dock en utveckling av det statliga betalningssystemet och en analys 
aviserades om dess framtida utformning. RRV har i samråd med 
Riksbanken och Riksgäldskontoret genomfört nyss nämnda analys och 
lämnat förslag till utveckling av statens betalningssystem i en rapport från 
RRV. Jag kommer i det följande att behandla denna rapport samt 
redovisa den inriktning som jag anser bör gälla för utvecklingen av det 
statliga betalningssystcmet. 

RRV föreslår i sin rapport att det statliga koncernkontosystem Cassa
Nova som finns i Postgirot i ett första steg byggs ut så att det även kan 
kommunicera med banksystemet. Förslaget innebär att CassaNova även 
fortsättningsvis utgör statens koncernkontosystem. Varje myndighet får 
ett samlingskonto i CassaNova som kan hantera betalningar via såväl 
Postgirot som Bankgirot. De motiv RRV lämnar för denna lösning är att 
den skapar valfrihet för både betalningsavsändare och betalningsmot
tagare samtidigt som en rättvisande redovisning för statsförvaltningen 
som helhet uppnås. Detta förslag skall enligt RRV kunna tillämpas 
fr.o.m. den 1 juli 1993. I ett längre perspektiv ser RRV möjligheten att 
ett eller flera koncernkontosystem hanteras inom statens betalnings
system. Denna utveckling måste dock utredas vidare. 

Jag anser att en stegvis utveckling av statens betalningssystem i 
enlighet med RRV:s förslag bör genomföras. RRV:s förslag uppfyller i 
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huvudsak de krav som regeringen ställer på statens betalningssystem. Det 
bör ankomma på regeringen att besluta om i vilken takt utvecklingen i 
huvudsak bör ske. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag 
om att ge RRV i uppdrag att genomföra denna utveckling i enlighet med 
det förslag som RRV presenterat. Målet bör vara att ett utbyggt 
CassaNova skall kunna kommunicera med banksystemet fr.o.m. den l 
juli 1993. I uppdraget skall ingå att teckna affärsmässiga avtal med 
Postgirot och Bankgirot. Parallellt med detta uppdrag skall nödvändiga 
tekniska justeringar göras så att systemet anpassas till pågående 
utveckling av den finansiella styrningen av myndigheterna. RRV skall i 
sitt uppdrag även utreda och lämna förslag till fortsatt ägande av 
CassaNova vid en bolagisering av Postgirot. 

Genomförandet av ett utvecklat statligt betalningssystem i enlighet med 
vad jag ovan anfört innebär att Postgirots ensamrätt till statliga betalning
ar upphör att gälla. Förordningen ( 1974:591) om skyldighet för statlig 
myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot måste därvid upphävas. 
Friheten att välja betalningsförmedlare får dock inte innebära att staten 
som koncern får ökade kostnader för sin betalningsförmedling. Den får 
vidare inte hindra en effektiv hantering av statens redovisning samt i 
övrigt inte motverka statens samlade informationsbehov. Den nyss 
nämnda förordningen skall därför ersättas med ett nytt regelverk. 
Regelverket skall ta tillvara statens intressen i enlighet med vad jag 
tidigare anfört. Myndigheternas ansvar och befogenheter skall i detta 
sammanhang tydligt framgå. Det bör skapas möjligheter för myndig
heterna att själva teckna avtal med aktuella betalningsförmedlare. En 
viktig utgångspunkt bör dock enligt min mening vara att myndigheterna 
alltid skall samråda med RRV, som bevakar att statens samlade intressen 
inte åsidosätts. För att underlälta myndigheternas betalningsförmedling 
bör t.ex. betalkort och checkar kunna användas i större utsträckning. 
RRV bör därför teckna affärsmässiga avropsavtal med leverantörer av 
vissa betalningstjänster. Regeringen bör ge RRV i uppdrag att lämna 
förslag till ett samlat regelverk för statliga betalningar. I samband med 
att regeringen tar ställning till RRV:s förslag till regelsystem kan förord
ningen (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita 
Riksbanken eller Postgirot upphävas. Eventuellt kan övergångslösningar 
behövas. En successivt ökande konkurrens om den statliga betalnings
förmedlingen kan sedan uppkomma allteftersom myndigheterna och 
betalningsförmedlarna uppfyller de krav som ställs i det nya regelverket. 

RRV bör vidare ges i uppdrag att lämna mer utvecklade förslag om 
statens betalningssystem i ett längre perspektiv. Inriktningen bör vara att 
möjliggöra val av ett eller flera koncernkontosystem inom det statliga 
betalningssystemet. RRV bör i detta sammanhang även lämna förslag till 
hur prognoser över statliga betalningar bör hanteras. 

Postgirot 

På betalningsmarknaden kommer Postgirot att verka under allt hårdare 
konkurrens till följd av avregleringen av de statliga betalningarna. För att 

Prop. 1992/93: I 00 
Bilaga 1 

133 



klara denna situation bedömer jag det, i likhet med chefon för Kom
munikationsdepartementet, som angeläget att verksamheten i Postgirot 
drivs i aktiebolagsform. Chefen för Kommunikationsdepartementet 
kommer senare idag (bil. 7) att föreslå att Postgirot ombildas till 
aktiebolag vid Postverkets bolagisering. 

I prop. 1991/92:100 bil. I anfördes skäl för att föra in postgiro
rörelsen under Finansinspektionens tillsyn. Detta borde, enligt proposi
tionen, åstadkommas senast vid en bolagisering. 

Postgirot driver en verksamhet som i flera avseenden liknar den som 
bedrivs av banker, vilka verkar i enlighet med bankrörelselagens regler. 
Med bankrörelse avses i 1 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617) 
verksamhet i vilken ingår inlåning från allmänheten på sådan räkning som 
bank allmänt använder. Bankrörclse får efter tillstånd (oktroj) av 
regeringen drivas av bankaktiebolag. sparbanker, centrala förenings
banker samt, också efter regeringens tillstånd, i filialer till utländska 
banker. Ett särskilt undantag i den nämnda bestämmelsen ger Postverket 
rätt att för sin postgirorörelse hålla konton för allmänheten. Postverket 
tar således i dag i sin postgirorörelse emot medel från allmänheten på 
konto. I enlighet med föreskrifterna för förvaltning av Postverkets likvida 
medel (placeringsreglementet) har Postverket också rätt att dels betala 
ränta på juridiska personers postgirokonton, dels att i postgirorörelsen ge 
juridiska personer kredit upp till 30 dagar i samband med betalnings
förmedl ingen. 

Ett förslag till en ny lag som skall gälla för postgiroaktiebolagets 
verksamhet bör underställas riksdagen. Med hänsyn till att postgiro
rörelsen till viss del liknar bankrörelse bör det ställas åtminstone samma 
krav på postgirorörelsen som på banker såvitt gäller placering av medel 
och krav på riskbärande kapital. Den nya lagen bör därför innehålla 
bestämmelser om t.ex. kapitalkrav och vilka placeringar som skall vara 
tillåtna för postgiroaktiebolaget. I lagen skall fastställas att verksamheten 
skall stå under Finansinspektionens tillsyn. 

Den översyn av Postgirots verksamhet som aviserades i prop. 
1991/92: 100 bil. 1, har slutförts. Härvid framkom att postgirorörelsen 
inte är i behov av utökade befogenheter att driva verksamhet för att 
kunna konkurrera på betalningsmarknaden. De minskade intäkter som 
kan bli följden av en ökad konkurrens om statliga betalningar bör kunna 
kompenseras med ökade avgiftsintäkter. I den mån postgirorörelsen anser 
sig behöva komplettera betalningsförmedlingstjänsten med andra rena 
banktjänster, bör detta, i enlighet med chefens för Kommunikations
departementet förslag (bil. 7), lösas genom samarbete med andra banker. 

För närvarande sköts förvaltningen av de likvida medel som uppstår i 
postgirorörelsen av en särskild avdelning inom Postverket, Posten Finans. 
Med hänsyn till att postgirorörelsen i och med bolagiseringen avskiljs 
från den övriga postverksamheten får postgiroaktiebolagets medels
förvaltning inte sammanblandas med Postens övriga finansiella verksam
het. 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreslår jag att det statliga koncernkontosystemet 
CassaNova byggs ut så att det fr.o.m. den 1 juli 1993 kan förmedla 
betalningar såväl via Postgirot som Bankgirot. Postgirots kvarvarande 
ensamrätt som statens betalningsförmedlare kommer härmed att av
skaffas. Förordningen (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att 
anlita Riksbanken eller Postgirot skall ersättas med ett nytt regelverk för 
statliga betalningar. Det statliga betalningssystemets utformning på längre 
sikt utreds vidare med en inriktning som möjliggör val av ett eller flera 
koncernkontosystem inom betalningss)istemet. Mitt förslag innebär att de 
krav som regeringen ställer på det statliga betalningssystemet kommer att 
uppfyllas. RRV bör ges i uppdrag att dels genomföra utvecklingen av 
betalningssystemet per den l juli 1993, dels lämna förslag till ett samlat 
regelverk om de statliga betalningarna, dels lämna förslag om det statliga 
betalningssystemets utformning på längre sikt. Beträffande Postgirot 
kommer ett förslag till en ny lag som skall gälla för postgiroaktiebolagets 
verksamhet att underställas riksdagen vid ett senare tillfälle. 
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3 Budgetkonsekvenser av BES-avtalet 

EES-avtalet godkändes den 18 november 1992 av riksdagen. Mot 
bakgrund av utfallet av folkomröstningen i Schweiz kommer avtalet inte 
att träda i kraft den 1 januari 1993 som tidigare var avsikten. Avtalet är 
för närvarande föremål för en teknisk bearbetning och det kan, efter nytt 
godkännande av berörda parlament, beräknas träda i kraft under första 
halvåret 1993. 

Medel har dock beräknats för budgetåret 1993/94 · för att ge en 
beredskap att täcka de utgiftsåtaganden som följer av avtalet. Till de 
direkta kostnader som följer av avtalet hör kostnaderna för det s.k. 
programsamarbetet, kostnaderna för nya EFTA-organ och gemensamma 
EES-institutioner, deltagandet i EGs kommitte- och lagstiftningsarbete 
samt bidraget till EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning inom 
EES. Samtliga kostnader finansieras genom omprioriteringar inom 
statsbudgeten. 

Beräkningarna är i vissa delar behäftade med osäkerheter. Dessa beror 
bl.a. på att en stor del av kostnaderna för programsamarbetet till följd av 
överenskomna principer för kostnadsdelning är direkt kopplade till vilka 
belopp som avsätts inom gemenskapsbudgeten för respektive verksamhet. 
Gemenskapsbudgeten fastställs kalenderårsvis. Den fastställda gemen
skapsbudgeten fanns inte tillgänglig som underlag för budgeteringen av 
de svenska kostnaderna för programsamarbetet. För 1994 finns för 
närvarande endast mycket preliminära siffror. 

Utgiftsåtagandena för programsamarbetet avser dels anslag för det 
aktuella budgetåret som motsvarar en andel av gemenskapsbudgeten för 
programmet ifråga, dels belopp för bemyndigande att ingå civilrättsligt 
åtagande som avser en längre tid än det aktuella budgetåret. I genomsnitt 
omsätts dessa bemyndiganden på tre år. 

Åtagandena enligt EES-avtalet omfattar inga bemyndiganden som 
beslutats före 1 januari 1993. 
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Till regeringsprotokollet i detta ärende bör fogas som bilagor: 
Preliminär nationalbudget (Bilaga 1.1) 
Utdrag ur riksrevisionsverket inkomstberäkning (Bilaga 1.2) 
Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen (Bilaga l.3) 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer 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 föregående, 

3. godkänna det program för budgetförstärkningar på 
25 000 000 000 kr i 1994 års priser för åren 1994-1996 som jag har 
förordat i det föregående, 

4. godkänna de riktlinjer statsskuldspolitiken som jag förordat i det 
föregående, 

5. för budgetåret 1993/94, 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 Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto, 

6. godkänna riktlinjerna för budgetering av myndigheternas förvalt
ningskostnader (avsnitt 2.2.1), 

7. bemyndiga regeringen att genomföra räntebeläggning av statliga 
medelsflöden (avsnitt 2.3), 

8. bemyndiga regeringen att besluta om myndigheternas kredit
utrymme i riksgäldskontoret (avsnitt 2.3), 

9. godkänna riktlinjerna för finansiering av myndigheternas 
investeringar för förvaltningsändamål (avsnitt 2.4), 

10. bemyndiga regeringen att besluta om lån i Riksgäldskontoret 
till investeringar för myndigheternas anläggningstillgångar upp till 
belopp av 4 500 000 000 kr (avsnitt 2.4), 

11. godkänna riktlinjerna för risk- och skadehantering i staten 
(avsnitt 2.6), 

12. godkänna förändringar i dispositionsrätten till vissa anslagstyper 
på statsbudgeten (avsnitt 2. 7), 

13. bemyndiga regeringen att genomföra redovisade förändringar av 
det statliga betalningssystemet (avsnitt 2.8), 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 
14. det strukturella saldot (avsnitt l.4), 
15. statsutgiftemas förmögenhetseffekter (avsnitt l.5), 
16. framtida former för budgetering och redovisning av statens 

verksamhet (avsnitt 1.6), 
17. statliga garantier (avsnitt 1. 7), 
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18. finansiell styrning (avsnitt 2.1), 
19. beräkning av anslagen för budgetåret 1993/94 (avsnitt 2.2.2), 
20. tekniska justeringar av anslag för budgetåret 1993/94 

(avsnitt 2.2.3), 
21. myndigheternas lånebehov för finansiering av anläggnings

tillgångar (avsnitt 2.4), 
22. statliga myndigheters telefonservice och avgifter för post-

befordran (avsnitt 2.5), . 
23. postgirot och utvecklingen av det statliga betalnfogssystemet 

(avsnitt 2.8), 
24. budgetkonsekvenser av EES-avtalet (avsnitt 3). 
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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. 1994. 

Nationalbudgeten bygger på material från fackdepartement och olika 
verk och institutioner. För bedömningen av den internationella utveck
lingen har material erhållits från bl.a. OECD. Beskrivningen av den 
svenska ekonomin baseras främst på underlag från Statistiska central
byrån och på den prognos för de kommande åren som Konjunktur
institutet publicerade den 11 december. Vidare har en grupp bransch
resp. konjunkturexperter hörts. Ansvaret för de redovisade bedöm
ningarna åvilar dock helt Finansdepartementets ekonomiska avdelning. 

Ansvarig för den preliminära nationalbudgeten är departementsrådet 
Anders Palmer. Kalkylerna avslutades den 17 december 1992. 

lO Rik.1d11grn 1992!93. I s11111/. Nr /00. Bilaga/. 
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1 Inledning 

Den svenska ekonomin befinner sig i efterkrigstidens djupaste lågkon
junktur. Produktionen av varor och tjänster föll sammantaget med 3 3 
1991 - 1992. Nedgången väntas fortsätta i en takt av ungefär l l /2 3 
också i år. Därefter förutses emellertid de allt mer positiva betingelserna 
för den konkurrensutsatta sektorn resultera i en tillväxt i ekonomin under 
1994 på drygt 1 1/2 % . 

En viktig förklaring till att utvecklingen är betydligt sämre i Sverige än 
i flertalet jämförbara länder hänger samman med kraften i den omställ
ningsprocess som ekonomin genomgår och omfattningen av de tidigare 
grundlagda obalanserna. Eftersom erfarenheter i stor utsträckning saknas 
om hur dessa förlopp går till och hur länge de varar, blir ekonomiska 
bedömningar i detta läge behäftade med ovanligt stor osäkerhet. 
Föreliggande prognos får ses som den mest sannolika av många möjliga 
utveckl ingsvägar. 

En starkt återhållande kraft i ekonomin är den skuldsanering som 
pågår. 1 samband med överhettningen under slutet av 1980-talet steg 
utlåningen brant till hushåll och företag. l takt med de tilltagande 
realräntorna och de ändrade skattereglerna har incitamenten blivit starka 
för aktörerna i ekonomin att minska sin skuldsättning. Utgiftsbenägen
heten i den privata sektorn har fallit. Privat konsumtion och näringslivets 
investeringar hämmas. 

De höga realräntorna och den allt sämre konjunkturen har bidragit till 
att priserna fall it på ett flertal tillgångsmarknader, från en högt uppdriven 
nivå. Det gäller exempelvis kommersiella fastigheter, permanentbostäder, 
fritidshus, bilar, båtar, konst m.m. Därmed minskar både viljan och 
möjligheterna för hushåll och företag att belåna sina tillgångar, samtidigt 
som nyinvesteringar bortfaller när det blir allt billigare att köpa 
begagnade fastigheter, bilar etc. Dessutom innebär prisfall an det blir 
lönsamt att vänta med anskaffning. Anpassningen av ekonomin är 
ofrånkomlig och nödvändig, men deflationen på vissa tillgångsmarknader 
får i det korta perspektivet en starkt negativ inverkan på den ekonomiska 
tillväxten. 

En samverkande faktor är den krisartade situation som den finansiella 
sektorn befinner sig i. De mycket stora kreditförlusterna i bankerna och 
oron kring bostadsinstitutens situation har urholkat förtroendet för 
betalningssystemet och nödvändiggjort den statliga garanti som utfärdats. 
En restriktiv utlåningspolitik tillämpas från bankernas och institutens 
sida, vilket får en hämmande inverkan på den ekonomiska aktiviteten. 

Den djupa lågkonjunkturen för också med sig en ökad utslagning av 
produktionskapacitct och driver upp arbetslösheten, även den som har en 
mer långvarig karaktär. Framtidsförväntningarna hos företag och hushåll 
blir därmed mer negativa. Ekonomins långsiktiga produktionsförmåga 
riskerar att skadas och en återhämtning försvåras. 

Dessa kontraktiva processer i ekonomin är ännu inte avslutade utan 
kommer att fortsätta att prägla utvecklingen under 1993 och inom vissa 
sektorer också under 1994. Kraften och varaktigheten är dock svårbe-
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dömd. Erfarenheterna från andra länder - bl.a. Förenta staterna och 
Norge - tyder på att .processen kan bli utdragen. En betydande risk för 
en negativ avvikelse finns i prognosen. 

Ett symptom på obalanserna i den internationella och svenska 
ekonomin är den höga realräntan, som får en rad kontraktiva effekter. 
Skuldsaneringen drivs på och tillgångsvärdena pressas. Produktiva 
investeringar motverkas, eftersom avkastningen på alternativa finansiella 
placeringar blir högre. Skuldtyngda hushåll med knappa marginaler 
drabbas hårt. Eftersom denna kategori är mycket sårbar kan effekterna 
bli dramatiska, i form av personliga konkurser och exekutiva auktioner. 
Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande växer p.g.a. 
ränteutgifter för tillkommande skuld men också via sämre tillväxt som 
genererar lägre inkomster och via högre utgifter för understöd till 
arbetslösa o.dyl. Kreditförlusterna i det finansiella systemet blir allt 
större, vilket också för med sig ökade statsutgifter. Förutom de mer 
omedelbara effekterna på ekonomin blir också hushållens och företagens 
framtidsförväntningar mer pessimistiska. 

En viktig förutsättning för en gradvis ökande aktivitet i den svenska 
ekonomin är att realräntorna kommer ner. De finanspolitiska åtgärder 
som vidtas bör - tillsammans med lägre tyska räntor under l 993 -
möjliggöra att räntenivån faller i en sådan omfattning att återhämtningen 
säkerställs. 

Det finns andra faktorer som också motverkar nedgången i ekonomin 
och bidrar till att skapa betingelser för tillväxt nästa år. Visserligen ter 
sig de internationella utsikterna nu något sämre än tidigare, men svenska 
företag kommer ändå att möta växande utlandsmarknader under 
prognosperioden. 

Exporten gynnas också av att industrins konkurrenskraft håller på 
attförbättras dramatiskt. Lönekostnaderna ökar långsamt, samtidigt som 
produktiviteten stiger snabbare i Sverige än i omvärlden. Till detta ska 
läggas effekterna av sänkningen av arbetsgivaravgifterna, den förkortade 
semestern och den lägre kronkursen. Sammantaget beräknas de relativa 
enhetsarbetskostnaderna förbättras med 15 3 i år och med ytterligare 
13 nästa år. 
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Diagram I :1 K- respektiw S-sektorns produktion. 

Index 1981=100 

130 I 
125 j .. 

120; 
I K ::sel<lOffi) . . .. 

I 

115 

110 

105 

100 +·'······ . 
i 

951-.. ~~· 
1981 1983 

............. · 1 S-sekfOffi). 

1985 1987 1989 

···------.. _ 

., '·, -.:.:_.{! 

-·-' / I 
. . . . . . . . . . . . . . I 

: 

_-.---J 
1991 1993 

Anm.: Indelning enligt EFO-modellen. men där S-sektorn också inkluderar stat och 
kommun. 
Källor: Statistiska cenralbyrån och Finansdepartementet. 

Den svenska ekonomin kommer under främst 1993, men även under 
1994, att präglas av två motsatta tendenser. Den konkurrensutsatta 
sektorn kommer gradvis att expandera, vilket ger ett stort positivt bidrag 
till tillväxten. Samtidigt kommer den skyddade sektorn att pressas av 
fallande efterfrågan och dålig lönsamhet. 

Diagram 1:2 Procentuell utvel·kling av nominella BNP 1980-1994 
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och 
Finansdepartementet. 
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Sammantaget väntas denna utveckling leda till att BNP faller med 
knappt 1,5 3 i år. BNP i löpande priser i det närmaste stagnerar, vilket 
visar på kraften i desinflationsprocessen. Nästa år börjar de expansiva 
krafterna att ta överhanden så att BNP kan börja stiga igen. Tillväxten 
blir dock sannolikt inte tillräckligt hög för att förhindra att kapacitets
utnyttjandet i ekonomin fortsätter att falla. Därmed växer arbetslösheten 
ytterligare. 

Jämförelse med tidigare prognoser 

Flera faktorer ligger bakom att ekonomin utvecklats betydligt sämre än 
vad som förutsågs för ett år sedan i den preliminära nationalbudgeten och 
även i den reviderade nationalbudgeten från april. En sådan faktor är den 
svagare internationella konjunkturen som inneburit att marknadstillväxten 
för svensk export reviderats ned. Orsakerna står att finna i trögheten i 
den amerikanska uppgången, bl.a. beroende på att skuldsaneringen och 
anpassningen till fallande tillgångsvärden tagit längre tid än väntat. 
Dessutom har kostnaderna för den tyska återföreningen blivit högre än 
beräknat, vilket hållit uppe räntorna på en hög nivå. Den turbulens som 
inträffade på den europeiska valutamarknaden under hösten har också 
haft stor betydelse. 

Flera inhemska faktorer har också bidragit till att ekonomin utvecklas 
sämre än vad som tidigare förutsågs. Desinflationsprocessen i ekonomin 
totalt och deflationsprocessen på olika delmarknader har gett stora 
negativa effekter på aktivitetsnivån. Den med obalanserna i ekonomin 
sammanhängande höga nivån på realräntorna och den djupa finanskrisen 
har verkat i samma riktning. 
De åtgärdspaket som regeringen och socialdemokraterna har utarbetat 

har naturligtvis också påverkat prognosförutsättningarna, liksom beslutet 
att låta kronan flyta. 

Revideringarna för 1992 och 1993 har således orsakats dels av 
omständigheter som svårligen kunnat förutses, dels av att effekterna av 
redan påbörjade processer underskattats. Ett problem i sammanhanget har 
varit att erfarenheterna av den anpassning som många länder - och inte 
minst Sverige - genomgår är mycket begränsade. De ingår inte i de 
prognosmodeller som används, utan effekterna måste läggas på efter att 
det "normala" beräkningsarbetet avslutats. De varningar som tidigare 
utfärdats för att utvecklingen är osedvanligt svårbedömd - med 
betydande risk för sämre utfall - har visat sig vara berättigade. 

De största prognosavvikelserna föreligger mot denna bakgrund för 
privat konsumtion, näringslivets investeringar och bostadsinvesteringar, 
där omställningsprocessens effekter är starkast. Detta slår i sin tur 
igenom på importen. Den privata konsumtionen har reviderats ned både 
därför att sparkvoten stigit snabbare än väntat 1992 och därför att de 
disponibla inkomsterna utvecklas sämre 1993. 

För exporten har en upprevidering gjorts för 1993. Visserligen har 
den internationella konjunkturen försvagats, men detta uppvägs mer än 
väl av konkurrenskraftsförbättringen som leder till vinster av marknads-
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andelar. För bytesbalansen har mycket små korrigeringar gjorts 
prognoserna. 

När det gäller löneutvecklingen har prognoserna gradvis reviderats ned 
något, i takt med det allt sämre arbetsmarknadsläget. Detsamma gäller 
synen på den underliggande inflationstakten. Däremot har olika politiska 
åtgärder, liksom kronans depreciering, medfört att prognosen för KPI har 
behövts justeras upp. 

Internationella förutsättningar 

Recessionen inom OECD-området kulminerade våren 1991. I USA och 
Kanada, de länder som ligger tidigast i konjunkturcykeln, har tillväxten 
därefter ökat. Uppgången har dock varit trög och fylld av besvikelser. I 
Japan och Kontinentaleuropa dämpades å andra sidan den ekonomiska 
aktiviteten under 1992. Eftersom de stora länderna ligger i olika faser i 
konjunkturförloppet blir uppgången måttlig, sett i ett historiskt perspek
tiv. För OECD-området totalt väntas tillväxten i BNP stiga från l 112 % 
1992 till l 3/4% 1993 och till 2 3/4% 1994. Den svaga utvecklingen 
beror till stor del på den skuldsanering och deflationsprocess på 
tillgångsmarknaderna som de anglosaxiska länderna, Japan och Norden 
genomgår, samt på det höga ränteläget som etablerats i Europa. 

Inflationstrycket har gradvis dämpats inom OECD-området. Under 
prognosperioden finns det gott om ledig kapacitet inom näringslivet 
samtidigt som arbetslö~heten ligger kvar på en hög nivå. Pris- och 
kostnadsstegringarna kommer att vara måttliga och bedöms inte utgöra 
något hot mot den ekonomiska stabiliteten. 

Tabell 1 :1 Internationella förutsättningar 
Årlig procentuell förändring 

1991 1992 1993 1994 

BNP i OECD 0,8 1,5 1,8 2,8 

Konsumentpriser i OECD 4.3 3,1 3, 1 3, 1 
(KPI årsgenomsnitt) 
Råoljepris (dollar per fat) 20,0 19,4 19,5 21,0 
Dollarkurs (i kr.) 6,05 5,83 6,84 6,84 
Växelkursförändring SEK/ECU - 0.4 12,0 0 

Anm.: Stoppdatum för växelkursen var 10 december då ECU-index noterndes till 
113,9. Detta motsvarnr en appreciering av ECU mot kronan på 13,9% jämfört med 
riktmärket index=lOO. Motsvarande depreciering av kronan mot ECU:n blir då 
12,23 (13,9/1,139) 
Källor: OECD och Finansdepartementet. 

Den amerikanska ekonomin verkar nu ha kommit in i en mer påtaglig 
tillväxtfas, efter det att merparten av den finansiella konsolideringen 
sannolikt klarats av. Den främsta drivkraften bakom återhämtningen 
förutses bli den privata konsumtionen, även om en svag reallöne- och 
sysselsättningsutveckling håller tillbaka hushållens disponibelinkomster. 
Skuldsättningen och arbetsmarknadsläget väntas dessutom dämpa 
hushållens konsumtionsutgifter till förmån för en uppgång i sparandet. 
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Stigande vinster och låga räntor medför att företagens finansiella situation 
stadigt förbättras, vilket stimulerar investeringarna. Så länge världs
marknadstillväxten förblir svag kommer dock .exporten att utvecklas 
trögt. Sammantaget bedöms tillväxten uppgå till 2 112 % 1993 och till 
drygt 3% 1994. Inflationen väntas ligga kvar på 3% de närmaste åren. 

Den ekonomiska aktiviteten i västra Tyskland mattades påtagligt under 
1992 och en regelrätt recession kan inte uteslutas. Återföreningen med 
de östra delstaterna har resulterat i ett stigande inflationstryck. För att 
hålla tillbaka pris- och kostnadsökningarna har Bundesbank fört en 
fortsatt stram penningpolitik, vilket hållit uppe räntorna. Den privata 
konsumtionen hålls tillbaka av den svaga utvecklingen av hushållens 
realinkomster, investeringarna sjunker p.g.a. fallande kapacitetsut
nyttjande och exporten motverkas av den gradvis försämrade konkurrens
kraften. BN P väntas stiga med 112 % i år och med 2 % nästa år. En ännu 
svagare utveckling kan emellertid inte uteslutas. 

Det höga tyska ränteläget påverkar Europa i övrigt och bidrar till en 
dämpad ekonomisk aktivitet i ett flertal länder. Efter det att pundet 
lämnade det europeiska valutasamarbetet och började flyta fritt har 
Storbritannien aviserat en mer expansiv ekonomisk politik, även om 
risken för högre inflation därmed ökat. BNP väntas stiga med drygt I 3 
1993 och med 2 1/2 3 I 994. 

Utvecklingen i de tre nordiska grannländerna blev svag under 1992, 
beroende på den försämrade internationella konjunkturen och den 
fortsatta skuldsaneringen i den privata sektorn. Under 1993 förutses alla 
länderna uppvisa en viss tillväxt då den finansiella anpassningen kommit 
en bra bit på väg i Danmark och Norge och då Finland efter raset i 
ekonomin under 1991 och 1992 kan räkna med en stark expansion för 
exporten. 

Den internationella prognosen är behäftad med betydande osäkerheter. 
Statsfinanserna är pressade i många länder och behov av budgetkon
solidering föreligger. Finanspolitiken kan därför få en stramare inriktning 
än vad som här antagits. Även penningpolitiken är svårbedömbar. Om 
inflationstrycket i Tyskland kvarstår kan den förutsedda räntenedgången 
utebli eller gå långsammare än beräknat. Det kan emellertid inte uteslutas 
att det amerikanska uppsvinget får en mer normal karaktär med högre 
tillväxtsiffror som följd. Riskerna förefaller denna gång vara mer 
balanserade än tidigare. 

Löner och konsumentpriser 

Den nedväxling av lönestegringstakten i Sverige som påbörjades 1991 
väntas fortsätta också under 1993 och 1994. Den viktigaste faktorn för 
lönebildningen är arbetsmarknadsläget. Detta kommer att förbli svagt 
under hela prognosperioden, även om ökningen av den öppna arbets
lösheten gradvis kommer att dämpas. Visserligen kommer vinstläget i den 
konkurrensutsatta sektorn att stärkas efter det att kronan deprecierats, 
men i den skyddade sektorn sker i stället en försvagning. 
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En viss löneglidning uppstår även vid en lågkonjunktur, eftersom de 
sist anställda vanligtvis avskedas först, när personalstyrkan ska reduceras. 
Denna grupp har för det mesta lägre lön än genomsnittet, varför en 
ökning av timlönerna registreras. Samma effekt uppstår om hela företag, 
med en genomsnittligt lägre lönenivå, slås ut. Dessutom innebär 
avgångsvederlag vid avskedande att företagens lönekostnader i förhållan
de till antalet arbetade timmar höjs, vilket registreras som löneglidning. 
Mot denna bakgrund bedöms den genomsnittliga timlönen stiga med 3 3 
i år och med 3 1/2 3 nästa år, då aktiviteten stärks något. 

Tabell 1:2 Löner och priser 
Årlig procentuell förändring 

1991 1992 1993 1994 

Timlön, kostnad 5,6 3,5 3,0 3,5 
KPI dec.-dec. 8,0 1,9 4,9 2,9 
NP! dec.-dec. 5,1 2,8 3,4 2,7 
KPI årsgenomsnitt 9.4 2,3 5,1 2,8 
NPI årsgenomsnitt 5,5 4,2 3,4 2,6 

Anm.: KPI = Konsumentprisindex, NP! = Nettoprisindex. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Prisutvecklingen under de kommande åren förväntas bli mycket lugn, 
om man ser till den underliggande utvecklingen. Lönerna ökar långsamt, 
den inhemska efterfrågan är svag och inflationsförväntningarna är 
dämpade. I år kommer dock en del tillfälliga faktorer att dra upp 
konsumentprisindex. Mervärdeskatten på livsmedel m.m. stiger till 21 3, 
bensinskatten liksom vissa miljöavgifter ökar samtidigt som räntebidragen 
reduceras. Deprecieringen av den svenska kronan innebär att import
priserna stiger, även om utländska företag som exporterar till Sverige 
sannolikt pressar sina marginaler. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna 
med 4,3 procentenheter verkar i prisdämpande riktning. 

Under loppet av 1993 beräknas KPI öka med knappt 5 % och under 
den efterföljande 12-månadersperioden med knappt 3 3. Bilden blir dock 
annorlunda avseende den underliggande inflationstakten. I detta mått är 
frånräknat effekterna av ändrade indirekta skatter och arbetgivaravgifter, 
extra sänkning av räntebidragen samt 1992 års depreciering. Mätt på 
detta sätt ligger inflationstakten i Sverige kring 2 3 under de kommande 
två åren. 

Försörjningsbalans 

Den omställningsprocess som den svenska ekonomin är inne i påverkar 
i hög grad hushållens situation. Fram t.o.m. 1992 har de realt disponibla 
inkomsterna ökat kontinuerligt, trots lågkonjunktur och växande 
arbetslöshet. Nytt skattesystem, höga realräntor, behovet av skuldkon
solidering, fallande tillgångsvärden och oro inför framtiden har medfört 
att sparkvoten stigit mycket snabbt, med ca 11 procentenheter på 3 år. 
Detta resulterade i en nedgång i den privata konsumtionen under förra 
året med ca 1 1/23. 
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Låga löneökningar, växande arbetslöshet, extraordinära prishöjningar 
och besparingar i transfereringssystemen gör att realinkomsterna faller 
markant i år, med nästan 4 % . Eftersom en del av dessa effekter klingar 
av nästa år, upphör då nedgången. Vad som händer med sparkvoten är 
osäkert. Många av de krafter som drivit upp sparandet under de gångna 
åren kommer att fortsätta att verka, även om anpassningsprocessen nu 
hunnit en bit på väg. Däremot kan hushållen väntas vara obenägna att dra 
ned sin privata standard alltför mycket, särskilt om de tror att den starka 
nedgången i köpkraften i år är tillfällig. Huvudscenariet är därför att 
sparkvoten kommer att minska något under 1993 för att sedan plana ut 
1994. Fallet i privat konsumtion bedöms ändå bli betydande i år, 3 - 3 
112 % , medan en stabilisering är sannolik nästa år. 

Den statliga konsumtionen steg 1992 p.g.a. ökade utgifter för 
arbetsmarknadspolitiken m.m. De besparingskrav som ställs på statliga 
myndigheter väntas resultera i fallande konsumtion under prognos
perioden. För kommunerna bedöms antalet sysselsatta avta i en takt av 
ungefär 2 % per år. Antal arbetade timmar minskar dock inte lika 
mycket, eftersom andelen vikarier och deltidsarbetande sjunker. 
Dessutom tillkommer en uppdragande effekt via beredskapsarbeten, 
motsvarande ca I /2 procentenhet. Den totala kommunala konsumtionen 
beräknas minska med drygt 1 /2 % 1993 och ca 1 % 1994. 

Den starka investeringsnedgången som registrerats under de båda 
senaste åren har främst varit koncentrerad till näringslivet. Industriinve
steringarna har pressats av höga räntor, lågt kapacitetsutnyttjande, 
oförmånligt kostnadsläge och vikande lönsamhet. Inom övrigt näringsliv 
har fastighetskrisen haft stor inverkan, liksom den fallande inhemska 
efterfrågan. En gradvis återhämtning av industriinvesteringama förutses. 
Konkurrenskraften förbättras och lönsatnheten stiger. Inom övrigt 
näringsliv fortsätter investeringarna att minska, men i avtagande takt. 
Desinflationsprocessens effekter slår hårt mot denna sektor. Eftersom 
omställningen av ekonomin hunnit en bit på väg, borde merparten av 
investeringsraset redan ha inträffat. 

Genom beslut under 1991 och 1992 har närmare 25 miljarder kr. 
utöver ordinarie anslag tillförts infrastrukturområdet. En stor del av dessa 
satsningar beräknas falla ut som investeringar under prognosperioden. 
Förra året höjdes de totala investeringarna med ca 1 1 /2 procentenheter 
till följd av dessa satsningar. För 1993 och 1994 beräknas nivån bli ca 
3 procentenheter högre än vad den skulle ha varit fallet utan dessa 
åtgärder. 

Efterfrågan på lägenheter avtar i takt med stigande realräntor, ökade 
boendekostnader, minskad sysselsättning och sjunkande inkomster. 
Nybyggandet hölls dock uppe relativt väl under första halvåret 1992, 
delvis p.g.a. effekterna av övergångsreglerna för investeringsbidraget. 
Nedgången under prognosperioden väntas bli kraftig, över 35% per år. 
Ombyggnadsinvesteringarna har hållits uppe av den tidigareläggning som 
uppkommit genom successivt sjunkande räntebidrag. Även på detta 
område väntas stora minskningar framöver. 
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Sammantaget innebär dessa bedömningar att bruttoinvesteringarna faller 
med ca 9 1/2 % i år och med ca 3 % nästa år. 

Lagren inom näringslivet minskade mycket kraftigt under 1991. 
Neddragningarna fortsatte också under 1992. Höga realräntor och svag 
produktionsutveckl ing har bidragit till detta. Även för 1993 förutses en 
avveckling, bl.a. av färdigvaror inom industrin samt av parti- och 
detaljhandclslagrcn. Nästa år förväntas lagren vara ungefär oförändrade. 
Eftersom det är förändringen i lagerinvesteringama som påverkar BNP
tillväxten ger lagerposten ett positivt bidrag under prognosperioden. 

Tabell 1:3 Försörjnings balans 

Miljarder Procentuell volymförändring 
kr. 1991 

1991 1992 1993 1994 

BNP 1 432,9 -1,8 -1,2 -1,4 1.6 
Import 381,7 -5,9 0,5 -0,5 3,5 
Tillgång 1 814,6 -2,9 -0,7 -1,1 2,1 

Privat konsumtion 777.3 1,0 -1,5 -3,2 0,0 
Offentlig konsumtion 387,1 0,2 0,9 -0.5 -0,8 

Stat 112,2 -0,7 2,0 -0,3 -0,5 
Kommuner 274,9 0,6 0,5 -0,6 -0,9 

Bruttoinvesteringar 270,7 -8,3 -8,7 -9,5 -3.0 
Lagerinvesteringar1 -25,0 -2, l 0,9 0,2 0,5 
Export 404,6 -2,2 1,2 5,0 8,0 
Användning 1 814,6 -2,9 -0,7 -1,1 2,1 

Inhemsk användning 1 410,0 -3,2 -1,4 -3,4 -0,3 

1 Förändring i procent av föregående års BNP. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Den svaga marknadstillväxten och fortsatta andelsförluster gjorde att 
exporten bara ökade med l % under förra året. De krympande andelarna 
hänger bl.a. samman med oförmånlig varusammansättning och ökad 
konkurrens från nyindustrialiserade länder. En något bättre marknadsut
veckling kommer att ge viss draghjälp åt exporten under 1993 och 1994. 
Den viktigaste faktorn är dock att konkurrenskraften nu förbättrats starkt 
p.g.a. produktivitetsförbättringar, sänkningen av arbetsgivaravgifterna 
och kronans lägre kurs. Den relativa enhetsarbetskostnaden väntas falla 
med drygt 15 % i år och med drygt l % nästa år. Därmed skapas 
förutsättningar för betydande marknadsandelsvinster framöver, även om 
en del av företagens prissänkningsutrymme sannolikt används till 
marginalförstärkningar. Exporten kan komma att öka med 5 % resp. 8 % 
under de båda åren. Detta gör att industriproduktionen kan börja stiga 
något 1993 för att sedan accelerera 1994 då också fallet i den inhemska 
efterfrågan bromsas upp. 

Under 1991 minskade importen mycket kraftigt, beroende på fallet i 
maskin- och lagerinvesteringarna, för att sedan plana ut under 1992. De 
kommande åren bidrar framför allt efterfrågan från exporten och 
lagerutvecklingen till högre import, medan privat konsumtion och 
investeringar verkar i andra riktningen. Sammantaget väntas importen 
falla svagt 1993 men stiga något 1994. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att den inhemska efterfrågan sjunker 
med ca 3 112% 1993, vilket är betydligt mer än året innan. Nedgången 
motverkas dock till en del av nettoexportens allt större positiva bidrag. 
Nästa år upphör i det närmaste fallet i inhemsk efterfrågan, medan 
nettoexporten fortsätter att utvecklas starkt. 

Diagram 1:3 BNP och produktivitet i Sverige 1981-1994 

Årlig procentuell förändring 
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och 
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Under hela prognosperioden ger produktiviteten stora positiva bidrag till 
tillväxten. Först 1994 dämpas emellertid fallet i sysselsättningen så pass 
mycket att BNP stiger. 

Tabell 1:4 Bidrag till BNP-tillväxten 
Procent av föregående års BNP 

1991 1992 1993 

Privat konsumtion 0,5 -0,8 -1,7 
Offentlig konsumtion 0,1 0,3 -0,1 

Bruttoinvesteringar -1,8 -1,8 -1,8 
Lagerinvesteringar -2,l 0,9 0,2 
Nettoexport 1,5 0,3 2, l 

81'.'P -1,8 -1,2 -1,4 

Anm.: Pga. avrundning summerar inte alltid delarna till totalen. 
Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 
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Bytesbalans 

Exportvolymen utvecklas genomgående betydligt starkare än import
volymen under prognosperioden. Återhämtningen av ekonomin beror helt 
på den utlandskonkurrerande sektorn. Detta gör att överskottet i 
handelsbalansen gradvis växer till en rekordnivå 1994. 

Därmed förbättras också bytesbalansen. Dessutom bedöms utgifterna 
för resevaluta avta kraftigt, delvis p.g.a. de fallande relativpriserna på 
turisttjänster i Sverige. Även räntenettot förbättras, trots deprecieringen 
av kronan. Detta beror på att den räntebärande skulden till utlandet inte 
ökar lika mycket som tidigare, som en effekt av den starkare bytesbalan
sen och en nedgång i svenska direktinvesteringar utomlands. Nästa år 
väntas bytesbalansen uppvisa ett överskott motsvarande 1 112 % av BNP. 

Tiibell 1 :5 Nyckeltal 
Årlig procentuell förändring 

1991 1992 1993 1994 

Disponibel inkomst 4,9 2,1 -3,7 0,1 
Sparkvot (nivå) 2.7 6,1 5,6 5,7 
Industriproduktion -5, 1 -3.5 1.0 6,0 
Relativ enhel~arbetskostnad 1.4 -0,9 -15.4 -1.1 
Arbetslöshet (nivå) 2.7 4,8 6.2 7,0 
Handelsbalans (mdr. kr.) 30.5 35,1 57,5 76,7 
Bytesbalans (mdr. kr.) -20,2 -25,6 -4,7 23,0 
Bytesbalans ( % av BNP) -1,4 -1.8 -0,3 1,5 

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Arbetsmarknad 

Efterfrågan på arbetskraft är mycket svag. Den öppna arbetslösheten har 
hittills begränsats av ett kraftigt fall i arbetskraftsutbudct. Detta orsakas 
dels av de allt mer omfattande arbetsmarknadspolitiska insatserna, dels 
av att många människor lämnat arbetsmarknaden. 

Även i år avtar utbudet. Främst beror detta på att volymen av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder stiger, till en nivå motsvarande över 5 % 
av arbetskraften. Fallet i BNP medför att arbetslösheten förutses växa till 
6,2 % . Nästa år fortsätter uppgången till en nivå på 7 % som årsgenom
snitt. Rationaliseringar och effektiviseringar förväntas leda till en så pass 
stark produktivitetsökning att behovet av arbetskraft avtar ytterligare, 
trots att ekonomin då kommit in i en återhämtningsfas. 

Sparande 

Bruttosparandet i ekonomin, summan av realt och finansiellt sparande, 
sjönk ytterligare 1992 och uppgick till 14% av BNP, vilket var i paritet 
med den rekordlåga nivån från början av 1980-talet. Huvudförklaringen 
till nedgången var fallet i de fasta investeringarna. Dessa tendenser 
väntas fortsätta också i år. Nästa år stiger dock bruttosparandet tillbaka 
till 1992 års nivå, beroende på den förbättrade bytesbalansen, vilken är 
identiskt med det totala finansiella sparandet i ekonomin. 
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Tabell 1:6 Sparande 
Procent av BNP i löpande priser 

1991 1992 1993 1994 

Bruttosparande 15,8 13,9 12,8 14,1 

Realt sparande 17,1 15,7 13,1 12,5 
Fasta investeringar 18,9 16,9 14,2 13, I 
Lagerinvesteringar -1,7 -1,2 -1.0 -0,6 

Finansiellt sparande -1,4 -1,8 0,3 1,5 
Offentlig sektor -1,2 -8,9 -12,0 -9,5 
Hushåll 1.8 4,4 4.5 4,6 
Företag -2,0 2,8 7.1 6.4 

Källor: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Diagram 1 :4 Finansiellt sparande i privat- offentlig sektor samt bytesbalans som 
andel av BNP 1980-1994 
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och 
Finansdepartementet. 

1992 1994 

Fördelningen av det finansiella sparandet på sektorer förändras kraftigt 
under perioden 1991-1993. Den offentliga sektorns underskott växer 
mycket starkt beroende på att lågkonjunkturen och den snabbt avtagande 
inllationstakten minskar de nominella skattebaserna samtidigt som 
utgifterna för bl.a. arbetsmarknadspolitiken ökar. Dessutom stiger 
ränteutgifterna på statskulden. Den ökande aktiviteten i ekonomin och de 

olika besparingsåtgärderna medför dock att den nedåtgående trenden bryts 
och att underskottet krymper något 1994. Det strukturella underskottet, 
dvs. den del som inte beror på kapacitetsutnyttjandet i ekonomin, 
beräknas uppgå till knappt 5 % av BNP 1992 för att sedan sjunka till ca 
3 112% av BNP 1994. 

Försämringen av det offentliga sparandet motverkas emellertid av en 
uppgång inom privat sektor. Hushållens sparande - som andel av BNP 
- steg betydligt förra året och uppgången väntas fortsätta. Företagsspa-
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randet ökade markant 1992 p.g.a. de fallande reala investeringarna. Den 
successiva förstärkningen av företagssparandet som förutses för prognos
perioden beror dock i stigande utsträckning på högre lönsamhet. 

Kapitalmarknad 

Under sommaren och hösten utsattes EG:s monetära samarbete för stora 
påfrestningar. Turbulensen på de europeiska valutamarknaderna i 
kombination med en sämre ekonomisk utveckling i Sverige urgröpte 
gradvis förtroendet för den fasta växelkursen. Trots omfattande åtgärder 
i form av räntehöjningar, finanspolitisk åtstramning och sänkning av 
arbetsgivaravgiften kunde förtroendet inte återställas. Den 19 november 
beslutade riksbanksfullmäktige att låta kronan flyta fritt. 

Den fördjupade ekonomiska krisen bidrog tillsammans med höga 
realräntor till en fortsatt försämrad situation för kreditinstituten under 
1992. För att säkerställa stabiliteten i betalningssystemct och trygga 
kreditförsörjningen har staten garanterat att banker och vissa andra 
kreditinstitut kan fullgöra sina förpliktelser. 

Bedömningen är att en depreciering av kronan i storleksordningen 10-
20 % i nuvarande konjunkturläge inte behöver öka förväntningarna om 
den underliggande inflationen. Målet att begränsa inflationstakten ligger 
fast. Sammantaget bör det finnas utrymme för sänkta räntor under 
prognosperioden innefattande en krympande differens mot Tyskland. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 

14 



2 Den internationella utvecklingen 
2.1 Allmän översikt 

Tillväxten i totalproduktionen i OECD-området nådde sin botten våren 
1991. I USA och Kanada, dvs de stater som leder konjunkturförloppet, 
har tillväxten därefter ökat. I Kontinentaleuropa dämpades å andra sidan 
den ekonomiska aktiviteten något 1992. Mest markant var uppbroms
ningen i västra Tyskland. I Japan sjönk tillväxten till den lägsta nivå som 
noterats sedan den första oljepris-chocken 1973-74. Aktiviteten väntas 
tillta i Nordamerika, Japan och Storbritannien under 1993, medan 
avmattningen i allmänhet fortsätter i Västeuropa. Eftersom de stora 
länderna I igger i olika faser blir konjunkturuppgången i ett historiskt 
perspektiv förhållandevis svag. För OECD-området som helhet väntas 
BN P-tillväxten stiga från 11/2 procent 1992 till 1 3/4 procent 1993 och 
2 3/4 procent 1994. 

Tabell 2:1 Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OECD-ländcr 
Arlig procentuell förändring 

Andel av 
OECD
områdets 
totala 
BNP i %1 

Förenta staterna 36.0 
Japan 19,2 
V~isttvskland 8,8 
Frankrike 7 ,0 
Storbritannien 5 ,5 

Danmark 0,8 
Finland 0.7 
Norge 0.7 
Sverige 1,3 

Norden2 2.2 

OECD Europa 38,2 

OECD-totalt 

1 1987 års BNP 
2 Exklusive Sverige 
Källor: OECD och Finansdepartementet 

1991 

-1,2 
4.4 
3,7 
1.2 

-2.4 

1,3 
-6.5 
1.9 

-1.8 

-1.0 

1.2 
0.8 

1992 1993 

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

-1 1 1/4 

1 1/4 1 1/2 
-2 1 1/4 
2 1/2 1 I /2 

-1 112 -1 1/2 

112 1 1/2 

1 

1 1/2 1 3/4 

1994 

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

2 114 
1 3/4 
3 
1 1/2 

2 114 

2 1/4 

2 3/4 

Efter att förnyade svaghetstecken gjort sig gällande under hösten 1991, 
växte den amerikanska ekonomin kraftigt under första och tredje kvartalet 
1992. Penningpolitiken väntas bidra till att inhemsk efterfrågan stiger på 
bred front under 1993, samtidigt som finanspolitiken kan komma att 
lättas något av den nytillträdda Clinton-administrationen. Det finns dock 
en betydande risk att en svag sysselsättnings- och realinkomsttillväxt samt 
fortsatt skuldreducering i hushålls- och företagssektorema håller tillbaka 
konsumtion och investeringar. Styrkan i återhämtningen förutses bli 
mycket måttlig i jämförelse med tidigare perioder. BNP-tillväxten väntas 
uppgå till 2 11'.! procent 1993 för att öka till 3 procent 1994. 

Såväl Japan som västra Tyskland erfor en markant avmattning under 
loppet av 1992. Under intrycket av fallande aktie- och fastighetspriscr 
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började japanska konsumenter och företag agera alltmer försiktigt, vilket 
resulterade i en lägre konsumtionstillväxt och en fortsatt neddragning av 
de privata investeringarna. Grundorsaken till avmattningen i västra 
Tyskland är kostnaderna för återföreningen. Som svar på försämringen 
av de offentliga finanserna och det för tyska förhållanden höga kostnads
och inflationstrycket förs en stram penningpolitik, vilket håller tillbaka 
den inhemska efterfrågan. Utsikterna att undvika recession har försämrats 
betydligt. Medan tillväxten väntas öka svagt i Japan under 1993, förutses 
en fortsatt avmattning i västra Tyskland. 

Penningpolitiken i OECD-området under 1992 karaktäriserades av de 
inledningsvis motsatta rörelseriktningarna i å ena sidan USA och Japan 
och å andra sidan Tyskland - och därmed i praktiken övriga västeurope
iska länder. I de förstnämda länderna lättades penningpolitiken successivt 
för att stimulera ekonomierna. I USA har detta bidragit till ett uppsving 
i investeringarna, framför allt bostadsbyggandet, medan konsumtionen 
påverkats i mindre utsträckning. De långa räntorna har tenderat att falla 
mindre än de korta, vilket sannolikt begränsat effekten på företagsinvest
eringarna. I Tyskland var politiken fortsatt stram under första halvåret 
1992 efter allt fler tecken på ihållande pris- och kostnadsstegringar. 
Därefter har politiken lättats något i syfte att minska spänningarna inom 
EMS, vilket resulterat i fallande marknadsräntor. I föreliggande prognos 
väntas penningpolitiken lättas ytterligare i Tyskland under 1993, i takt 
med att inflationstrycket avtar. 

Finanspolitiken i OECD-området 1992 var lätt expansiv. Japan har som 
enda större industriland mer aktivt använt finanspolitiken för att stimulera 
den inhemska efterfrågan genom tidigareläggning av offentliga infrastruk
turinvesteringar. Ett redan ansträngt budgetläge i övriga OECD-länder 
har försämrats till följd av att utgifter för bl a arbetslöshetsunderstöd har 
ökat samtidigt som skatteinkomsterna eroderats. Finanspolitiken under 
1993 och 1994 förutses vara inriktad på fortsatt budgetkonsolidering. Om 
återhämtningen dröjer kan det dock inte uteslutas att det sker en viss 
lättnad i USA och vissa EG-länder. EG-länderna enades vid Europeiska 
Rådets möte i Edinburgh om ett tillväxtinitiativ i syfte att stärka den 
ekonomiska utvecklingen. Den direkta stimulanseffekten blir sannolikt 
begränsad och uppgår till ca 0,5 procent av EGs samlade BNP utspritt 
över ett antal år. Avsikten med initiativet är att det framför allt skall 
verka på förväntningarna. 

Inflationen inom OECD-området dämpades markant under 1992. Bland 
de större länderna var det endast i Tyskland som inflationstrycket ökade. 
Under prognosperioden väntas prisstegringstakten inom OECD-området 
stabiliseras på en låg nivå. Ledig kapacitet inom såväl industrin som på 
arbetsmarknaden dämpar kostnadsutvecklingen. I Tyskland väntas 
inflationen avta som en följd av den svaga ekonomiska utvecklingen. 
Vissa länder får en inflationsimpuls efter höstens valutakursförändringar, 
men deprecieringarna förutses inte få fullt genomslag i konsumentledet. 
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Tabell 2:2 Konsumentprisernas utveckling i vissa OECD-länder 
Artig procentuell förändring 

1991 1992 1993 1994 

Förenta staterna 4,2 3 3 3 
Japan 3,3 2 2 2 112 
Västtyskland 3,5 4 3 112 3 
Frnnkrike 3,2 3 2 3/4 3 
Storbritannien 5,9 3 314 4 4 

Danmark 2,4 2 2 2 1/4 
Finland 4,1 2 112 3 112 3 
Norge 3,4 2 112 3 112 2 112 
Sverige 9,4 2 1/4 5 3 

Norden 1 3,3 2 1/2 3 2 112 

OECD-Europa 4,7 4 4 3 112 

OECD-totalt 4,3 3 3 114 3 

1 Exklusive Sverige 
Källor: OECD och Finansdepartementet 

Arbetslösheten inom OECD-området steg till nära 8 procent under 
1992. Den förutsett svaga återhämtningen under 1993 kan knappast 
hindra att arbetslösheten stiger ytterligare och först under 1994 väntas en 
dämpning påbörjas. Utsikterna om en fortsatt ökning av arbetslösheten 
i Europa har inneburit att arbetslöshetsfrågan givits högre prioritet i det 
internationella samarbetet. 

Världshandeln ökade med ca 5 procent 1992. När den gradvisa 
återhämtningen fortsätter under 1993 och 1994 beräknas världshandeln 
fortsätta att utvecklas positivt. En betydande osäkerhetsfaktor är dock 
utgången av GATT-förhandlingarna inom ramen för Uruguayrundan. En 
positiv utgång av förhandlingarna skulle lägga grunden till en långsiktigt 
gynnsam utveckling för världshandeln. 

Det finns ett antal stora osäkerhetsmoment i det aktuella kon
junkturläget. I ljuset av den senaste kvartalssiffran för BNP och fortsatt 
posititv utveckling av flertalet konjunkturvariabler i USA, bedöms 
riskerna vara mer balanserade än tidigare. I Japan och Västeuropa 
däremot kan det inte uteslutas att utvecklingen blir svagare än beräknat. 

I förgrunden för utvecklingen i Europa står risken för ett fortsatt 
uppdrivet ränteläge. Utformningen av den ekonomiska politiken i 
Tyskland är avgörande för möjligheten till lägre realräntor i övriga 
Europa. Penningpolitiken bedöms lättas under det första halvåret 1993, 
men därvidlag finns en stor osäkerhet. Fördröjs denna lättnad kommer 
sannolikt tillväxten i Europa att bli svagare än prognosticerat. Vidare 
föreligger det en osäkerhet om effekterna av den valutaoro som rådde i 
Europa hösten 1992. Italien och Storbritannien lämnade växelkurssa
marbetet inom EMS med stora deprecieringar som följd. Spanien samt 
Portugal skrev ned sina valutor. Storbritannien har aviserat en mer 
expansiv ekonomisk politik efter beslutet att lämna ERM. Italien går 
motsatt väg och har presenterat ett omfattande åtstramningspaket. 

Osäkerhet kvarstår vidare om hur långt skuldsaneringen bland hushåll 
och företag har ko~it. Processen är sannolikt inte slutförd och kommer 

11 Riksdagen 1992193. I sam/. Nr /llli. Hilaga /. 
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att medverka till en dämpad utveckling de kommande åren. Anpassningen 
inleddes tidigast i USA och har där underlättats av de låga räntorna. 
Vidare är deflationsprocessen i tillgångspriserna i Japan sannolikt inte 
avslutad. Oklarhet råder dessutom om styrkan i det japanska finansiella 
systemet och den möjliga inverkan på den reala ekonomin. 

De offentliga finanserna försämrades i flertalet OECD-länder 1991 och 
1992. Till största delen beror försämringen på konjunkturella faktorer 
men i vissa länder har även diskretionära åtgärder bidragit till budgetför
svagningen. Endast ett fåtal EG-länder uppfyller de konvergenskrav för 
de offentliga finanserna som stipulerats för deltagande i den monetära 
unionen. I Tyskland har kostnaderna för återförening med de östra 
delstaterna systematiskt underskattats. Det står nu klart att stora 
budgetförstärkningar krävs de närmaste åren. I USA har det federala 
underskottet ökat ytterligare. Det har därmed uppstått behov för 
medelfristig budgetkonsolidering i flertalet OECD-länder de kommande 
åren, vilket på kort sikt kan ha en dämpande inverkan på den ekonomiska 
aktiviteten. 

2. 2 Länderöversikter 

Förenta staterna 

Den amerikanska ekonomin nådde konjunkturbotten våren 1991. 
Återhämtningen därefter har kännetecknats av att den varit betydligt 
svagare än i tidigare uppgångar, trots stöd från en mycket expansiv 
penningpolitik. Orsakerna till denna utveckling har främst varit dels en 
hög skuldsättning hos hushåll och företag, dels en svag framtidstro hos 
dessa grupper. Tillväxten i hushållens reala disponibla inkomster har 
dessutom varit svag. Totalproduktionen ökade preliminärt med knappt 2 
procent 1992. Den svaga tillväxten i efterfrågan i kombination med 
stabila oljepriser medförde att inllationeri dämpades till 3 procent, en 
historiskt sett låg nivå i Förenta staterna. 

Den snabbare tillväxten under tredje kvartalet 1992 bedöms i stor 
utsträckning varit tillfällig. Huvudscenariot i föreliggande prognos är all 
återhämtningen även fortsättningsvis blir relativt svag. 

Vad valet av Bill Clinton till president kommer att innebära för den 
amerikanska ekonomin är för tidigt att sia om. Optimismen bland 
hushållen tycks redan spira i hopp om en expansiv och sys
selsänningsskapande fimmspolitik. Clintons hittillsvarande planer för 
finanspolitiken - infrastruktursatsningar. skattekrediter för investeringar. 
arbetsmarknadsutbildning och utbildningsinsatser - skulle innebära en 
måttlig stimulans fr o m andra halvåret 1993. En svår fråga är hur 
Clinton kan kombinera dessa planer med kraven på medelfristig 
budgetkonsolidering som lagts fast i 1990 års budgetuppgörelse mellan 
kongressen och presidenten. I princip krävs att alla utgiftsökningar och 
skattesänkningar finansieras. Vid oförändrad politik skulle budgetunder
skottet minska både 1993 och 1994. Om Clintons program vcrkställs 
innebär det sannolikt att underskottet ökar något och att anpassningen 
mot budgetbalans fördröjs. 
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Penningpolitiken väntas under 1993 vara fortsatt expansiv för att stötta 
den svaga återhämtningen. Även om penningpolitiken under lång tid inte 
givit märkbart stöd för den inhemska efterfrågan, har den underlättat 
hushållens och företagens ansträngningar att reducera skuldbördan. 
Denna anpassning bedöms allmänt ha kommit långt i Förenta staterna i 
jämförelse med andra länder med likartade problem. I den mån processen 
håller på att avslutas kommer konsumtion och investeringar att alltmer 
gynnas av en expansiv politik. Det kan dock inte uteslutas att anpass
ningen fortsätter under 1993 och därmed lägger en hämsko på ekonomin. 

Den främsta drivkraften bakom återhämtningen förutses bli den privata 
konsumtionen, även om en svag reallöne- och sysselsättningsutveckling 
håller tillbaka hushållens disponibelinkomster. Skuldsättningen och 
arbetsmarknadsläget väntas dessutom leda till att hushållen håller tillbaka 
konsumtionsutgifterna till förmån för en uppgång i sparandet. Stigande 
vinster och låga räntor. medför att företagens finansiella position stadigt 
förbättras. Företagens investeringar tilltar därför i styrka såväl 1993 som 
1994. Det kraftiga uppsvinget i bostadsinvesteringarna 1992 väntas 
fortsätta 1993 bl a mot bakgrund av att bostadsräntorna är på den lägsta 
nivån sedan början av 1960-talet. Den stigande inhemska efterfrågan 
leder till en fortsatt kraftig importtillväxt 1993 samtidigt som exporten 
stagnerar. Nettoexporten väntas därför ge ett betydande negativt bidrag 
till tillväxten under 1993. Först 1994 - när tillväxten i världsekonomin 
kommit igång ordentligt - bedöms exporten kunna öka i takt med 
importen. 

Sammantaget bedöms tillväxten uppgå till 2 1/2 procent 1993 och 3 
procent 1994. Intlationen väntas ligga kvar på 3 procent de närmaste två 
åren. 

Japan 

Efter att ha uppvisat en stark tillväxt under det första kvartalet dämpades 
aktiviteten betänkligt i den japanska ekonomin under det andra och tredje 
kvartalet 1992. Nedgången är den kraftigaste sedan första oljepris
chocken i mitten på 1970-talet. Den främsta orsaken var en kraftig 
försvagning av inhemsk efterfrågan. Penningpolitiken, som lättats 
avsevärt sedan mitten av 1991, kunde inte förhindra en betydande 
avmattning i privat konsumtion och företagens investeringar. Regeringens 
tidigareläggning av offentliga infrastrukturinvesteringar sedan våren 1992 
utgjorde en motvikt till den vikande aktiviteten inom andra sektorer. 
Bytesbalansöverskottet steg till rekordnivå under 1992, främst beroende 
på att den svaga inhemska efterfrågan lett till vikande import. Sam
mantaget bedöms tillväxten 1992 ha dämpats till 1 3/4 procent. 

Penningpolitiken i Japan väntas vara fortsatt expansiv under 1993. Det 
kan inte heller uteslutas att centralbanken genomför ytterligare diskon
tosänkningar om det visar sig att inhemsk efterfrågan inte tar fart. 

Japan är det enda större OECD-land som utan påfrestningar har 
möjlighet att bedriva en expansiv finanspolitik. Regeringens åtgärdspro
gram från augusti 1992 inkluderar tidigareläggning av offentliga 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 

19 



investeringsprojekt, åtgärder för att stimulera de privata investeringarna 
samt insatser för att stödja den finansiella sektorn med sikte på att minska 
trycket från fallande aktie- och fastighetspriser. Totalt uppgår paketet till 
motsvarande 2,4 procent av BNP. De direkta stimulanseffekterna på 
ekonomin bedöms emellertid bli avsevärt mindre, eller drygt 1 procent 
av BNP, och infaller främst under budgetåret 1993. 

Ett flertal faktorer pekar på att den japanska ekonomin vänder först 
emot mitten av 1993. I ljuset av 1980-talets massiva investeringar talar 
det försämrade vinstläget i industrin för en fortsatt neddragning av 
maskin- och anläggningsinvesteringar under 1993. Hushållens förvänt
ningar om den egna ekonomin kan också förutses förbli dämpade. Min
skade bonusutbetalningar, lägre övertidsersättning och låg sysselsättn
ingstillväxt kan i det försämrade arbetsmarknadsläget medföra att 
hushållens inkomsttillväxt stagnerar och håller tillbaka konsumtionsut
gifterna. Därtill skall läggas att de japanska hushållen är högt skuldsatta, 
även om räntebördan är lägre än i t ex USA. Det av ändrade beskat
tningsregler framdrivna uppsvinget i de privata bostadsinvesteringarna 
som inleddes under andra halvåret 1992 väntas fortsätta under första 
halvåret 1993 för att därefter mattas av. 

Nettoexporten kommer att ge ett kraftigt bidrag till BNP-tillväxten 
1993, liksom var fallet föregående år, p g a en stagnerande exporttillväxt 
i kombination med fallande importefterfrågan. Sammantaget väntas 
tillväxten uppgå till 2 l /4 procent l 993 och 3 1/4 procent l 994. 
Inflationen beräknas till 2 resp. 2 1/i procent 1993 och 1994. 

Västeuropa 

Tillväxten dämpades ytterligare något i OECD-Europa under 1992. En 
viktig förklaring är den kraftiga avmattningen i västra Tyskland. De höga 
realräntorna i Europa har stått i förgrunden när utvecklingen analyserats. 
Arbetslösheten ökade ytterligare och frågan om hur denna utveckling 
skall kunna brytas har givits högre prioritet. Oron på de internationella 
valutamarknaderna under hösten 1992 har ökat osäkerheten om den 
ekonomiska utvecklingen. Ett nödvändigt villkor för en återhämtning i 
Europa förefaller vara lägre realräntor. Räntorna i Tyskland bedöms 
sjunka under första hälften av 1993, vilket borde bereda väg för lägre 
räntor i Västeuropa i övrigt. Stora ekonomiska obalanser i flera av de 
västeuropeiska länderna innebär emellertid att tillväxten förblir dämpad 
under prognosperioden. Återhämtningen fördröjs och blir svagare än 
tidigare prognosticerat men förutses ändå komma igång från och med 
andra halvåret 1993. 

Den ekonomiska aktiviteten i Tysklands västra delstater mattades under 
1992 och särskilt då under hösten. Orderingången till industrin fortsätter 
att minska och kapacitetsutnyttjandet sjunker. Enkätundersökningar visar 
att företagens förväntningar för den närmaste framtiden präglas av 
pessimism. Konjunkturindikatorerna pekar mot att återhämtningen 
fördröjs och inte inleds förrän senare delen av 1993. 
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Turbulensen på valutamarknaderna under hösten 1992 har resulterat i 
en appreciering av D-marken mot de flesta övriga europeiska valutor. 
Dessutom har höga löneökningar och sjunkande produktivitet medfört att 
enhetsarbetskostnaden ökar snabbare i Tyskland än i konkurrentländerna. 
Den tyska industrin har därmed förlorat konkurrenskraft. 

Den grundläggande orsaken till problemen i den tyska ekonomin är 
kostnaderna för återföreningen med de östra delstaterna. Återföreningen 
har bl a medfört en snabb ökning av de offentliga utgifterna och en stark 
penningmängdstillväxt. Detta har resulterat i ett stigande inflationstryck. 
För att hålla tillbaka pris- och kostnadsökningarna har den tyska 
centralbanken fört en stram penningpolitik. Prognoserna för underskottet 
i de offentliga finanserna har succesivt justerats upp och behovet av 
budgetkonsolidering har ökat. 

BNP-tillväxten i de västra delstaterna kommer att dämpas betydligt 
under 1993 och beräknas till endast 112 procent. Den privata konsum
tionen hålls tillbaka av den svaga utvecklingen av hushållens disponibla 
inkomster. Investeringsaktiviteten sjunker p g a fallande kapacitetsut
nyttjande, svag exportefterfrågan samt lägre vinster inom industrin. 
Vidare bidrar det uppdrivna ränteläget till en dämpad efterfrågan. Först 
under senare delen av 1993 förutses konjunkturen vända och tillväxten 
1994 kan nå upp till ca 2 procent. En starkare internationell efterfrågan 
och lägre räntor stimulerar ekonomin. En positiv faktor för utvecklingen 
framgent är att tyska företag och hushåll, till skillnad från i många andra 
OECD-länder, inte genomförde en snabb skulduppbyggnad under 1980-
talet. 

Arbetslösheten kommer att stiga under prognosperioden, vilket bidrar 
till lägre löneökningar. Inflationen beräknas gradvis dämpas till 3 procent 
1994. Låg ekonomisk aktivitet och minskat inflationstryck antas innebära 
att den strama penningpolitiken kan lättas under 1993. Det förutsätter 
emellertid att finanspolitiken stramas åt och att löneavtalen sluts på lägre 
nivåer. 

Tillväxten i östra Tyskland blev svagare än väntat under 1992 även om 
botten i den ekonomiska nedgången passerades. Även de närmaste åren 
kommer utvecklingen att bli sämre än tidigare beräknat. Det beror på ett 
i det närmaste totalt bortfall av efterfrågan från Östeuropa, en i förhållan
de till produktiviteten allt för snabb löneutveckling, en föråldrad 
produktionsapparat samt ett varuutbud som saknar konkurrenskraft. De 
östra delstaterna kommer för en lång tid att vara beroende av trans
fereringar från väst för sin återuppbyggnad och sin standard. I reger
ingens medelfristiga finansplan beräknas transfereringarna till östra 
Tyskland uppgå till ca 100 mdr D-mark om året. 

Lågkonjunkturen i Storbritannien blev mer utdragen än förväntat och 
BNP föll med ca 1 procent 1992. Sedan recessionen inleddes i mitten 
1990 har BNP fallit med över 4 procent. Hög skuldsättning och höga 
realräntorna förklarar till en del att ekonomin utvecklats svagt. Nedgång
en planade emellertid ut under andra halvåret 1992 och vissa kon
junkturindikatorer pekar mot att en återhämtning inleds under första 
halvåret 1993. Arbetslösheten har ökat snabbt och överstiger 10 procent 
av arbetskraften. 
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Den svaga efterfrågan har medfört att deprecieringen av pundet ännu inte 
fullt ut slagit igenom i konsumentpriserna. 

Pundet lämnade ERM i mitten av september 1992 i samband med 
valutaoron. Det övergripande målet för den ekonomiska politiken 
definieras numera som hållfast långsiktig tillväxt.· Den underliggande 
inflationstakten ska hållas mellan 1-4 procent under återstoden av 
mandatperioden. Den förda penningpolitiken sedan utträdet ur ERM 
bekräftar att Storbritannien inte har för avsikt att återinträda under den 
närmaste tiden. Basräntan har sänkts vid ett flertal tillfällen och de korta 
marknadsräntorna är nu lägre än i Tyskland. En negativ räntedifferens 
mot Tyskland hade varit omöjlig att upprätthålla inom ERM. 

Till följd av de ekonomiska obalanserna antas återhämtningen bli 
svagare än normalt efter en lågkonjunktur. BNP-tillväxten beräknas till 
drygt l procent 1993. Lägre räntor kan innebära att desinflationspro
cessen i tillgångspriserna upphör och att den privata konsumtionen 
stimuleras. Skuldsättningen kommer emellertid fortsatt att vara ett stort 
problem varför uppgången blir dämpad. Bruttoinvesteringarna ökar till 
följd av stigande offentliga investeringar och att de privata invester
ingarna slutar att falla. Under 1994 väntas återhämtningen fortsätta. 
Exporten beräknas öka under prognosperioden som en följd av kon
kurrenskraftsförbättringen efter deprecieringen av pundet. 

Finanspolitiken ges troligen en mer expansiv inriktning under 
prognosperioden och det offentliga upplåningsbehovet ökar. På medellång 
sikt finns det dock behov av en konsolidering i de offentliga finanserna. 
Pundets utträde ur ERM antas utnyttjas till att bedriva en expansiv 
penningpolitik. Inflationsimpulsen av deprecieringen väntas på kort sikt 
inte slå igenom fullt ut i konsumentledet. Inflationen beräknas till 4 
procent både 1993 och 1994. Löneökningskraven från arbetstagarna 
förutses bli förhållandevis återhållsamma. Den svaga återhämtningen 
leder sannolikt till en fortsatt ökning av arbetslösheten under 1993, eller 
ca 11 procent av arbetskraften. 

BNP-tillväxten i Frankrike tog fart igen under det tredje kvartalet 1992 
efter ett kvartal med stagnation. Svag efterfrågan från utlandet och 
pessimistiska förväntningar hos företag och hushåll innebär sannolikt att 
tillväxten åter kommer att dämpas under återstoden av året och under 
inledningen av 1993. Den franska ekonomin är emellertid, med undantag 
för den höga arbetslösheten, i grunden stark. Det finns inga underlig
gande stora obalanser och Frankrike är ett av de få EG-länder som 
uppfyller Maastrichtfördragets konvergensvillkor. Konkurrenskraften har 
förbättrats markant de senaste åren och när den internationella kon
junkturen vänder kommer Frankrike att ligga väl till för en stark 
utveckling, även om det relativa kostnadsläget påverkats negativt av 
höstens valutakursförändringar. 

Den franska francen utsattes för stark press i samband med folkomröst
ningen om Maastrichtfördraget i september. Med hjälp av massiva 
interventioner i nära samarbete mellan de franska och tyska central
bankerna kunde de akuta devalveringsspekulationerna avvärjas. Ränte
differensen mot D-marken ligger dock kvar på en högre nivå än före 
folkomröstningen, vilket hämmar ekonomin. 
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Svag utländsk efterfrågan och lågt förtroende hos företag och hushåll 
medför att BNP-tillväxten beräknas till endast 1 1 /4 procent 1993. 
Investeringarna förutses fortsätta att falla och bidraget från nettoexporten 
sjunker. Företagens finansiella situation är visserligen god, men ett lågt 
kapacitetsutnyttjande håller tillbaka investeringarna. Sjunkande realräntor 
och ökad internationell ekonomisk aktivitet antas bidra till att tillväxten 
blir nära 3 procent 1994. 

Arbetslösheten beräknas öka under större delen av 1993 och närma sig 
11 procent innnan den åter kan börja sjunka. Inflationen bedöms fortsatt 
att vara bland de lägsta inom EG och löneavtalen väntas slutas på låga 
nivåer. Produktiviteten i industrin antas fortsätta att utvecklas gynnsamt, 
vilket innebär en låg ökningstakt i enhetsarbetskostnaden under prog
nosperioden. 

Norden 

Den ekonomiska utvecklingen i våra nordiska grannländer under 1992 
blev svag. I Norge tilltog tillväxten något samtidigt som den stagnerade 
i Danmark. Finland såg för andra året i följd sin BNP falla, om än inte 
lika starkt som 1991. Under 1993 förutses alla länderna uppvisa en viss 
tillväxt som förbättras ytterligare under 1994. Prognoserna innehåller 
dock fler osäkerhetsmoment än normalt och flertalet av dessa risker 
påverkar utsikterna i negativ riktning. 

Efter flera års fall upplevde Danmark en ökning av privat konsumtion 
1992. En förväntad uppgång i bruttoinvesteringarna uteblev dock, varför 
tillväxten i den inhemska efterfrågan blev marginell. Skuldsaneringen 
bedöms vara långt framskriden såväl bland hushållen som i företagssek
torn och den inhemska efterfrågan väntas stiga både 1993 och 1994. 
Utrikeshandelns bidrag förutses bli mindre än tidigare år och tillväxten 
stannar därför på ca 11/2 och drygt 2 procent under 1993 och 1994. 

Att tillväxten blir så svag innebär, i kombination med en ökad produk
tivitet, att sysselsättningen påverkas endast marginellt. Arbetslösheten 
väntas därför ligga kvar på över 10 procent av arbetskraften under 
prognosperioden. Danmark har under senare år uppvisat en av västvärld
ens lägsta inflationstakter. Ingen förändring i detta hänseende förutses för 
1993 och 1994 då siffran beräknas bli 2 respektive 2 114 procent. 

Budgetplanen som presenterats för 1993 äc fortsatt stram i syfte att få 
ner budgetunderskottet och förhindra kostnadsökningar. Något av ett 
trendbrott för den konservativa regeringen är dock dess beslut att avsätta 
ca 6 mrd DKK i syfte att motverka den höga arbetslösheten och stimulera 
aktiviteten i ekonomin. Detta skall till fullo finansieras genom nedskär
ningar av andra utgifter. 

Danmark erfor en, mot bakgrund av den svaga internationella kon
junkturen, kraftig exportökning under 1992. Detta berodde dels på de 
låga lönekostnadsökningama, dels på en förbättrad produktivitet. 
Resultatet blev en ökning av överskottet i bytesbalansen. För prog
nosperioden förutses överskottet krympa något bl a till följd av de 
föreslagna stimulansåtgärderna. 
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Den finska ekonomin är på väg ur den svåra recession som följde av 
den kraftiga överhettningen i slutet på 1980-talet och kollapsen av 
handeln med det forna Sovjetunionen. Efter devalveringen med ca 12 
procent i november 1991 trodde många att Finland skulle uppleva en 
exportledd återhämtning genom vilken BNP-fallet skulle hejdas. En stark 
exportökning kunde dock inte hindra att BNP föll med drygt 2 procent 
1992 delvis till följd av den svaga internationella konjunkturen och den 
finansiella konsolideringen i den privata sektorn. En ytterligare bidragan
de orsak till BNP-fallct var det mycket höga ränteläget som följde på de 
återkommande valutakriserna. Den kraftiga valutaoron i september 
tvingade Finlands Bank att låta marken flyta fritt. Därefter deprecierades 
marken med ca 13 procent. 

Regeringen lade senare fram ett åtgärdsprogram som innebär avsevärda 
besparingar i de offentliga finanserna de närmaste tre åren. Till följd av 
regeringens uppgörelse med fackföreningarna kunde liksom förra året 
arbetsmarknadens parter komma överens om ett nollavtal för 1993. 

Tillsammans med de två deprecieringarna och markanta produk
tivitetsförbättringar i exportindustrin (uppemot 13 procent) stärker dessa 
åtgärder Finlands konkurrensförmåga kraftigt. Vidare innebär åtgärds
paketets åtstramande karaktär att importökningen under 1993 blir 
blygsam. Den starkt förbättrade konkurrenskraften och den låga 
importtillväx.ten innebär att nettoexporten förutses bli så stor att 
nedgången i den inhemska efterfrågan motverkas. BNP-tillväxten för 
1993 väntas bli 1 1/4 procent. 

För 1994 bidrar sannolikt den inhemska efterfrågan i viss mån till 
BNP-tillväxten. Men även detta år förväntas nettoexporten vara den 
viktigaste faktorn bakom ökningen i BNP som beräknas bli , 1 3/4 
procent. Importökningen väntas under 1994 bli påtaglig (6 procent) till 
följd av den höga importandelen i de likaledes ökade investeringarna, 
medan exporten fortsätter att växa i något lägre takt än 1993. 

Sysselsättningen sjönk betydligt 1992 och arbetslöshetsprognosen på 10 
procent överskreds rejält. Vid årets slut uppgick arbetslösheten till över 
16 procem. På grund av det låga kapacitetsutnyttjandet och den höga 
kapitalintensiteten i industrin förväntas inte arbetslösheten sjunka i någon 
större utsträckning vare sig under 1993 eller 1994. 

Till följd av den strama finanspolitiken och den allmänt låga aktiviteten 
i ekonomin är inflationstrycket utomordentligt lågt. Den prisökning som 
förväntas för 1993 (3 1/2 procent) är till stor del resultatet av höjningar av 
indirekta skatter inom ramen för åtgärdspaketet. lnflationstakten väntas 
falla tillbaka något under 1994 och stanna vid 3 procent. Deprecieringen 
bidrar till den ökade inflationen men förväntas inte få fullt genomslag 
under 1993 då den inhemska efterfrågan faller. 

Den norska ekonomin växte med 2 1/2 procent 1992 och liksom 
tidigare år var det i huvudsak oljesektorn som förklarar denna siffra. 
Fastlands-BNP visade en tillväxt på endast 1 procent. Liksom i övriga 
nordiska länder är huvudförklaringen till den uteblivna återhämtningen 
den finansiella konsolideringen i hushållssektorn i kombination med den 
svaga internationella konjunkturen. Hushållens sparkvot har ökat kraftigt 
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de senaste två åren. Föreliggande prognos utgår ifrån att kon
solideringsprocessen är i det närmaste genomförd. Ett tecken på att så är 
fallet är att nedgången i fastighetspriserna ser ut att hejdats under senare 
delen av 1992. 

Således förutspås den privata konsumtionen och industriinvesteringarna 
öka 1993. Nettoexportens bidrag är avtagande till följd av den kraftigt 
ökade importen, som väntas följa tillväxten i den inhemska efterfrågan. 
BNP-tillväxten för hela ekonomin förutses bli ca 11/2 procent 1993 medan 
den för fastlandsekonomin väntas uppgå till 2 procent. 

Den expansiva finanspolitik som förts de senaste åren har inte haft 
avsedd effekt. Arbetslösheten har förblivit lika hög som tidigare d v s ca 
6 procent av arbetskraften. Regeringen har efter valutaoron under hösten 
1992 uppenbarligen tagit intryck av utvecklingen i Finland och Sverige 
och budgeten för 1993 är stram. Utgiftssidan kan närmast betecknas som 
en inflationsjustering av fjolårets. Fortfarande uppvisar budgeten ett 
underskott på ca 50 mrd NOK, men detta skall ses i ljuset av att staten 
samtidigt har ansenliga nettofordringar. 

Deprecieringen av den svenska kronan och det därpå följande trycket 
mot den norska valutan föranledde regeringen att presentera ett åtgärds
paket i budgetpropositionen. Syftet var att stärka industrin genom en 
sänkning av arbetsgivaravgiften och därmed lugna valutamarknaden. 
Detta skulle finansieras via en höjning av momsen och toppskatten. Vare 
sig detta förslag eller en höjning av marginalräntan lyckades hejda 
valutaspekulationerna och den 10 december tvingades Norges Bank 
överge kronans koppling till ECU. 

År 1994 väntas fastlandsekonomin och den totala BNP att uppvisa 
liknande tillväxttal som under 1993 främst till följd av en fortsatt hög 
inhemsk efterfrågan. Prisstegringstakten i Norge väntas stiga till 3 1/2 

procent under 1993 för att sedan falla tillbaka till 21/2 procent året därpå. 
Deprecieringens inflationsimpuls väntas således inte få fullt genomslag 
beroende på att den i viss mån motverkas av den måttliga ökningen i 
privat konsumtion, produktivitetsförbättringarna i industrin, de låga 
lönelyften samt det låga kapacitetsutnyttjandet. 

Östeuropa 

Inom länderna i Central- och Östeuropa samt republikerna i f d Sov
jetunionen fortgår omställningen till marknadsekonomi med varierande 
hastighet och framgång. 

I de länder i Central- och Östeuropa som tidigt inledde reformproces
sen - framför allt Ungern, Tjeckoslovakien och Polen - tycks nu en 
viss ljusning kunna skönjas vad gäller den ekonomiska utvecklingen. 
Dessa länder har haft betydande framgång vad gäller makroekonomisk 
stabilisering och privatisering av mindre företag. De har dessutom med 
framgång inlett en omläggning av handeln från traditionella hand
elspartners i öst till nya marknader i väst. Det är därmed troligt att den 
samlade produktionen ökar från och med 1993. 
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Bland många av de stater som utgjorde f d Sovjetunionen har dock 
reformprocessen knappt påbörjats. Dessa stater har dessutom drabbats 
hårt av att den tidigare mycket omfattande interna handeln drastiskt 
minskat. Vad beträffar Ryssland är den ekonomiska situationen kritisk, 
delvis på grund av oklarhet om reformpolitikens framtid. Åtgärder för att 
uppnå makroekonomi~* stabilitet har inte fått effekt. 

De baltiska staterna påverkas av utvecklingen inom OSS i allmänhet 
och Ryssland i synnerhet. Under den inledande fasen av reformprocessen 
har de baltiska staterna visat en påtaglig beslutsamhet och reformvilja. 
Samtliga tre stater har exempelvis lämnat rubelzonen och helt eller delvis 
infört egna valutor, samtidigt som omfattande prisliberaliseringar 
genomförts. De första stegen mot mer omfattande privatiseringar har 
tagits. Trots dessa initiala framgångar bör poängteras att stora svårigheter 
kvarstår. Även under 1993 kommer utvecklingen i de baltiska ekonomier
na att kännetecknas av fallande produktion och stigande arbetslöshet. 
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3 Utrikeshandel 
3 .1 Export och import 

Sveriges totala varuexport ökade med ca 1 % 1992. I år beräknas den 
stiga med 5 % och med drygt 8 112 % 1994. Förutom en snabbare 
marknadstillväxt beror uppgången på stärkt konkurrenskraft och 
andelsvinster. Varuimporten visar en långsam återhämtning under 
prognosperioden. I år beräknas den falla med omkring 1/2 % och öka 
med närmare 4 3 1994. 

Importtillväxten inom OECD-området under de närmaste två åren 
bedöms bli betydligt svagare än under konjunkturuppgången åren 1984-
1986. Marknadstillväxten var då mer än tre gånger högre än den 
beräknade för 1992-1994. Det bidrar till en relativt långsam exporttillväxt 
de närmaste åren, trots en markant förbättring i industrins konkurrens
kraft. 

Sveriges relativpris för bearbetade varor steg med ca 103 under 
perioden 1985-1989. Detta har lett till att industrin förlorat marknadsan
delar i stor utsträckning. Under 1990 började industrin hålla tillbaka 
exportpriserna och relativpriset föll något. Utrymmet för en större 
prisnedgång var ändå begränsat, eftersom kostnadsutvecklingen var 
fortsatt hög. Industrins lönsamhet försämrades snabbt fr.o.m. 1990. 

Diagram 3:1 Svensk industris konkurrenskraft 1975-1991 

Index 1980==100 

. ····· 1 

120 z \\ \_ . ·... . \ . ················· .... ~" .. 1,' 

\ /\ /'·-. ;<~<\_ ..... . .......... '''•/ .. ··············· 
\ \j ,_ , ·.. \ \ ' .. ,.,;..J,·:_:_. -~ " 1· 

110 

i-Rolati,pd' 1 mm \c::;'!. , . 
~~~ -~~~.: ·~-1·1·1~·1·,-,,-,-crn-,-,,~:. l 

100 + ... 

90 j 
80 i,~~~~ 

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 

Källa: OECD 

År 1990 föll Sveriges relativpris för bearbetade varor något och steg 
måttligt året därpå. Industrin förlorade ändå marknadsandelar i stor 
omfattning under dessa år. De tidigare årens snabba försämring i 
konkurrenskraft slår igenom på flera års sikt. Under 1992 sjönk åter 
relativpriset, vilket kunde märkas i en uppbromsning av andelsför-
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lusterna. Under 1992 beräknas förlusten till 2,5 % på världsmarknaden 
för bearbetade varor, att jämföra med 4,6% 1991. 

Sänkningen av arbetsgivaravgiften i januari 1993 samt deprecieringen 
av den svenska kronan efter det att kopplingen till ecun släppts, skapar 
utrymme för en kraftig sänkning av relativpriset för svensk export i år. 
Totalt beräknas relativpriset minska med omkring 7 % 1993. En del av 
fallet förklaras av utrymmet för en relativprissänkning som deprecie
ringen av kronan ger. Omkring hälften av utrymmet (sedan de ökade 
kostnaderna för importerade insatsvaror räknats bort) antas utnyttjas för 
en relativprissänkning och resten till en vinstmarginalförbättring. 
Relativprissänkningen är nästan lika stor som i samband med devalve
ringarna i början på 1980-talet, då relativpriset föll med 8%. Den 
kraftiga förbättringen i konkurrenskraft bidrog starkt till att exportindu
strin kunde vända de tidigare marknadsandelsförlusterna till vinster. 
Industrins andelar på OECD-marknaden ökade med drygt 9% i volym 
under åren 1982-1983. Under prognosperioden 1993-1994 beräknas 
andelsvinsterna uppgå till 6 l /2 % . 

Tabell 3:1 Exportmarknadstillväxt, relativa priser, marknadsandelar och 
export av bearbetade varor 
Procentuell förändring 

1990 1991 1992 1993 1994 

Exportmarknadstillväxt 
14 OECD-länder 5,3 0,7 2,2 3,4 5,5 
Totalt 5,8 2,2 2,9 4,0 5,7 
Priser 
14 OECD-länders 
importriser. SEK 2.7 0,7 -0,8 16.0 2.6 
Svenska exportpriser 2.0 1,8 -2,2 7,9 2,5 
Relativpris -0.7 I.I -1,4 -7,0 -0,1 
Marknadsandelar, volym 
14 OECD-länder -4,3 -5,4 -2,6 2,8 4,6 
Totalt -5,0 -4,6 -2,5 2.4 4.0 

Exportvolym 
14 OECD-länder 0,8 -4,7 -0,5 6,3 10,4 
Totalt 0,6 -2,6 0,4 6,5 10,0 

Anm: Exportmarknadstillväxt avser en sammanvägning av importökningen av 
bearbetade 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. 

Relativprissänkningen i år beräknas leda till marknadsandelsvinster för 
svensk exportindustri för första gången på tio år. Andelsvinsterna kan 
ändå väntas bli begränsade p.g.a. att andra faktorer inverkar negativt på 
utvecklingen. En faktor som håller tillbaka exporten under innevarande 
lågkonjunktur är produktsammansättningen. Svensk export av bearbetade 
varor är i högre grad än konkurrentländerna inriktad på varor som nu 
möter särskilt svag efterfrågan eller missgynnas av överkapacitet på 
exportmarknaden. Detta gäller t.ex. papper och papp samt järn och stål, 
men också vissa investeringsvaror, se tabell 3:2. I en jämförelse med 
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Sveriges tre resp. 14 största konkurrentländer inom OECD ligger den 
största skillnaden mellan dem och Sverige i att andelen papper och papp 
samt järn och stål i exporten är betydligt större för Sverige. Andelen 
maskiner och transportmedel är visserligen totalt sett ungefär lika stor för 
Sverige som för OECD i genomsnitt, men skillnaderna är stora för 
enskilda varugrupper. Sveriges andel industrimaskiner, telekommuni
kationsutrustning och vägfordon i exporten är större än för OECD
genomsnittet. Sveriges största konkurrent, Tyskland, har ännu större 
andelar industrimaskiner och vägfordon i sin export än Sverige, vilket 
också missgynnat Tysklands export då efterfrågan på dessa varor dämpats 
under lågkonjunkturen. Sedan 1986 har Tyskland tappat ca 19 % av sin 
andel av världsmarknaden för bearbetade varor. 

Diagram 3:2 Marknadsandel och relativpris för Sveriges export av bearbetade 
varor till 14 OECD-ländcr 
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Andelsutvccklingen beror inte enbart på konkurrenskraften och 
produktsammansättningen i förhållande till konkurrentländerna. Japan, 
som upprätthållit sin konkurrenskraft relativt väl och som dessutom har 
stora andelar varor som växer snabbt på exportmarknaden, som t.ex. 
kontorsmaskiner, datorer. telekommunikationsutrustning, har ändå tappat 
marknadsandelar från millen av 1980-talct. En del av andelsförlustema 
som drabbat flertalet OECD-länder kan förklaras av den ökade konkur
rensen från nyindustrialiserade länder som Sydkorea, Hongkong. 
Singapore och Taiwan. De har tillsammans vunnit andelar på export
marknaden för bearbetade varor i accelererande takt sedan mitten av 
1980-talet. Sedan 1986 har dessa länder tillsammans ökat sin marknads
andel för bearbetade varor med drygt 30 % . 
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Tabell 3:2 Varuexportens fördelning på några varugrupper 1990 
Andelar av total varuexport i procent 

Tyskland Japan USA Sverige 

Papper och papp 2.2 0,7 1.3 11,0 
Järn och stål 3.8 4,4 0,9 6,0 
Maskiner och 
transportmedel 49.4 70,8 46,4 43,5 
varav 

lndustrimaskiner 18.3 15,9 13,2 17,4 
Kontorsmaskiner 
och datorer 2.5 8,7 4,2 2,6 
Telekom.utrustning 1.8 10,1 2,5 4,4 
Elektriska maskiner 6.8 11.0 7,6 4,3 
Vägfordon 16.8 22,9 7,9 13,0 

OECD 

2,3 
3,3 

43.7 

14,0 

4,3 
3,0 
6,3 

12,3 

Anm.: Tyskland avser här Västtyskland. Varugrupperna är uppdelade enligt SITC, 
rev. 3. 
Källa: OECD (Foreign Trade hy Commodities, 1991), Finansdepartementet. 

Mot slutet av 1989 inleddes ett fall i den svenska varuimporten. 
Mellan 1990 och 1992 minskade den med omkring 6 % . Det kraftiga 
fallet hänger delvis samman med en omfattande lageravveckling. 
Importandelen tycks också ha återgått till en mer normal nivå jämfört 
med överhettningsåren mot slutet av 1980-talct, då importen drevs upp 
genom de kapacitetsrestriktioner som förelåg för den inhemska produk
tionen. I nedgångsfasen har importen också minskat snabbare än den 
importvägda efterfrågan. 

Bedömningen av importen av bearbetade varor baseras i hög grad på 
utvecklingen av den s.k. importvägda efterfrågan. De olika efterfråge
komponenterna vägs där samman med avseende på genomsnittligt 
importinnehåll av bearbetade varor. 

Tabell 3:3 Importvägd efterfrågan på bearbetade varor 
Bidrag till importvägd efterfrågan. procentenheter 

1991 1992 1993 1994 

Offentlig varukonsumtion 0.3 0,6 -0.0 -0.1 
Privat varukonsumtion 0,2 -1,4 -1.7 -0.1 
Byggnadsinvesteringar -0.2 -0,2 -0.5 -0,3 
Maskininvesteringar -3.7 -2.5 -0,4 0.8 
Export av bearbetade varor -0.9 0,1 2,4 3,8 
Lagerförändringar -2.5 1.5 0,5 0,7 

Importvägd efterfrågan -6,7 -1,9 0,2 4,9 
Import av bearbetade varor -7,5 -1,2 -1.0 6,0 

Anm.: Beräkningarna av irnportvägd efterfrågan utgår från konstant importinnehåll. 
Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

1991 föll den importvägda efterfrågan med hela 7 % . Den starka 
lageravvecklingen i kombination med raset i maskininvesteringarna var 
de viktigaste faktorerna bakom detta. Under 1992 föll den privata 
varukonsumtionen kraftigt samtidigt som maskininvesteringarna fortsatte 
all minska. Ett positivt lagerbidrag medförde att nedgången i importvägd 
efterfrågan stannade vid ca 2 % . I år förutses en förskjutning av 
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iuwändningssidan mot mer importtunga delar varför den importvägda 
efterfrågan i stort sett blir oförändrad, trots att den totala (ovägda) 
efterfrågan fortsätter att minska. Härtill bidrar i första hand den starka 
exporttillväxten samt att nedgången för maskininvesteringar i stort sett 
upphör. Den privata konsumtionen minskar visserligen totalt sett kraftigt, 
men minskningen i varukonsumtion beräknas bli av ungefär samma 
storleksordning som 1992. Den starka exporttillväxten 1994 bidrar i hög 
grad till den femprocentiga tillväxten av den importvägda efterfrågan som 
då förutses. 

Normalt ökar importen snabbare än den importvägda efterfrågan. Detta 
kan ses som en effekt av den tilltagande internationella specialiseringen 
som kännetecknat världsckonomin en längre tid. Ekonometriska 
skattningar tyder på att denna effekt för Sverige har upgått till 1,5-2 % 
per år under 1980-talct. Under perioden 1991 till 1994 finns dock två 
viktiga skäl till varför inte importen av bearbetade varor väntas öka 
snabbare än den importvägda efterfrågan. Importandelen drevs upp av det 
extremt höga kapacitetsutnyttjandet under överhcttningsåren. I ncdgångs
fascn återgår importandelen sedan till mera normala nivåer. Det andra 
skälet är att deprecieringen av kronan gör importvaror relativt sett dyrare 
vilket naturligtvis bör få effekter på importvolymen. 

Importpriset för bearbetade varor föll med 2 % under 1992. I år väntas 
en ökning med drygt 6 % . vilket till största delen förklaras av deprecie
ringen av den svenska kronan och dess genomslag på importpriserna. 
Deprecieringen antas få full effekt på importpriset för råvaror, medan 
effekten på övriga varor blir mindre. Den svaga inhemska efterfrågan 
och de pressade hemmamarknadspriscrna gör att såväl exportörerna till 
Sverige som importörerna här i !andel sannolikt pressar sina marginaler. 

Tabell 3:4 Export och import av varor 
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Miljarder Procentuell volymutveckling Procentuell prisutvcckling 
kr. 
1991 1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994 

Varuexport 
Bcarhetate varor 281.5 -2.6 0,4 6.5 10.0 1,8 -2.2 7.9 2.5 
Fartyg 2.4 -29.7 77,9 -4.0 -18.0 7,1 -3.9 2,6 3.6 
Petruleumpru<luktcr 9.8 5,3 9,0 0.0 0.0 1.8 -18.0 2.8 6,9 
Övriga r;ivaror 39,5 -U -0.4 -1,0 7,0 -9,2 -2.8 7.0 5,9 
Summa Varuexport 333,J -2,2 1,2 5,0 8,7 0,1 -2.9 7,9 3,3 

Varuimport 
Bcarhetade varor 235.2 -7.5 -1.2 -1.0 6.0 -0.5 -2.0 6.4 3.4 
Fartyg 4.8 23.3 -32,4 47.2 -46,9 -1.5 -4.8 2.4 5.1 
Råolja 14,6 -3.6 6.0 1,1 0,5 -10.5 -6.6 18.0 9,0 
Pctrnleumprouukter 10,5 2,1 4.0 -4.7 2.4 -5.5 -1 l.O 19.5 7.3 
Övriga råvaror 35,8 -5.9 2.6 -1,3 1.8 4.3 -2.5 11.0 5,4 
Sumnia Varuimport 301,0 -6.1 -0,2 -0,6 3,9 -I.I -3,2 7.9 4,4 

Kiil/or: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 
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3. 2 Bytesbalans 

Bytesbalansen uppvisade 1992 preliminärt ett underskott på drygt 25 
miljarder kr., motsvarande 1,8 % av BNP. För 1993 och 1994 förutses 
en påtaglig förbättring, som framför allt förklaras av en väntad ökning 
av handelsbalansens överskott. Handelsbalansen visade 1992 ett överskott 
på ca 35 miljarder kr. och väntas i år förbättras med drygt 22 miljarder 
kr. för att nästa år visa ett rekordstort överskott på 77 miljarder kr. Trots 
betydande underskott i avkastningsnettot även de följande två åren 
beräknas bytesbalansen visa ett kraftigt överskott 1994, motsvarande 
1,53 av BNP. 

Tabell 3:5 Bytesbalans 
Miljarder kr. 

1990 1991 1992 1993 1994 

Varuexport 339,9 332,8 327.4 371,l 416,9 
Varuimport 323,7 300,9 290.9 312.2 338.8 
Korrigeringspost -1,3 -1.3 -1.4 -1,4 -1,4 

Han delsbalans 14,8 30,5 35,1 57,5 76,7 

~jöfartsnetto 9.5 10,3 10,4 11.4 12,3 
Ovriga transporter 1,7 2.1 1,0 I.I 1,1 
Resevaluta -19,0 -20,5 -22,7 -22.2 -21,4 
Övriga tjänster -6,9 -0.9 -0,5 -0,3 -0.4 

Tjänstebalans -14,8 -9,0 -11,8 -10,0 -8,3 

Avkastning på kapital -27.1 -29.3 -34.9 -39,7 -31,9 
därav 
räntenetto -42,2 -45,2 -52,3 -60.4 -54,3 
återinvesterade 
vinstmedel 9,3 8,8 9,6 11,7 12.9 

Övriga transfereringar -13,5 -12,4 -13.9 -12,5 -13,4 

Bytesbalans -40,5 -20,2 -25,6 -4,7 23,0 
Andel av BNP -3.0 -1.4 -1,8 -0,3 1,5 

Anm.: P.g.a. avrundning summerar inte alltid delarna till totalen. 
Källor: Riksbanken. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Underskottet i tjänstebalansen bedöms minska något under perioden 
1993-1994 vilket förklaras av en viss förbättring i resevaluta- samt 
sjöfartsnettot. Underskottet i resevalutanettot beräknas falla för första 
gången på tio år. Inkomsterna bedöms successivt stiga i volym till följd 
av de fallande rclativpriserna på turisttjänster i Sverige, i kombination 
med den internationella konjunkturuppgången. Resevalutautgifterna 
däremot beräknas minska kraftigt i volym (-133 1993) i samband med 
fallet i privat konsumtion och den negativa utvecklingen i hushållens 
disponibla inkomster. Räknat i löpande priser blir effekten på resevaluta
ncttot däremot inte så stor, eftersom utgifterna stiger markant till följd av 
deprecieringen av kronan. 

Kapitalavkastningen i bytesbalansen visar fortsatt stort underskott, men 
nästa år beräknas det minska med ca 8 miljarder kr., vilket förklaras av 
utvecklingen i räntenettot. Den räntebärande skulden till utlandet ökar 
inte lika mycket som tidigare, vilket förklaras bl.a. av en förbättring i 
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bytesbalansen samt en nedgång i svenska direktinvesteringar utomlands 
sedan 1991. Räntenettot försämrades ändå med 7 miljarder kr. 1992. 
Försämringen kan delvis förklaras av en övergång från kortfristig till mer 
långfristig upplåning under 1991, som vanligen genererar halvårs- eller 
helårsvisa räntebetalningar. Denna typ av lån som togs 1991 belastade 
följaktligen räntenettot först 1992. 
Ränteuppgången i samband med oron på de finansiella marknaderna 

under hösten 1992 slår till största delen igenom i år och bidrar till ett 
ökat underskott i räntenettot. Det höga ränteläget förklaras också av en 
ökad kronandel i skuldstocken. Utländska placerare har visat ökat intresse 
för svenska räntebärande värdepapper. Kronandelen i skuldstocken växer 
därmed. Det svenska ränteläget får följaktligen en allt större betydelse för 
de räntekostnader som belastar bytesbalansen. Vidare bidrar fallet i 
kronkursen till att utlandsskulden automatiskt ökar. 

Under 1992 ökade staten sin utlandsupplåning. En del av denna 
upplåning deponeras i svenska banker, vilket medför att de kan amortera 
sina skulder mot utlandet. Den statliga upplåningen är huvudsakligen 
långfristig. Den upplåning som gjordes förra året genererar följaktligen 
räntebetalningar först i år. 

Diagram 3:3 Sveriges räntebärande skuld mot utlandet 1985-1994 
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Anm.: Den räntebärande skulden påverkar räntebetalningarnas storlek. Här ingår 
samtliga räntebärande skuld- och tillgångsslag mellan Sverige och utlandet. Däremot 
inkluderas inte handelskrediter, statens andelar i internationella utvecklingsbanker 
m.m. Inte heller tillgångar i form av direktinvesteringar och portföljaktier ingår. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Sveriges riksbank och Finansdepartementet. 

En successiv nedgång i marknadsräntoma i år får en positiv effekt på 
räntenettot 1994, då den räntebärande utlandsskulden beräknas minska. 
En minskning med en procentenhet i räntenivån för den räntebärande 
skulden innebär en förbättring i räntenettot med drygt 6 miljarder kr. 

12 Riksdagen J<JCJ2!93. I sam/. Nr /()(J. Bi/ugi1 l. 
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De utländska direktinvesteringarna i Sverige bedöms nära balansera det 
svenska direktinvesteringsutflödet under de närmaste åren. Mönstret 
under den senare hälften av 1980-talet, då utlandsinvesteringama 
genererade betydande underskott, bröts redan 1991 då nettoutflödet för 
direktinvesteringarna uppgick till knappt 10 miljarder kr., att jämföra 
med hela 72 miljarder kr. året innan. 

U ndcr 1991 skedde en markant uppgång av de utländska direktinves
teringarna i Sverige. De steg från drygt 12 miljarder kr. 1990 till 38 
miljarder kr. 199 l. För 1992 pekar preliminära uppgifter på en påtagligt 
minskad nivå både av de utländska direktinvesteringarna i Sverige och de 
svenska utomlands. Det hör sannolikt samman med den internationella 
lågkonjunkturen, ränteuppgången och skuldsaneringen. Det finns ändå 
flera faktorer som talar för en uppgång i de utländska direktinveste
ringarna i Sverige på sikt. Det har blivit lättare för utländska företag att 
köpa svenska företag sedan den nya förvärvslagstiftningen trädde i kraft 
1 Januari 1992. Förstärkningen av näringslivets konkurrenskraft, 
fördelaktig företagsbeskattning m. m. borde vidare stimulera utländska 
investeringar i Sverige. 
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4 Industrin 

4. 1 Produktion och konkurrenskraft 

Efter det kraftiga fallet i industriproduktionen från första kvartalet 1989 
tycks nedgången ha upphört under 1992. Sänkningen av arbetsgivarav
giften från 1 januari 1993 samt deprecieringen av kronan ger en avsevärd 
förbättring av konkurrenskraften, som beräknas bidra till en gynnsam 
utveckling av industriproduktionen. Den svaga internationella efterfrågan 
motverkar däremot en kraftigare uppgång. 

Tabell 4:1 Nyckeltal för industrin 
Procentuell förändring 

1990 1991 1992 1993 1994 

Industriproduktion -2,0 -5, l -3,5 1,0 6,0 
Lönekostnad per timme 8,8 7.6 3,7 0,3 4,5 
Produktivitet 3,0 1.1 3,8 3,1 3,9 
Enhetsarbetskostnad, (ULC) 5,6 6,4 -0,l -2,7 0,6 
14 OECD-länders ULC 4,1 4,3 1,9 2,0 1,7 
14 OECD-länders ULC, SEK 6,7 4,5 0,8 15,0 1,7 

Relativ ULC, SEK -1,0 1,8 -0,9 -15,4 -1,l 

Anm.: Konkurrentländernas ULC och växelkurser är viktade med OECD:s 
konkurrentvikter, som tar hänsyn till konkurrensen med både export och hemmapro
duktion på exportmarknaden. Vi har inte inkluderat konkurrensen gentemot länder 
utanför OECD-området. 
Produktiviteten baseras här på SCB:s industristatistik. Uppgiften för 1990 är 
uppreviderad, men preliminär. 
Källor: Statistiska centralbyrån, OECD, Konjunkturinstitutet och Finansdepartemen
tet. 

Industrins andel av BNP föll 1982 till knappt 21 3 från ca 22 3 1978, 
året innan dåvarande nedgångsfas. Nu har andelen minskat från 22 3 
1988 till 18 % . Den krympande andelen hör samman med den kraftiga 
nedgången i efterfrågan under innevarande lågkonjunktur, det höga 
kostnadstrycket, fallande produktpriser, lönsamhetsförsämringen m.m. 
Den höga realräntan och kreditåtstramningen inom den finansiella sektorn 
är några faktorer som dessutom motverkat nyinvesteringar inom industrin 
(se vidare kapitel 8). 

Industrikapacitet har slagits ut. En grov uppskattning av hur stor 
utslagningen varit är skillnaden mellan förändringen i produktionen och 
kapacitetsutnyttjandet. Måttet visar att omkring 7 3 av industrins 
kapacitet slagits ut mellan första kvartalet 1989 t.o. m. andra kvartalet 
1992. I verkstadsindustrin beräknas kapacitetsutslagningen ha uppgått till 
ca 93 under samma period. Till detta ska också läggas den kapacitet 
som nu varaktigt försvinner i och med nedläggningen av Volvos fabriker 
i Uddevalla och Kalmar. Volvo tar därmed bort 303 av sin kapacitet i 
Sverige. Det innebär att ytterligare ca 1 procent av industrins kapacitet 
läggs ned, grovt räknat, utöver 73 som vi räknat med. SAAB drar ner 
antalet anställda, men behåller tills vidare sin produktionskapacitet. Detta 
är möjligt genom minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. 
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Diagram 4: I Industriproduktion och kapacitetsutnyttjande 1989-1992 
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Industrins kapacitetsutnyttjande sjönk med 93 från toppnivån första 
kvartalet 1989 t.o. m. andra kvartalet 1992. Under den tidigare nedgångs
fasen från början av 1979 till bottennivån 1982 minskade kapacitetsutnytt
jandet med ca 8 3 '. Industriproduktionen föll med 9 % under samma 
period, att jämföra med ett fall med drygt 15% under den senare 
nedgångsfasen. Detta indikerar att utslagningen av kapacitet varit större 
under innevarande lågkonjunktur än under den tidigare. Utslagningen 
under början av 1980-talet kan med ovan nämnda grova beräkningssätt 
uppskattas till ca l % , mot ca 8 % nu. 

Det möjliga kapacitetsutnyttjandet, dvs. den nivå som kunde nåtts med 
befintlig arbetsstyrka om inte hinder av olika slag förelegat, har också 
minskat betydligt och i högre grad än under den förra lågkonjunkturen 
i början av 1980-talet. Skillnaden mellat:i det faktiska och möjliga 
kapacitetsutnyttjandet ökade avsevärt under åren 1989-1991, vilket 
innebär att företagen i viss mån behöll ledig kapacitet. Under 1992 
minskade emellertid denna skillnad, vilket tyder på att företagen i högre 
grad reducerade antalet anställda. Produktionen stabiliserades emellertid 
förra året och produktiviteten steg inom industrin, vilket motverkade en 
fortsatt utslagning. Med befintlig arbetsstyrka skulle industrin teoretiskt 
ha kunnat producera ca 103 mer under 1992 om det funnits tillräcklig 
efterfrågan. Den beräknade ökningen i industriproduktionen 1993-1994 
med totalt 73 skulle alltså inte innebära någon omedelbar risk för 
flaskhalsar och brist på arbetskraft inom de närmaste två åren. Därefter 
finns däremot betydande risker för detta om inte industrikapaciteten åter 
växer under de närmaste åren. 
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Åren 1986-1987 förbättrades industrins konkurrenskraft till följd av en 
gynnsam växelkursutveckling för den svenska kronan, p.g.a. valuta
korgens sammansättning. Även år 1990 förbättrades konkurrenskraften 
till följd av en effektiv depreciering av kronan. Under hela perioden 
1984-1991 ökade industrins arbetskostnad per producerad enhet ändå 
drygt 14% snabbare än i konkurrentländerna, räknat i gemensam valuta. 

Under 1992 steg industrins lönekostnader med endast drygt 3 1/2 % . 
Den svaga efterfrågan och det växande överskottet på arbetskraft har 
starkt bidragit till att bromsa löneökningstakten. Industrins produktivitet 
steg markant, till 3,8%, vilket sammantaget innebär att industrins 
arbetskostnad per producerad enhet var så gott som oförändrad. I 
konkurrentländerna beräknas den däremot ha stigit med ca 2 % . Beslutet 
att låta kronan flyta fritt i november 1992 innebar en effektiv apprecie
ring av konkurrentländernas valutor med ca 14% fram till mitten av 
december 1992. Valutakurserna antas under prognosperioden rent 
tekniskt ligga kvar på denna nivå. Räknat i gemensam valuta uppgår 
förbättringen i industrins konkurrenskraft till knappt 1 % för 1992. 

Diagram 4:2 Industrins arbetskostnad per producerad enhet i Sverige relativt 
14 OECD-länder 1980-1994 
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Källor: Statistiska centralbyrån, OECD. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Sänkningen av arbetsgivaravgiften samt borttagandet av två semester
dagar beräknas ge industrin en kostnadssänkning med totalt 3 ,6 % . 
Dessutom bidrar deprecieringen av kronan starkt till att förstärka 
konkurrenskraften. Relativt Sveriges största konkurrentland Tyskland 
sänks kostnadsnivån med hela 25% åren 1992-1994, räknat i svenska 
kronor. Relativt Sveriges 14 viktigaste konkurrentländer beräknas 
industrins arbetskostnad per producerad enhet minska med totalt 17 % , 
räknat i gemensam valuta samma period. Det innebär att det relativa 
kostnadsläget 1994 blir gynnsammare än 1983 års nivå. Den kraftiga 
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förbättringen hör inte enbart samman med deprecieringen av kronan och 
sänkningen av arbetsgivaravgiften. Stora delar av industrin har slagits ut 
och de företag som återstår är de mest konkurrenskraftiga. Produktivitcts
tillväxten i dessa företag är sannolikt relativt hög. 

4. 2 Lönsamhet 

I samband med konjunkturnedgången under andra halvåret 1989 
började industriföretagens vinster falla. Industrins rörliga kostnader per 
producerad enhet steg snabbare än produktpriserna redan fr.o.m. 1988, 
och marginalerna, dvs. bruttoöverskottet som andel av bruttoproduktions
värdet, pressades för att bromsa marknadsandelsförlusterna. 

År 1990 nådde lönekostnaderna per producerad enhet den högsta nivån 
sedan 1981, men uppgången i insatskostnaderna mer än halverades. 
Försäljningspriserna höjdes i allt långsammare takt och marginalerna 
pressades ytterligare. År 1991 dämpades ökningstakten i både insats~ och 
lönekostnader, men produktpriserna steg ännu långsammare. 

Förra året minskade industrins rörliga kostnader per producerad enhet. 
Produktpriserna föll något mer och vinstmarginalen krympte för femte 
året i rad, om än inte så kraftigt som föregående år. Industrins vinstan
del, dvs. driftöverskottet brutto som andel av förädlingsvärdet, beräknas 
ha nått en botten 1992, ungefär i nivå med vinstandelen under lågkon
junkturåren 1980-1981. 

Vinstmarginalen beräknas stiga i år med hela 3 procentenheter, vilket 
innebär att en stor del av marginalförlusterna under de senaste åren 
återhämtas. En del av förbättringen förklaras av det utrymme för 
marginalförstärkningar som deprecieringen av kronan ger. Omkring 
hälften av utrymmet (sedan de ökade kostnaderna för importerade 
insatsvaror räknats bort) antas utnyttjas för marginalförstärkning och 
resten till en relativprissänkning av exportpriserna. En viss marginal
förbättring antas också ske på hemmamarknaden. Vinstandelen beräknas 
1994 ligga på nästan samma nivå som 1989. Den höga vinstandelen bör 
dock ses mot bakgrund av den kraftiga utslagningen av olönsamma 
företag, vilket automatiskt drar upp genomsnittet. 

Basindustrins priser har fallit kraftigt under de senaste två åren, i 
samband med vikande råvarupriser, ökad konkurrens och överkapacitet 
på världsmarknaden. Trots en minskning av såväl insatsvarukostnadcr 
som lönekostnader per producerad enhet pressades vinstmarginalen 
kraftigt 1992, för tredje året i följd. I år väntas en snabb förbättring i 
basindustrins vinstutveckling och en omfattande marginalförstärkning. 
Inom skogsindustrin väntas insatsvarupriserna fortsätta minska, bl.a. till 
följd av sjunkande vedpriser och slopandet av den allmänna energiskat
ten. Branschen gynnas också av att importandelen är låg och att 
deprecieringen av kronan därmed får ett begränsat genomslag på 
kostnaderna. De rörliga kostnaderna blir så gott som oförändrade för 
basindustrin som helhet medan produktpriserna stiger, vilket ger en 
marginalförbättring med hela 4,7 procentenheter i år. Nästa år ökar 
insatsvarukostnaderna, men sammantaget beräknas likväl vinstmarginalen 
stiga med ytterligare knappt 2 procentenheter. 
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Tabell 4:2 Industrins rörliga kostnader, produktpriser, marginaler per 
producerad enhet samt bruttoöverskottsandel 
Procentuell förändring 

1990 1991 1992 1993 

Per producerad enhet 
(procentuell förändring): 
H.irbrukningskostnad · 2,8 2,2 -0,6 3,6 
Lönekostnad 1 8,8 6,0 -0, 1 -2.7 

Lönekostnad per timme 9.4 7,6 3,7 0.3 
Produktivitet 0,5 1.5 3,8 3,1 

Summa rörlig kosmad 4,6 4,2 -0.4 1.6 

Produktpris 3.6 2,0 -0,8 5,1 
Marginal, procentenheter -0,9 -1,8 -0,3 J,O 

1994 

4,3 
0,6 
4,5 
3.9 

3,2 

3.5 
0,2 

Bruttoövcrskottsandel2 26,9 21,9 21.1 28,3 29,3 

1 Lönekostnad per timme avser löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuan
knutna indirekta skatter per arbetad timme. Produktivitet avser bruttoproduktion i 
fasta priser per arbetad timme. 
2 Som andel av förädlingsvärdet till faktorpris. 
Anm: Uppgifterna avser industri exkl. petrolcumraffinadcricr och varv. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Delårsresultaten 1992 för de största industriföretagen (minst 200 
anställda) visar att resultatet efter avskrivningar försämrades med 303 
jämfört med delåret 1991. Med delår avses årets sex eller åtta första 
månader beroende på företagens rapporteringsprinciper. Nettomarginalen, 
resultat efter avskrivningar i procent av omsättningen, minskade med I 
procentenhet, till 2,5 3 delåret 1992. 

Finansdepartementets prognos över industrins lönsamhet baseras på 
nationalräkenskaperna (NR) och inte företagsstatistiken. Beräkningen av 
vinstmarginalen görs med olika metoder beroende på vilken av dessa 
källor som används, och marginalutvecklingen kan därför skilja sig åt. 
Bruttomarginalen visar en nedgång med 0,3 procentenheter 1992 enligt 
NR, men en nedgång med 0,6 procentenheter enligt delårsresultaten 1992 
för de största industriföretagen. 

I Finansdepartementets prognos beräknas vinstmarginalen ("brutto
marginalen") som bruttoöverskott i procent av bruttoproduktionsvärdet. 
Brulloöverskottet uttrycker hur mycket som återstår av förädlingsvärdet 
då lönekostnaderna räknats bort. I företagsekonomiska termer motsvaras 
bruttoöverskottet närmast av rörelseresultat exkl. lagerprisvinster, före 
kalkylmässiga avskrivningar. Bruttomarginalen i företagsstatistiken 
motsvarar rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättningen. 
Bruttomarginalerna är emellertid inte helt jämförbara vilket förklarar 
skillnaden mellan kurvorna i diagram 4: 3. 
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Diagram 4:3 Industrins bruttomarginal 1980-1992 

Procent 

' 

8 ., /:_/_ . >·'-··-<:.:_:;?'"~<.··- ---------·-·· '-
'-.. /' ./ 

\,_ 
. ----. . . . . . . . ..... -. --------....... -. ""\~ ---

Enligt "'-.._ 
_________ Företa sslalisliken _ ___ _ ::-,,<< .... _ 6 

5 ~-

4 L-·~~-~-~~~--~--
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Bruttoöverskottet enligt NR beräknas utifrån försäljningsvärdet för de 
varor som tillverkats, d. v.s. inklusive färdigvarulager. Rörelseresultatet 
i företagsstatistiken beräknas utifrån det faktiska försäljningsvärdet vid 
försäljningstillfället, alltså exklusive värdet på varor i lager. Ytterligare 
en skillnad ligger i att i den företagsekonomiska vinstberäkningen ingår 
de kostnader som företaget historiskt sett haft för att tillverka varorna. 
Förutsatt att insatsvarupriserna stigit över tiden kommer därmed de 
redovisade kostnaderna för tillverkningen att vara lägre än om varan 
tillverkats precis vid försäljningstillfället. Om insatsvarupriserna istället 
fallit över tiden kommer de redovisade tillverkningskostnaderna vara 
större än om varan tillverkats precis vid försäljningstillfället. I nationalrä
kenskaperna däremot motsvarar vinsten det överskott som återstår då 
återanskajfningskostnaden för produkterna dragits ifrån produk
tionsvärdet. Detta överskott syftar på vad själva produktionsprocessen 
klarat av att generera och exkluderar således effekter av prisutvecklingen. 

Skillnader i förändringstakt mellan de båda bruttomarginalbegreppen 
kan förklaras av förändringen i prisutvecklingstakt. De fallande priserna 
på insatsvaror under innevarande lågkonjunktur inverkar negativt på 
företagsstatistikens rörelseresultat. I NR registreras en gynnsammare 
vinstutveckling p.g.a. de fallande återanskaffningskostnadema. 
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5 Arbetsmarknad 
Efter en avtagande överhettning under loppet av 1990 försämrades arbets
marknadsläget i snabb takt 1991. Under hösten 1992 förmörkades bilden 
betydligt av de mycket höga räntenivåerna som bromsade upp aktiviteten 
i ekonomin. Detta medverkade till det stora antalet varsel om uppsäg
ningar som registrerades mot slutet av året. Deprecieringen av kronan, 
sänkningen av räntan samt de sänkta arbetsgivaravgifterna gör att det 
hårda omvandlingstrycket i ekonomin lättat något. 

Den mycket svaga efterfrågan på arbetskraft återspeglas i den låga 
nivån på antalet lediga platser hos arbetsförmedlingarna samt genom att 
det enligt företagen nästan inte förekommer någon brist på arbetskraft. 
Den dämpade efterfrågan, tillsammans med de höga varseltalen, indikerar 
ett fortsatt svagt arbetsmarknadsläge under prognosperioden. 

Den öppna arbetslösheten har hittills begränsats av ett kraftigt fall i 
arbetskraftsutbudet. Detta orsakas till en del av en stark ökning av 
volymen av arbetsmarknadspolitiska insatser i form av främst ar
betsmarknadsutbildning. Utbudet minskar också till följd av att fler väljer 
att studera även i reguljär utbildning, eller inte söker arbete alls, eftersom 
möjligheten att få ett arbete bedöms vara liten. 

Diagram 5:1 Antal varsel samt antal nyanmälda lediga platser 

~~~~~ f. ············································· .... ··::::··:···· ·: ··::~~;;:'~'' __ : __ :~_"_~,_:_\_:_,,_:-_ :_._·_·_·_·_:_:_·_·_·_:_:_:_:_:_·_-_._-_--_-j, 

55000 ~~~----····-·····--------------------------------·-···-·-·············~·-···· 

~~~~~ \\, ''' ,,;,?:';'L~~;;;/::~tm I \\ 1N·· 
. ..._ ...... ~I 

········---------------·-·······--·---------------

.......................... 

: ................. ~._,;..;,.• 

o--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,...., 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 

Källor: Arbetsmarknadsstyrclsen och Finansdepartementet 

Även i år förutses utbudet minska, vilket främst beror på att volymen 
av arbetsmarknadspolitiska åtgärder stiger. Fallet i produktionen medför 
att sysselsättningen minskar än mer, varför arbetslösheten förutses stiga 
till 6,2 % . Arbetslösheten förutses kulminera under vinterhalvåret 1993/94 
för att sedan säsongrensat plana ut, vilket innebär ett årsgenomsnitt på 
7 3 1994. Denna uppgång sker trots att BNP då åter börjar stiga. 
Tidigare gjorda rationaliseringar och effektiviseringar förväntas leda till 
en så pass stark produktivitetsökning att behovet av arbetskraft avtar 
ytterligare, trots att ekonomin då kommit in i en återhämtningsfas. 
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5 .1 Sysselsättning 

I takt med den avtagande ekonomiska aktiviteten började sysselsättningen 
falla i början av 1991. Nedgången har därefter fortsatt i snabb takt. 
Sysselsättningen sjönk med över 250 000 personer, motsvarande närmare 
6 % , mellan 1990 och 1992, mätt som helårsgenomsnitt. Sysselsättningen 
i timmar minskade något mindre under perioden till följd av stigande 
medelarbetstid. Ökningen av medelarbetstiden förklaras främst av 
minskad sjukfrånvaro medan ökningen av antalet semesterdagar för vissa 
grupper år 1991 verkade i motsatt riktning. 

Sysselsättningsneddragningama har varit tydligast inom industrin, som 
också svarat för huvuddelen av det totala sysselsättningsfallet i ekonomin. 
Nedgången inleddes redan i början av 1990 och har fortsatt kontinuerligt. 
Under loppet av perioden har nedgången blivit allt starkare också inom 
den privata tjänstesektorn, byggsektom och mot slutet också inom 
kommunerna. 

Tabell 5:1 Arbetsmarknad 
Tusental personer (i åldrarna 16-64 år) 

Nivå Förändring från föregående år 

1991 1991 1992 1993 1994 

Sysselsättning 
Jord- och skogsbruk 143 -6 -7 -4 -3 
Industri 939 -62 -82 -20 20 
Byggnadsverksamhet 312 -I -38 -37 -25 
Privata tjänster 1624 -14 -31 -40 7 
Kommunal verksamhet 1200 I -21 -13 -24 
Statlig verksamhet 208 5 -1 -5 -5 

Totalt 4430 -77 -180 -119 -30 

Arbetskraft, totalt 4552 -25 -86 -62 4 

Arbetslösa 122 53 94 57 34 
% av arbetskraften 2,7 2,7 4,8 6,2 7,0 

Källor: Statistiska centralbyrån (AKU) och Finansdepartementet. 

Sysselsättningen inom jord- och skogsbruk har minskat under lång tid. 
De strukturella förän'dringama inom jordbruket förutses fortsätta under 
perioden, med minskad sysselsättning som följd. Vändningen uppåt av 
produktionen inom skogsindustrin innebär en ljusning också inom 
skogsbruket. Sysselsättningsncdgången inom jord- och skogsbruk förutses 
således bromsas upp under prognosperioden. 

Inom industrin har antalet sysselsatta sjunkit med 170 000 personer, 
eller med ca 17 % , mellan 1989 och 1992. Den uppgång i produktionen 
som förutses i år (se kapitel 4) bedöms vara för svag för att sys
selsättningen ska vända uppå. Däremot minskar nedgångstakten. År 
1994, då produktionen beräknas växa med 6 % , förutses en sysselsätt
ningsuppgång. Trots denna starka produktionsuppgång beräknas 
produktivitetsökningen vara ungefär lika stor nästa år som i år. Det 
förklaras av att de stora sysselsättningsneddragningar som tidigare gjorts 
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medför att potentialen för snabba produktivitetsökningar minskar då 
produktionen vänder uppåt. Ett tecken som tyder på att arbetsstyrkan 
redan nu utnyttjas i relativt hög grad är att övertidsuttaget har ökat och 
ligger på en betydligt högre nivå än i föregående lågkonjunktur. 
Arbetskraftsreserven, som i motsvarande konjunkturfaser genererat en 
snabb produktivitetstillväxt, är således mindre. 

Byggnadsverksamheten ligger sent i konjunkturcykeln vilket medförde 
att sysselsättningen började minska först mot slutet av 1991. Därefter har 
fallet varit dramatiskt. Sysselsättningen har dragits ned med ca 13 3 1992 
och nedgången förutses bli ungefär lika stor de kommande åren p.g.a 
raset i bostadsbyggandet och fortsatt låga byggnadsinvesteringar inom 
näringslivet. 

Inom den privata tjänstesektorn har sysselsättningen avtagit kontinuer
ligt under 1991 och 1992. Sammanlagt har antalet sysselsatta minskat 
med ca 45 000 personer, motsvarande närmare 3 3. Även 1993 förutses 
nedgången fortsätta med 40 000 personer beroende på den svaga 
utvecklingen inom byggsektom och fallet i privat konsumtion. År 1994 
förutses åter en svag uppgång i sysselsättningen, i takt med återhämt
ningen i ekonomin. 

Inom den kommunala sektorn stagnerade sysselsättningen under 1991. 
År 1992 föll antalet sysselsatta med i genomsnitt drygt 20 000 personer. 
Under 1993 beräknas antalet minska med ca 13 000 personer. Satsningen 
på beredskapsarbeten håller då uppe sysselsättningen eftersom en stor del 
av dessa hamnar inom kommunerna. År 1994 förutses nedgången bli 
större då inte åtgärdsinsatser bromsar utvecklingen. 

Antalet sysselsatta inom staten minskade något under 1992. Ned
gången förutses fortsätta under prognosperioden, till följd av neddrag
ningar inom administrationen, med sammanlagt 10 000 personer. 

Sammanfattningsvis förutses antalet sysselsatta fortsätta att minska, 
om än i avtagande takt, 1993 och 1994. Nedgången inom byggnads
verksamheten drar ned utvecklingen under hela perioden. En vändning 
uppåt inom främst industrin, men också inom den privata tjänstesektorn 
mot slutet av perioden, förutses till följd av den stigande produktionen. 
Sedan 1990, då det totala antalet sysselsatta var som störst, beräknas 
antalet ha minskat med ca 400 000 personer år 1994. Det motsvarar en 
minskning med 93. 

Produktiviteten antas öka med I, 7 3 1993 och drygt 2 3 1994. Poten
tialen bedöms som ännu större men den svaga efterfrågan innebär att den 
inte kan realiseras. Dessutom minskar trycket på effektiviseringar, liksom 
utslagningen av mindre effektiva enheter, som en följd av det väsentligt 
förbättrade kostnadsläget. 
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Tabell 5:2 Produktion och sysselsättning i tinunar 
Årlig procentuell förändring 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Näringslivet 
Produktion 2,7 2,6 0,9 -2,8 -1,5 -1,3 2,7 
Sysselsättning 3,2 l, l 0,5 -3,6 -4,2 -3,7 -0,1 
Produktivitet -0.4 1.5 0,3 0,8 2,8 2.4 2,8 

Industri 
Produktion 2,3 1,7 -2,0 -5, 1 -3,5 1,0 6,0 
Sysselsättning 0,5 -0,6 -2.4 -6,1 -7,0 -2,0 2,0 
Produktivitet 1,9 2,3 0,5 1,1 3.8 3,1 3,9 

Byggnadsverksamhet 
Produktion 0,7 5,7 0,2 -3,4 -5,5 -10,5 -6,0 
Sysselsättning 0,9 3,6 2,0 -2.3 -10,5 -14,0 -9,0 
Produktivitet -0,2 2,0 -1,8 -1,2 5,6 4,1 3,3 

Privata tjänster 
Produktion 3.8 2,6 2,1 -0,5 0,3 -1,5 2,4 
Sysselsättning 3, l 3,0 2,1 -2,l -1.4 -2,8 0,4 
Produktivitet 0,7 -0,4 0,0 1,6 1,7 1,3 1,9 

Offentliga tjänster 
Produktion 0,7 2,1 1,9 -0,1 -0,1 -0,4 -0,7 

Totalt 
Produktion 2,3 2,4 1,2 -2, 1 -1.2 -1,1 1,8 
Sysselsättning 2,4 1,5 0,8 -2,3 -3,0 -2,7 -0,4 
Produktivitet -0,l 0,9 0,4 0,2 1,9 1,7 2,2 

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Medelarbetstidens utveckling är ytterligare en faktor som påverkar 
sysselsättningen. Lågkonjunkturen gör att arbetstiderna förkortas inom 
vissa branscher. Det bekräftas av att den nedgång som skett i syssel
sättningen främst har berört de heltidssysselsatta medan andelen 
dcltidssysselsatta har ökat. Antalet personer som skulle vilja arbeta mer, 
om de inte hindrades av arbetsmarknadsskäl, har stigit från 170 000 
personer 1989 till ca 300 000 personer 1992. I motsatt riktning verkar 
den minskade frånvaron. Efter den starka uppgången i medelarbetstiden 
1992, som sannolikt till stor del var en följd av införandet av de nya 
sjukförsäkringsreglema, beräknas en relativt oförändrad nivå under 1993. 
År 1994 förutses en viss uppgång i medelarbetstiden orsakad av främst 
minskningen av antalet semesterdagar. 

Även anknytningen till arbetsmarknaden har minskat under inne
varande lågkonjunktur. De fast anställda svarar för hela nedgången av 
antalet sysselsatta, medan antalet tidsbegränsat anställda ökat något. Det 
kan ses som en riktning mot en mer försiktigt hållning vid rekrytering 
bland arbetsgivare i det osäkra arbetsmarknadsläget. 

5.2 Utbud av arbetskraft 

I samband med att efterfrågan på arbetskraft avtog under 1991 inleddes 
också en nedgång i utbudet av arbetskraft. Sedan 1990 har antalet 
personer i arbetskraften minskat med 110 000 personer, eller med ca 
2,5 % . Eftersom befolkningen samtidigt steg med ca SO 000 personer 
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berodde hela nedgången på ett minskat arbetskraftsdeltagande. År 1990 
deltog 84,8 3 av befolkningen i arbetskraften, 1992 var andelen 82 3. 
Bakom denna minskning ligger ett starkt fall i de yngre åldersgruppernas 
arbetskraftsdeltagande. Nedgången blir emellertid också allt tydligare 
även bland de äldre. 

Antalet studerande har ökat betydligt. Antalet deltagande i arbets
marknadsutbildning har enligt AMS stigit med 50 000 personer sedan 
1990. Även antalet reguljärt studerande torde samtidigt ha stigit i 
omfattning. 

En ytterligare orsak till att arbetskraftsutbudet minskar är att motiva
tionen bland de arbetslösa att aktivt söka arbete avtar i takt med att 
arbetsmarknadsläget försämras. Utvecklingen av antalet s.k. latent 
arbetssökande speglar detta. Latent arbetssökande är personer som skulle 
vilja arbeta, men som inte aktivt sökt arbete av arbetsmarknadsskäl. 
Sedan 1990 har antalet stigit med 55 000 personer till 95 000 personer 
1992. Av dessa var det drygt 20 000 som studerade men egentligen 
hellre ville ha ett arbete. En stor del av de latent arbetssökande utgörs av 
ungdomar. 

Det svaga arbetsmarknadsläget 1993 innebär att utbudet av arbetskraft 
beräknas fortsätta att falla. Förra året minskade antalet personer i 
arbetskraften med ca 2 % . Omkring hälften orsakades av ökningen av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att arbetskraftdeltagandet faller, vilket 
det inte gjort i tidigare konjunkturnedgångar, beror sannolikt på de höga 
nivåer som uppnåddes under överhettningsåren. Dessutom har bidraget 
från det trendmässigt stigande kvinnliga arbetskraftsdeltagandet minskat. 

Tabell 5:3 Relativa arbctskraftstal för olika åldersgrupper 
Årsmedeltal 1991 och förändring i procentenheter 

Nivå Förändring från föregående år 

1991 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

16-19år, män 42.3 2,5 -0,4 c5,4 -7,4 
kvinnor 47,l 2.0 -0,8 -3,4 -7,9 

20-24 år. män 82,8 0,7 -0.2 -2,0 -5,9 
kvinnor 77,5 1.2 -1.4 -3, l -4.2 

25-54 år, män 94,6 0,3 0,0 -0,5 -1, 1 
kvinnor 90,5 0,1 0.3 -0,8 -1.1 

55-64 år, män 75,5 -0,2 0.7 0,0 -0,9 
kvinnor 66.9 -0,6 2.0 0,6 -2.0 

Totalt 83,9 0,5 0,3 -0,9 -1,9 -1,4 -0,2 

Källor: Statistiska centralbyrån (AKU) och Finansdepartementet. 

1 år beräknas utbudet sjunka med ca 1,5 % , motsvarande drygt 60 000 
personer. Därav förutses de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna svara för 
i stort sett hela nedgången. Mest beräknas arbetskraftsdeltagandet sjunka 
bland ungdomarna, främst beroende på att allt fler studerar, genom 
arbetsmarknadspolitiska insatser men också i det reguljära ut
bildningsväsendet. Nästa år. då åtgärdsvolymen förutses vara oförändrad 
och inga ytterligare ökningar inom det reguljära utbildningsväsendet 
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förutses, blir också utbudet relativt opåverkat. Höjningen av pen
sionsåldern bedöms endast öka utbudet i storleksordningen en tiondels 
procent 1994. 

5. 3 Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Arbetslösheten började stiga våren 1990, från en rekordlåg nivå på drygt 
1 3, och har därefter stigit kontinuerligt. En viss utplaning kan noteras 
under andra halvåret 1992. Som årsgenomsnitt har arbetslösheten stigit 
från 1, 5 3 1990 till 4, 8 3 1992. Det innebär i antal en ökning med i det 
närmaste 150 000 personer till ca 215 000 öppet arbetslösa. Antalet 
deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder steg samtidigt med ca 100 
000 personer. Andelen personer i åtgärder av den totala arbetskraften 
uppgick därmed till ca 3,53 1992. Sammanlagt stod således ca 8,53 
av arbetskraften utanför den ordinarie arbetsmarknaden 1992. 

Till skillnad från föregående lågkonjunktur är arbetslösheten nu 
betydligt högre bland män än bland kvinnor. Mot slutet av 1992 var 
skillnaden ca 2 procentenheter. Det hänger samman med att sysselsätt
ningen minskat mest inom mansdominerade näringar som industri- och 
byggbranschen medan de kvinnodominerade tjänstenäringarna hittills 
berörts i mindre omfattning. 

Tabell 5:4 Relativ arbetslöshet i olika åldrar 
Procentandel av arbet~kraften i respektive åldersgrupp 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

16-19 år 4,3 4,1 3.6 3,6 3, I 3, l 4,5 6,7 9,6 
20-24 år 5,5 5,3 5.1 4,4 3,4 2,9 3,0 5.8 10,9 
25-54 år 2,0 1,8 1.7 1,4 1,2 1,0 I, I 2,1 4,0 
55-64 år 2,8 2,5 2, 1 1.9 1,6 1,2 1,4 2,0 3,0 

Totalt 2,6 2,4 2,2 1,9 1,6 1,4 1,5 2,7 4,8 

Anm.: Siffrorna för åren 1984-1986 har reviderats med hänsyn till omläggningen av 
mätmetod i AKU. 
Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Studerar man de olika åldersgrupperna är det bland ungdomarna som 
arbetslöshetstalen är högst. Under tredje kvartalet 1992 noterades så 
höga nivåer som ca 143 bland 16 - 19-åringarna och ca 123 i ålders
gruppen 20 - 24 år. Mot slutet av året kunde dock en viss nedgång 
noteras bl.a. till följd av den snabba expansionen av ungdomspraktik
platserna. 

En stor del av de arbetslösa är nytillträdande på arbetsmarknaden. 
Under loppet av konjunkturnedgången uppger emellertid en allt större 
del att orsaken till arbe.tslösheten är personal- eller driftsinskränkningar. 
Denna orsak till arbetslösheten kan förväntas stiga ytterligare med tanke 
på den fortsatt höga nivån på antalet varsel under 1992. Antalet varsel 
om uppsägningar under året kan uppskattas till 185 000, vilket är 
betydligt mer än under förra lågkonjunkturen då antalet som mest 
uppgick till drygt 60 000 varsel under ett år. Tillverkningsindustrin 
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svarar för ca 43 % , byggbranschen och den offentliga tjänstesektorn för 
ca 12 % vardera. 

Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet har stigit från i snitt drygt 16 
veckor 1991 till ca 20 veckor 1992. Trots en stark expansion av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder har antalet långtidsarbetslösa, dvs. 
arbetslösa längre tid än sex månader, ökat markant. Jämfört med 1990 
har antalet femdubblats till ca 55 000 personer i genomsnitt 1992. En 
viss stabilisering, på ca 65 000 personer, kan noteras under andra hälften 
av året. Som mest uppgick antalet långtidsarbetslösa under föregående 
lågkonjunktur till ca 40 000 personer. Det motsvarade närmare 30% av 
det totala antalet arbetslösa. Andelen i slutet av 1992 uppgick till 27 % . 
En motsvarande andel långtidsarbetslösa som under lågkonjunkturen i 
början av 1980-talet innebär en nivå på ca 90 000 långtidsarbetslösa 
1994. En hög andel långtidsarbetslösa riskerar att försämra ar
betsmarknadens funktionsförmåga och försvåra lönebildningen. I många 
länder har långtidsarbetslösheten angivits som en av orsakerna till 
"hysteresis '', dvs. en permanent hög arbetslöshet. 

Diagram 5:2 Öppet arbetslösa samt personer i konjunkturberoende arbets
marknadspolitiska åtgärder 
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Kiillor: Statistiska ccntrnlbyrån, Arbetsmarknadsstyrelsen och Finansdepartementet 

Den fortsatta, om än avtagande, nedgången i sysselsättningen innebär 
att arbetslösheten bedöms fortsätta stiga under prognosperioden. Den 
förutses kulminera under vinterhalvåret 1993/94 för att sedan säsongren
sat plana ut. Årsgenomsnittet för arbetslösheten förutses stiga från 4,8% 
1992 till 6,2 % 1993 och därefter till 7,0% 1994. Det motsvarar en 
ökning med närmare 60 000 personer 1993 och rried ytterligare 34 000 
personer 1994. Andelen personer i konjunkturberoende arbetsmarknads
politiska åtgärder beräknas samtidigt stiga med 1,5 procentenheter mellan 
1992 och 1993 till drygt 5 % av arbetskraften. Den nivån antas ligga kvar 
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1994. Andelen som inte ingår i den ordinarie arbetsmarknaden uppgår 
därmed till ca 12% 1994. Det kan jämföras med de 5,5% som var den 
högsta nivån som uppnåddes under lågkonjunkturen i början av 1980-
talet. 

Osäkerheterna i prognosen är naturligtvis många. Empirisk erfarenhet 
saknas om hur arbetsmarknadens funktionsförmåga påverkas av de för 
Sverige, i ett historiskt perspektiv, mycket höga nivåerna på arbetslöshet 
och arbetmarknadspolitiska åtgärder. Svårigheterna att bedöma arbets
givarnas beteende och därmed produktivitetsutvecklingen är dessutom 
stora. Det tidigare extremt starka omvandlingstrycket i ekonomin som 
blev följden av en låg inflation, de höga räntorna och den fasta växel
kursen kan antas ha lättat något. Trycket på produktivitetsförbättringar 
har minskat något genom det väsentligt förbättrade kostnadsläget. Den 
effektivisering som redan skett innebär dock sannolikt att det finns stora 
produktivitetspotentialer när efterfrågan tar fart. 

Omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har ökat 
successivt 1991och1992. Andelen personer i åtgärder (exkl. arbetshan
dikappade) av arbetskraften har stigit med över 2 procentenheter sedan 
1990. Till skillnad mot tidigare lågkonjunkturer, då beredskapsarbeten 
utgjorde större delen av åtgärderna, har tyngdpunkten förskjutits till 
utbildningsinsatser. 

Den 1 juli 1992 infördes en ny åtgärd, den s.k. ungdomspraktiken. 
Denna åtgärd kan ses som en praktiskt inriktad arbetsmarknadsutbild
ning för ungdomar ute på företagen. De särskilda inskolningsplatserna 
upphörde i och med införandet av ungdomspraktik. 

Tabell 5:5 Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
Tusental, genomsnitt per år 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Beredskapsarbete 24 19 17 14 10 8 11 16 
U ngdomspraktik 1 31 24 18 10 5 3 10 30 
Avtalad inskolningsplats 1 2 1 2 3 4 
Rckryteringsstöd 12 10 6 5 3 2 5 14 
Arbetsmarknads-
utbildning (AMU) 33 34 36 40 38 37 57 85 
Utbildningsvikariat l 8 
J;öretagsutb i Id n ing2 3 4 3 3 4 6 6 7 
Atgärder för arbets-
handikappade3 72 79 82 84 86 88 86 84 

Totalt 175 170 162 158 147 146 179 248 

Andel av arbets-
kraften4 2,4 2,1 1.8 1.7 1.4 1.3 2,0 3,7 

1 T.o.m. 30 juni 1989 ungdomslag. Den I juli 1989 - juni 1992 särskilda.inskol
ningsplatser, därefter ungdomspraktik. 
2 Utbildning vid perrnitteringshot, flaskhalsutbildning m.m. Omräknat till heltidsutbil
dade. 
3 Samhall, lönebidrag. arbetsmarknadsinstitutet och offentligt skyddat arbete. 
4 Samtliga åtgärder exkl. arbetshandikappade. 
Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 
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I samband med regeringens och socialdemokraternas ekonomisk
politiska krispaket utökades de arbetsmarknadspolitiska insatserna 
kraftigt. Ännu en ny form av åtgärd, kallad arbetslivsutveckling, 
introducerades som införs l januari 1993. Den innebär att arbetslösa 
ska kunna gå tillbaka till arbetslivet och erhålla ett utbildningsbidrag 
som ger samma ersättning som arbetslöshetsförsäkringen. Det ska 
förstärka skyddet mot utförsäkring. Förutom införandet av arbetslivsut
vecklingen utökades också antalet ungdomspraktikplatser och bered
skapsarbeten med 36 000 respektive 30 000 platser. Dessutom tillkom 
25 000 platser i det reguljära utbildningsväsendet i form av komvux, 
folkhögskola, gymnasieskola och högskola. 

L1 Riksilag1·11 199]!93. I .11111i/. Nr /011. lJi/11g11 /. 
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6 Löner och konsumentpriser 
Nedväxlingen av pris- och löneökningstakten inleddes 1991 och förstärks 
av den allt lägre aktivitetsnivån i ekonomin och den därmed följande 
mycket svaga efterfrågan på arbetskraft. Även om det råder osäkerhet om 
hur lönebildningen kommer att organiseras torde den höga och växande 
arbetslösheten leda till mycket måttliga nominella löneökningar. Lönerna 
bedöms öka med 3 3 1993 och 3 I /2 3 1994 i genomsnitt. För industrin 
ligger löneökningstakten i nivå med den i våra viktigaste konkur
rentländer. 

Den underliggande prisökningstakten i konsumentledet avtar till följd 
av den svaga efterfrågan och beräknas uppgå till ca 2 3. Deprecieringen 
av den svenska kronan medför dock att importpriserna stiger, vilket 
åtminstone delvis övervältras på de inhemska priserna. Under 1993 stiger 
dessutom konsumentprisindex (KPI) med ytterligare I I /2 procentenheter 
till följd av höjda indirekta skatter och minskade subventioner. KPI 
beräknas därför öka med 5 3 1993 och 3 3 1994. 

6.1 Löner 

Svensk löncbildningen kännetecknas av låg löneflexibilitet och små 
lönediflerenser. Utjämningen av lönerelationerna hänger samman med 
den centrala samordningen av lönebildningen, som har varit det mest 
utmärkande draget i det svenska löneförhandlingssystemet sedan 1950-
talet. 

Diagram 6:1 Löncspridningcn i S\·crige 
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Anm.: Liincspridningcn visar hur mycket lönerna inom en grupp arhetstagare skiljer 
sig från mcdcllöncrna i gruppen. Före 1972 saknas individuppgifter för "arbetare" 
varfiir liinespridningen 1960-1972 visar skillnadi:n mcll<lll olika avtalsomr[1dcns 
mcdcllöner och hela SAF-områdcts. 
Källa: Svenska Arbctsgivarcföreningen. 
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Lönepolitikens innebörd började att förändras fr.o. m. 1960-talets mitt. 
Lönedifferentiering utifrån arbetets art och svårighetsgrad förbyttes i 
låglönepolitiska satsningar som medförde en kraftig utjämning av 
lönerna. Av diagram 6.1 framgår att lönespridningen för arbetare 
halverades mellan 1965 och 1976. Motståndet hos arbetsgivarna ökade 
successivt mot relativlönernas utveckling och mot centrala löneförhand-
1 ingar. Under 1980-talet började lönespridningen åter att stiga genom att 
de centrala låglönesatsningarna kompenserades alltmer via branschvisa 
och lokala avtal. Löneförhandlingar på flera olika nivåer bidrog till att 
driva upp de totala nominella löneökningarna i det överhettade arbets
marknadsläge som rådde mot 1980-talets slut. Sverige verkar nu gå mot 
en mer decentraliserad organisations- och förhandlingsstruktur, men det 
är ännu osäkert om centrala löneöverenskommelser är ett avslutat kapitel 
i svensk lönebildningshistoria eller ej. 

Under 1991 skedde en markant nedväxling i löneökningstakten till 5 
112 % till följd av det snabbt försämrade arbetsmarknadsläget. Arbets
marknadens parter slöt de tvååriga stabiliseringsavtal som löper ut i mars 
1993. Resultaten tyder på att avtalen fick till stånd en något snabbare 
lönedämpning 1991 än vad som annars blivit fallet, men att avtalen för 
1992 verkar ligga något högre än vad arbetsmarknadsläget motiverar. 

Tabell 6:1 Timlöner 
År! ig procentuell förändring 

Samtliga löntagare Industriarbetare 

Avtal Löne- Timför- Avtal Löne- Tim för-
glid- tjänst glid tjänst 
ning ning 

1960-64 5,3 2,8 8,1 3,5 4,2 7,7 
1965-69 5.6 2,7 8,3 4,2 4,4 8,5 
1970-74 6,8 2.5 9.4 5.5 5.3 10,8 
1975-79 9,0 3,0 11,9 6,3 4,7 10,9 
1980-84 5,8 2.1 7,9 5.2 3,6 8,8 
1985-89 4,8 3,0 7,8 3,9 4.4 8,0 

1990 6,1 3,9 10,0 2,8 6,7 9,5 
1991 2,8 2.8 5,6 2,3 3,2 5,5 
1992 2,7 0.8 3,5 2,6 1,4 4,0 
1993 3,0 3,5 
1994 3,5 4,5 

Anm.: Uppgifterna för samtliga löntagare baseras på lönesummestatsistik. Uppgifterna 
för industriarbetare grundas på förtjänststatistik. Förtjänststatistiken har i före
kommande fall kompletterats med engångsbelopp, som ej ingår i SCB:s statistik. 
Källor.: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Lönebildningen påverkas främst av arbetsmarknadsläget, vinster, 
prisförväntningar och produktivitet. Inflationstakten tilltar under 1993 till 
följd av höjda importpriser, ökade indirekta skatter och neddragning av 
vissa subventioner. Det är dock frågan om en tillfällig uppgång i 
inflationstakten. Vinstutvecklingen i den skyddade sektorn försvagas av 
en fallande kronkurs, samtidigt som den konkurrensutsatta sektorns 
lönsamhet förbättras. 
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Den viktigaste faktorn för lönebildningen är sannolikt arbetsmarknads
läget. Arbetslösheten och andelen sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder steg sammantaget med 3 I 12 procentenheter till knappt 8 112 % 
under 1992 och förutses fortsätta växa under 1993. Det är svårt att 
fastställa vilken effekt detta kommer att få på lönebildningen, eftersom 
Sverige aldrig under efterkrigstiden upplevt så hög arbetslöshetsnivå. 
Skallningar av löneekvationerna utifrån historiska samband antyder 
nominella lönesänkningar för 1993. Den nuvarande avtalskonstruktionen 
medför ell överhäng på drygt 112 procentenhet för lönekostnaderna 1993, 
dvs. den genomsnillliga lönen 1993 blir 112 % högre än den genomsnitt
liga lönen 1992 som en följd av att de avtalade lönerna ökade under 
loppet av år 1992. Dessutom uppstår en lönehöjande effekt om företag 
tillämpar UFO-principen vid uppsägningar, dvs. den sist anställde får gå 
först. Denne har oftast lägre lön och efter avskedandet stiger den 
genomsnittliga lönen inom företaget. Samma effekt uppstår om hela 
företag slås ut med en genomsnittligt lägre lönenivå. Avgångsvederlag 
vid avskedanden innebär en tillfällig uppdragning av företagens lönekost
nader i förhållande till antalet arbetade timmar och kommer också att 
registreras som löneglidning. Under nästa år ökar rörligheten på 
arbetsmarknaden något, vilket genererar viss löneglidning. Timför
tjänsten beräknas sammantaget öka med 3 % i år och 3 1/23 1994. 
Arbetslöshetens dämpande effekter på lönebildningen kan ha underskattats 
i år. Å andra sidan kan eventuella centrala låglönesatsningar med 
efterföljande lokala avtal också ge högre löneökningar 1994, eftersom en 
riktning mot förändrade relativlöner försvåras av bristande lönerörlighet 
nedåt vid lägre inflationstakter. 

Utöver timförtjänsten påverkas de totala lönekostnaderna av föränd
ringar i arbetsgivaravgifterna. Dessa minskar 1993 med 4,3 procenten
heter genom att barnomsorgs- och utbildningsavgiften slopas samt all 
folkpensionsavgiften sänks med 1,62 procentenheter och arbetarskydds
avgiften med 0, 17 procentenheter Därtill kommer effekten av de två 
indragna semesterdagarna som beräknas sänka lönekostnaderna med I 12 
procentenheter 1994. 

Inom OECD-området beräknas lönerna i genomsnitt stiga med 4 % i 
tillverkningsindustrin både 1993 och 1994. Därmed kommer den svenska 
industrins löneökningar i genomsnitt ligga i paritet med den hos våra 
viktigaste konkurrenter under prognosperioden. Detta innebär tillsammans 
med deprecieringen av kronan och en förhållandevis hög produktivitets
tillväxt att den svenska relativa enhetsarbetskostnaden sjunker mycket 
kraftigt. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 

52 



Diagram 6:2 Nominell timlön inom industrin 
Årlig procentuell förändring. nationell valuta 
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Anm.: OECD-ländcrna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent 
till Sverige på världsmarknaden. 
Källor: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

6. 2 Konsumentpriser 

Prisökningstakten i konsumentledet dämpades markant i fjol. Uppgången 
i konsumentprisindex. (KPI) avtog från 9 112 % 1991 till drygt 2 % 1992 
(årsgenomsnitt). Under 1980-talet ökade KPI i genomsnitt med 8 % . 
Nedväxlingen från en hög till en låg inflationstakt medför betydande 
anpassningssvårigheter i Sverige, liksom för andra länder som tidigare 
genomgått en liknande desinflationsprocess. Initialt leder det till höga 
real räntenivåer som sänker aktivitetsnivån i ekonomin, men på sikt bidrar 
en låg och stabil inflationstakt till att främja tillväxten. Enligt en 
undersökning av Kanadas riksbank av 62 länder under en 25-årsperiod 
leder en reduktion av inflationstakten med 1 procentenheter till en 
varaktig ökning av BNP med 0, 1 procentenheter per år. Efter 30 år är 
inkomstnivån således 3 % högre per procentenhet sänkt inflation. 

Den kraftiga nedgången av konsumentpriserna förra året förstärktes av 
sänkningen av mervärdeskattesatsen från 25 % till 18 % för I ivsmedel, 
hotell- och restaurangtjänster samt inrikes persontransporter. Skattesänk
ningen drog ned KPI med 1,3 procentenheter I oktober 1992 uppgick 
inflationstakten, dvs. prisutvecklingen jämfört med samma månad 
föregående år, till 2,3%. Det förklaras i hög grad av höjda boendekost
nader. I övrigt avspeglas den svaga efterfrågan i ekonomin i mycket små 
prisrörelser. Basbeloppet, som bestäms av KPI i oktober, fastställdes för 
1993 till 34 400 kr. Valutaoron i september med kraftigt höjda räntor 
drev upp KPI. Om räntorna hade hunnit sjunka tillbaka till nivån före 
valutaoron skulle basbeloppsökningen begränsats med 200 kr., vilket 
hade reducerat utgiftsökningen i den offentliga sektorn med drygt 1 
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miljard kr för 1993. I november sjönk inflationstakten till 1,4 % p.g.a. 
fallande räntenivåer samt sjunkande livsmedels- och klädpriser. En 
höjning av tobaksskatten i kombination med högre importpriser beräknas 
dra upp inflationstakten till 1,9% i december. 

Tabell 6:2 Konsumentpriser 
Arlig procentuell förändring 

1992 1993 1994 

KPI dec.-dec. 1,9 4,9 2,9 
Nettoprisindex dec.-dec. 2,8 3,4 2,7 

Importpriser -2,5 9.6 3,2 
Bostäder 5,4 2,7 3,4 
Indirekta skatter, bidrag i procentenheter -0,7 1.6 0,4 
Diverse taxor 7,2 3,3 3,9 
Konkurrensutsatt svensk produktion 1,4 3,5 5,8 
Arbetskraftskostnad i näringslivet 1,3 -0,9 1,1 
Vinstmarginal, bidrng i procentenheter 0,9 0,4 0,2 

KPI årsgenomsnitt 2,3 5,1 2,8 
Nettoprisindex årsgenomsnitt 4,2 3,4 2,6 

OECD, KPI 3,2 3,2 3,1 

Implicitprisindex 2,4 5,6 3,3 

Basbelopp 33 700 34 400 35 400 

Anm.: Diverse taxor består av läkemedel, läkarvård, tandläkararvode, lotteri m.m., 
TV-licens, post och tele samt resor och transporter. Nettoprisindex är KPI exkl. 
indirekta skatter och subventioner. Vid beräkning av basbeloppet 1994 har en 
avräkning skett för höjda importpriser till följd av kronans depreciering. OECD
länderna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent till Sverige. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Prisutvecklingen under de kommande åren förväntas bli mycket lugn. 
Arbetskraftskostnaden har dämpats avsevärt och hushållens efterfrågan 
faller. Prisförväntningarna hos hushåll och företag indikerar också en 
återhållsam prisutveckling även om dessa mätningar är gjorda före 
kronans depreciering. 

1993 kommer dock en del tillfälliga faktorer att dra upp konsument
priserna. Mervärdeskattesatsen för livsmedel m. m. stiger från 18 % till 
21 % , bensinskatten liksom diverse miljöskatter ökar, medan ränte
bidragen reduceras. Den tillfälliga sänkningen av fastighetsskatten 
upphör, varefter den uppgår till 1,5 % . I motsatt riktning verkar 
avskaffandet av en rad punktskatter på bl.a. läskedrycker, konfektyr, 
kemisktekniska preparat, kasettband och videoapparater, liksom 
arbetsgivaravgiftssänkningen. Sammantaget kommer förändrade indirekta 
skatter, arbetsgivaravgifter och subventioner att höja KPI med 1,2 
procentenheter Deprecieringen av den svenska kronan innebär att 
importpriserna stiger, vilket delvis övervältras i den svenska prisutveck
lingen. Efter devalveringarna 1981 och 1982 slog "det teoretiska 
utrymmet för importprishöjningar" igenom till 60% under det första året 
efter devalveringen och med ytterligare drygt · 103 under det därpå 
följande året. lmportprisgenomslaget beräknas bli något lägre 1993 till 
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följd av den svaga efterfrågan. Det kan vara svårt att särskilja deprecier
ingens totala priseffekter utöver höjda importpriser med hänsyn till 
återverkningar via t.cx. lönebildning, ränteutveckling och förändrade 
vinstmarginaler. 

Qiagram 6:3 Prisutvecklingen i Sverige 
Arlig procentuell förändring 
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Anm.: Konsumentpriser visar prisutvecklingen gentemot konsumentledet, (KPI). 
Nettopriser anger konsumentpriser exklusive indirekta skatter och subventioner, 
(NP!). BNP-deflatorn visar prisutvecklingen på den totala svenska produktionen. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Förändringar av ncttoprisindex (NPI) visar prisutvecklingen exklusive 
effekter av ändrade indirekta skatter och subventioner och utgör därmed 
ett inflationsmått som bättre motsvarar efterfrågeläget avseende privat 
konsumtion. En ökad indirekt beskattning eller sänkt subvention som 
höjer KPI skall inte uppfattas som ett uttryck för ett högt efterfrågeläge. 
N PI har därför ofta retercrats som den "underliggande inflationstakten". 
Deprecieringens effekter slår dock i genom i NPI. Inte heller sådana 
prisförändringar bör tolkas som effekter av efterfrågeläget. En mer 
rättvisande beräkning av den "underliggande inflationstakten" redovisas 
i tabell 6. 3 där också deprecieringens effekter är avräknade. Inflationen 
i Sverige begränsas då till ca 2 3 per år under prognosperioden, vilket 
främst förklaras av fortsatt ökade boendekostnader. BNP-deflatom, som 
visar prisutvecklingen på den totala svenska produktionen, ökar ännu 
mindre. Regeringen har förklarat att det inte föreligger något real
ekonomiskt utrymme för kompensation för deprecieringens prishöjande 
effekter. I prognosen korrigerades därför 1994 års basbelopp för de höjda 
importprisernas genomslag på KPI. 
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Tabell 6:3 "Underliggande" inflationstakt 
Bidrag i procentenheter 

1992 

"Underliggande" inflationstakt 

Indirekta skatter, subventioner 
och arbetsgivaravgifter 

Deprecieringens effekter 
* direkta effekter via höjda importpriser 
* indirekta effekter 

KPI, dec.-dec. 

2,7 

-0,8 

1,9 

1993 

2,1 

1,2 

1,6 
1.4 
0,2 

4,9 

1994 

1,7 

0,4 

0,9 
0,3 
0,6 

2,9 

Anm.: Begreppet "underliggande" intlationstakt används för en mängd olika mått. 
En del referar till nettoprisindex som den underliggande inflationstakten. OECD 
använder KPI rensat för mat och energi. 
Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

En implicit prisindex för den privata konsumtionen (IPI) erhålles ur 
nationalräkenskaperna. Vikterna i IPI speglar det aktuella årets konsum
tionssammansättning till skillnad från KPI som använder föregående års 
värden. Skattereformen medförde stora relativprisförändringar, vilket i 
sin tur ledde till en ändrad konsumtionssarnmansättning. IPI och KPI har 
därmed utvecklats något olika under de senaste åren och detta mönster 
fortsätter även i år. 

J?iagram 6:4 Konsumentpriser 
Arlig procentuell förändring 
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Anm.: OECD-länderna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent 
till Sverige på världsmarknaden. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Den faktiska ökningen av konsumentprisindex i Sverige kommer i år 
till följd av de tillfälliga effekterna att vara starkare än i våra viktigaste 
konkurrentländer. Nästa år är den svenska utvecklingen i paritet med 
omvärldens. Den underliggande inflationstakten i Sverige, enligt 
ovanstående definition, ligger emellertid klart under omvärldens. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 
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Det bör uppmärksammas att även om konsumentprisindex är ett ofta 
använt inflationsmått i såväl Sverige som internationellt, så finns det stora 
skillnader i KPI mellan olika länder. Olikheterna förklaras bl.a. av vad 
som inkluderas i indexen, val av basår, hur ofta varukorgens viktsam
mansättning korrigeras samt hur indirekta skatter behandlas. 
Inflationstakten enligt KPI är emellertid ett av de konvergenskriterier 

som kommer att användas inom EMU. Skillnader mellan olika index 
finns också inom den europeiska gemenskapen och ett harmoniserings
arbete skall inledas snarast. Detta kommer att medföra krav på föränd
ringar av det svenska indexen. Därmed kommer de olika krav som ställs 
på KPI åter i fokus: Är det främst ett kompensationsindex, som skall 
användas för att skriva fram pensioner och andra transfereringar, eller ett 
mått på den allmänna inflationstakten? 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga I. I 
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7 Hushållens ekonomi och privat konsumtion 
Mellan 1989 och 1991 ökade hushållens realt disponibla inkomster med 
drygt 8 % medan den privata konsumtionen steg med mindre än 1 % . 
Hushållens sparkvot förbättrades därmed med över 7 procentenheter. 
Förra året fortsatte inkomstutvecklingen att vara positiv, trots sjunkande 
sysselsättning och stigande arbetslöshet. Hushållen drog ned konsum
tionen och uppgången av sparandet fortsatte. I år beräknas realinkomster
na minska med över 3 ,5 % . Då sparandet bedöms gå ned något begränsas 
fallet i den privata konsumtionen till drygt 3 % . För 1994 beräknas både 
inkomster och konsumtion vara i stort sett realt oförändrade, se tabell 
7: 1. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 

Tabell 7:1 Hushållssektorns disponibla inkomster, konsumtion och sparande 

Miljarder kr. Procentuell förändring 

1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 

Löpande priser 

Löner 631.0 636,6 635,5 655,1 5,4 0,9 -0.2 
Företagarinkomster 61.6 62,0 62,4 64,6 -0.4 0,6 0,7 
Räntor och utdelningar. netto -28,3 -31,5 -27,6 -23,8 
Inkomstöverföringar från 
Qffentl ig sektor 316,8 345,3 362.1 373,8 14,4 9,0 4,9 
Ovriga inkomster, netto 101,5 111,3 115,4 120,2 13,3 9,7 3.7 
Direkta skatter, avgifter m.m 284.1 288,8 297,8 311.2 -7, l 1.6 3, 1 

Disponibel inkomst 798,6 834,9 850,0 878,7 15,6 4,6 1,8 

Privat konsumtion 777,3 784,0 802,2 828,6 11,2 0,9 2,3 

1985 års priser 

Disponibel inkomst 529,7 540,8 520,9 521,3 4,9 2,1 -3,7 

Privat konsumtion 515,6 507,9 491,6 491,6 1,0 -1,5 -3,2 

Sparkvot, nivå i 3 2.7 6.1 5,6 5,7 

Anm.: I liinesummeutvecklingen för 1991 ingår basbreddning i samband med skattereformen. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

7 .1 Hushållens inkomster 

År 1991 steg de realt disponibla inkomsterna med nära 5% samtidigt som 
den reala lönesumman före skatt minskade med ca 4 % . Bakom den 
kraftiga inkomstökningen ligger i huvudsak sänkningen av inkomstskat
ten samt ökade transfereringar från den offentliga sektorn. Även 1992 
fick hushållen en relativt god inkomstutveckling till följd av ökande trans
fereringar. Nedväxlingen av inflationen var också en starkt bidragande 
orsak till att de realt disponibla inkomsterna kunde öka med ca 2 % trots 
att sysselsättningen föll med nära 3 ,5 % . 

Nedgången av sysselsättningen fortsätter i år, men detta kompenseras 
delvis på inkomstsidan av bidrag till arbetslösa och personer i ar
betsmarknadspolitiska åtgärder. Den kraftiga nedgången av realinkomster
na beror i stället på finanspolitiska åtgärder. Ersättningen vid sjukdom, 
arbetslöshet och pension sänks. Inkomstbeskattningen ökar till föjd av 
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avskaffat schablonavdrag, lägre uppräkning av skiktgränsen för statsskat
ten samt av att en egenavgift införs i sjukförsäkringen. Därtill kommer 
höjningar i den indirekta beskattningen och neddragningar av subven
tioner, vilket höjer konsumentpriserna. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 

För 1994 förutses att nedgången i sysselsättningen i det närmaste 
upphör och att arbetslösheten stiger i långsammare takt. Realinkomsterna 
kommer dock inte att öka nämnvärt. Den trendmässiga uppgången av 
pensionsinkomsterna reduceras av att deprecieringseffekten på KPI 
avräknas vid beräkningen av basbeloppet. Inkomstbeskattningen skärps 
genom att grundavdraget sänks. Dessutom ska uppräkningen av 
grundavdrag och skiktgräns för statlig skatt reduceras med deprecierings
effckten. 

År 1991 steg hushållens köpkraft utöver de disponibla inkomsterna 
med drygt 1 procentenhet, dels genom att det tillfälliga sparandet 
upphörde och dels genom att 1989 års sparande återbetalades i maj 1991. 
I februari 1992 återbetalades 1990 års tillfälliga sparande, vilket bidrog 
till att öka hushållens köpkraft med knappt 112 procentenhet förra året. 
I år minskar köpkraften totalt med ca 4 112 % beroende på att jämförelse
nivån 1992 innefattar återbetalning av det tillfälliga sparandet, se tabell 
7:2. 

Tabell 7:2 Hushållens inkomster 

Miljarder kr. Procentuell utveckling Procentuellt bidrag till 
Löpande priser 1985 års priser real inkomstutveckl ingen 

1991 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

Lönesumma exkl. sjuklön 631,0 -2,4 -4,6 0,3 -1,9 -3,5 0,2 
därav timlön 1,0 -1,9 0,7 0,8 -1.5 0,5 

sysselsättning -3,3 -2,7 -0,4 -2,7 -2,0 -0.3 

Inkomstöverföringar inkl. sjuklön 316,8 8,5 -1,2 0,4 3,4 -0,5 0,2 
Pensioner från offentlig sektor 172,7 4,5 -1,8 1.0 1,0 -0,4 0,2 
Sjukförsäkring m.m. inkl. sjuklön 61,0 -11,4 -14,8 -3.7 -0,9 -1,0 -0,2 
().rbetslöshetsbidrag m.m. 21,8 93.2 18,5 4,3 2,6 1,0 0,3 
Ovriga transfereringar 61,3 9,5 -0,8 -1, l 0.7 -0.1 0,1 

Övriga inkomster, netto 134,9 -2,2 -2,3 1,7 0,3 -0,3 0,3 

Direkta skatter 284,1 -0,6 -1,9 1,7 0,2 0,7 -0,6 

Disponibel inkomst 798,6 2,1 -3,7 0,1 2,1 -3,7 0,1 

Tillfälligt sparande 2,8 0,3 -0,7 0,0 

Inkomster inkl. tillfälligt sparande 801,4 2,4 -4,3 0,1 2,4 -4,4 0,1 

Anm.: Lönesumma, inkomstöverföringar och skatter är detlaterade med konsumentprisindex (KPI). Disponibel 
inkomst och tillfälligt sparande är detlaterade med implicit prisindex för privat konsumtion (IPI). Skillnaden 
mellan KPI och IPI påverkar posten "övriga inkomster, netto". 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Inkomstöverföringarna från den offentliga sektorn kommer i stort sett 
att vara realt oförändrade under prognosperioden, trots fortsatta kraftiga 
ökningar av arbetsmarknadsrelaterade bidrag. Detta förklaras av 
förändringar i socialförsäkringarna. En karensdag införs i sjukförsäk
ringen från den 1 april 1993. Samtidigt ändras ersättningsnivåerna så att 
ersättningen höjs f.r.o.m. den andra t.o.m. den 89:e sjukdagen och sänks 
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vid längre sjukperioder. Nu föreslås att fem karensdagar införs i 
arbetslöshetsförsäkringen och alt ersättningsnivån sänks med 10 
procentenheter från den 1 juli 1993. Pensionsutbetalningama reduceras 
med 2 % från 1993. De sämst ställda pensionärerna får kompensation 
genom höjda bostadstillägg och pensionstillskott. Pensionsåldem höjs 
successivt, med början nästa år, till 66 år. Som nämnts ovan ska 
deprecieringseffekten på KPI avräknas vid beräkning av basbeloppet för 
1994. Genom att inflationen går ned nästa år, efter den tillfälliga 
uppgången i år, kommer ändå basbeloppet att vara ungefär realt 
oförändrat, se tabell 7:3. 

Tabell 7:3 Inkomstöverföringar från offentlig sektor till hushåll 

Prop. 1992/93: I 00 
Bilaga 1.1 

Miljarder kr. Procentuell förändring 
Löpande priser 1985 års priser 

1991 1992 1993 1994 1992 

Pensioner 172,7 184,6 190,5 197,8 4,5 
Folkpension inkl. KITT 
och delpension 76,5 80.1 81,0 82,2 2,3 
Allmän tilläggspension 87,9 95,8 100,7 106,6 6,5 
Tjänstepensioner 8,3 8,7 8,8 9,0 2,5 

Sjukförsäkring m.m. 61,0 49,0 46,3 45,7 -21,5 
Sjukförsäkring 31.8 18,7 14,7 14, l -42,7 
Föräldraförsäkring 17,9 18,9 19,2 19,5 3,5 
Arbetsskadeförsäkring 11.3 11,4 12,4 12.1 -1.7 

Arbetslöshetsbidrag m.m. 21,8 43,0 53,6 57,5 93,2 
AMU-bidrag 6,2 11.5 16,9 16,8 81,9 
Arbetslöshetsförsäkring, 
KAS och lönegaranti 15,6 31.6 36,7 40,6 97,6 

Övriga transfereringar 61,3 68,7 71,6 72,8 9,5 
Barnbidrag 16,4 16,7 16,9 17,2 -0,6 
Studiebidrag m.m. 8.4 8,0 8,2 8,5 -6,9 
Bostadsbidrag 6,8 6,7 7,6 8,5 -3,0 
Socialbidrag m.m. 8,1 10,6 11,3 11,7 28,3 
Övrigt 21,7 26,6 27,7 26,9 20,3 

Summa inkomstöverföring 316,8 345,3 362,1 373,8 6,5 

Anm.: Detlatering är gjord med konsumentprisindex. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. 

Skattereformen 1990-1991 innebar en genomgripande förändring av 
skattesystemet. Skatten på arbetsinkomster sänktes kraftigt. Alla 
kapitalinkomster sammanförs till ett inkomstslag och beskattas med en 
enhetlig statlig skatt om 30%. Skattesänkningen finansieras delvis inom 
inkomstskattesystemet genom basbreddningar och skärpning av kapitalbe
skattningen. I skattereformen ligger en årlig justering av skatteskalan. 
Grundavdraget höjs i takt med basbeloppets ökning och skiktgränsen för 
statsskatten räknas upp med ökningen av konsumentprisindex föregående 
år plus 2 procentenheter. Genom att skatteskalan räknas upp med den 
historiska inflationen uppkommer en real skattesänkning när löneök
ningarna och inflationen avtar medan det motsatta gäller vid höjd 
inflation. För 1992 innebar systemet på detta sätt en real sänkning av 
skatteuttaget motsvarande ca 4 miljarder kr. 
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För 1993 och 1994 justeras skiktgränsen för statsskatten endast med 
ökningen av konsumentprisindex. År 1993 avskaffas schablonavdraget 
under inkomst av tjänst vid taxeringen, vilket beräknas medföra en 
skattehöjning på ca 7 miljarder kr. Den i år införda egenavgiften i 
sjukförsäkringen beräknas öka skatteuttaget med ca 3 miljarder kr. 
Avtrappningan av pensionärernas särskilda grundavdrag mot kapitalin
komster och förmögenhet upphör 1993. Nästa år sänks grundavdraget 
med ca 2 400 kr., vilket medför en skatteskärpning på ca 5 miljarder kr. 

7. 2 Privat konsumtion och sparande 

Trots en ökning av de realt disponibla inkomsterna förra året minskade 
hushållen sin konsumtion avsevärt. Störst nedgång registrerades för olika 
typer av kapitalvaror, så som hemutrustning och bilar. I synnerhet 
inköpen av bilar påverkades kraftigt av den allmänna ränteoro som 
inleddes i och med spekulationerna mot kronan i september. Försälj
ningen av dagligvaror ökade dock något jämfört med 1991. Att konsum
tionsminskningen så hårt drabbat kapitalvaror förklaras till stor del av 
den expansion som uppstod i samband med kreditmarknadens avreglering 
1985. Under senare delen av 1980-talet ökade hushållens inköp av 
kapitalvaror kraftigt, vilket i nationalräkenskaperna registreras som ökad 
konsumtion. Med tanke på den relativt långa livslängden hos olika typer 
av kapitalvaror är dock inte hela denna registrerade uppgång att betrakta 
som konsumtion i egentlig mening. En stor del av inköpen kan i stället 
ses som investeringar, vilka ger innehavaren möjlighet till konsumtion 
under många års tid. Denna expansion av kapitalvaruinköpen innebar att 
en avsevärd fallhöjd byggdes in i den privata konsumtionen. 

Preliminärt beräknas den privata konsumtionen ha fallit med 1,5 % 
1992. Detta innebär att sparandet, relaterat till disponibel inkomst, 
uppgick till drygt 6 % . Hushållens sparkvot har därmed, på bara 4 år, 
stigit från en rekordlåg nivå 1988 på -5, 1 % . till en nivå 1992 som 
närmar sig genomsnittet för 1950-talet. 

Förklaringen till denna omställning står att finna i en mängd faktorer. 
I samband med avregleringen av krcditmarknaden minskade hushållen sitt 
finansiella sparande kraftigt, genom att ta lån för att köpa bl.a. bilar och 
andra kapitalvaror. Kreditexpansionen drog också upp priserna på 
bostäder. vilket i sin tur underlättade en ökad skuldsättning. Inflationen 
och marginalskatten var relativt höga under perioden, vilket medförde att 
realräntan efter skatt var låg. På bara 3 år växte hushållens skuldkvot, 
dvs. skulderna som andel av disponibel inkomst, från 103 % till 135 % . 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 
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Diagram 7:1 Privat konsumtion 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet 

Genom att det nya skattesystemet gjort det dyrare att ha lån, samtidigt 
som inflationen inte längre minskar skuldens reala värde som tidigare, 
stärks hushållens incitament att amortera ned sin skulder och därmed öka 
sitt sparande. Som en följd av dessa nya förutsättningar bröts prisupp
gången på bostäder och övergick i ett fall även i nominella tal. Statistiska 
Centralbyrån (SCB) uppger att småhuspriserna under tredje kvartalet i 
tjol låg ca 10 % under toppnivån 1991. Då även aktiekurserna under de 
senaste åren haft en svagare utveckling än tidigare har hushållen fått se 
sin förmögenhet krympa. I diagram 7:2 framgår hur hushållens sparkvot 
samvarierat med förändringen av nettoförmögenhet i relation till 
disponibel inkomst. Värdeminskningarnas effekt på förmögenheten 
dämpas nu av att hushållens finansiella sparande ökat kraftigt. 

Hushållens skulder som ancl av disponibel inkomst har nu sjunkit 
tillbaka till nivån före kreditmarknadens avreglering. Detta förklaras dock 
främst av att de disponibla inkomsterna ökade kraftigt under 1990 och 
1991. I kronor räknat har inte skulderna minskat nämnvärt. Inte heller 
har räntekostnaden efter skatt avtagit i relation till disponibel inkomst. 
Trots att skulderna blivit relativt sett mindre ligger alltså kostnaden för 
hushållens skulder kvar på en hög nivå. Skulderna kommer därför 
sannolikt att amorteras ned ytterligare. 

Fallande förmögenhet och ökande kapitalkostnad påverkar hushållens 
konsumtion påtagligt men effekterna bör avta i takt med att hushållen 
genomför sin portföljanpassning. En annan svårbedömd faktor är att 
förväntningarna om framtida inkomsttillväxt kan ha rubbats. Den för 
svenska förhållanden exeptionella arbetslöshetsuppgången, i kombination 
med en ökad oro kring t.ex. pensionssystemets framtid, kan ha förändrat 
dessa förväntningar. Ett sådant skift, i negativ rikting, kan få mycket 
kraftiga effekter på sparandet under lång tid. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 
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Diagram 7:2 Hushållens sparkvot och förmögenhetsförändring. 
Andel av disponibel inkomst 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 
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Förklaringarna till den höjda sparkvoten är alltså många och svårig
heterna att bedöma den framtida utvecklingen avsevärda. 
Motiven till att minska skulderna väntas i princip kvarstå under 
prognosperioden och sparkvoten beräknas därför ligga på en fortsatt hög 
nivå under både 1993 och 1994. Den kraftiga minskningen av realin
komsterna inkl. kvardröjande effekter av det tillfälliga sparandet (4,43), 
viintas dock medföra att sparkvoten sjunker något i år. Hushållen strävar 
efter att i möjligaste mån dämpa svängningarna i sin konsumtions
standard och minskningen av den privata konsumtionen beräknas stanna 
vid 3 ,2 % . Det är ändå betydligt kraftigare än fallet 1983, då den privata 
konsumtionen sjönk med 2,2 3. Sen över två år förväntas konsumtionen 
minska med mellan 4 - 5 % . Under 1994 beräknas fallet i realinkomsterna 
upphöra och sparkvoten ligga kvar på oförändrad nivå, vilket även 
innebär oförändrad privat konsumtion mellan 1993 och 1994. 

Svårigheterna i bedömingen är dock stora och det går inte att utesluta 
en fortsan höjd sparkvot, vilket skulle få mycket kraftigt negativa effekter 
för det inhemskt orienterade näringslivet. Emellertid finns det också 
faktorer som talar för att sparkvoten kan falla mer än beräknat, i fall 
hushållen betraktar inkomstminskningen som tillfällig. Lägre räntor kan 
också resultera i minskat sparande, vilket i så fall skulle förstärka den 
inJ1emska eferfrågan. Därtill har nu sparkvotcn kommit upp på, en för 
svenska förhållanden, historiskt hög nivå. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 
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Diagram 7:3 Hushållens sparkvot som andel av disponibel inkomst 1951-1994. 
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Källor: Statistiska centrnlbyrån och Finansdepartementet. 

I diagram 7:3 framgår den trendmässiga nedgång av hushållens 
sparkvot som skett mellan 1950-talet och slutet av 1980-talet. Denna 
nedgång kan till en del förklaras av demografiska faktorer. Befolknings
strukturen har i Sverige förskjutits mot en allt större andel pensionärer 
och en mindre andel i yrkesverksam ålder. Med utgångspunkt i livscykel
teorins antagande om att man i yrkesverksam ålder sparar medel för att 
konsumera under sin tid som pensionär är en sådan sparkvotssänkning 
logisk. Ur denna synvinkel implicerar alltså en sparkvot, som idag ligger 
nära 1950-tals nivå, ett betydligt "sparsammare" beteende än då. En 
annan faktor som talar för att sparkvoten skulle kunna komma ned något 
är att det finansiella sparandet enligt prognosen blir så högt. Med ett 
antagande om oförändrade aktiekurser ökar hushållens finansiella 
förmögenhet med nära 200 miljarder kr. under prognosperioden. 

Osäkerheten i bedömingen av den privata konsumtionen är följaktligen 
stor. Varken en starkare eller svagare konsumtionsutveckling än prog
nosens kan uteslutas. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 
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8 Investeringar 
Efter den starka investeringsexpansionen under andra hälften av 1980-
talet vände utvecklingen 1990 i takt med avtagande ekonomisk aktivitet 
och sjunkande kapacitetsutnyttjande. Året därpå accelererade nedgången 
ytterligare. Även 1992 beräknas minskningen bli av samma storleksord
ning, ca 9 3. Desinflationsprocessen dämpar investeringsaktiviteten 
genom höga realräntor, skärpta avkastningskrav på investeringar och 
fallande värden på olika tillgångar. Det urholkar också värdet på 
säkerheter för lån och medverkar till kreditförlusterna i banker och 
finansbolag. Det därav följande strama kreditläget dämpar investeringsak
tiviteten ytterligare. Deprecieringen av kronan motverkar värdefallet på 
fastigheter genom lägre räntor samt en ökad ekonomisk aktivitet. 
Effekterna bedöms dock som för små för att innebära någon dramatisk 
förändring av situationen på finans- och fastighetsmarknaden. 

Tabell 8:1 Bruttoinvesteringar efter näringsgren 

Miljarder Årlig procentuell volymförändring 
kr. 1991 
Löpande 1991 1992 1993 1994 
priser 

Näringsliv 146,6 -15,4 -13,4 -0,8 5,0 
Offentliga myndigheter 33,7 10,9 6,2 -0,1 2,2 
Bostäder 90,4 2,2 -6,0 -35,6 -36,6 

Totalt 270,7 -8,3 -8,7 -9,5 -3,0 
därav maskiner 105.1 -11,9 -13,0 -2,3 4.4 

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Hittills har investeringsnedgången främst varit koncentrerad till 
näringslivet. Under prognosperioden förutses fallet bli störst för 
bostadsbyggandet. Det bidrar till att de totala byggnadsinvesteringama 
sjunker markant 1993. Nedgången fortsätter 1994 medan maskininvester
ingarna då förutses vända uppåt. De totala investeringarna beräknas falla 
med 9, 5 3 i år och med 3 % 1994. De statliga investeringarnas expansion 
till följd av satsningarna inom infrastrukturområdet motverkar nedgången. 
Inom näringslivet förutses en vändning uppåt mot slutet av prognos
perioden mot bakgrund av den återhämtning i ekonomin som förutses. 

8.1 Näringslivets investeringar 

Efter en oavbruten uppgång sedan 1982 vände utvecklingen 1990 då 
näringslivets investeringar började falla. År 1991 noterades en minskning 
med drygt 15 % . Särskilt stark var nedgången inom finans- och fastighets
förvaltning och byggnadsindustri. 

Inom industrin reducerades investeringsvolymen med en fjärdedel på 
två år, mellan 1989 och 1991. Fallet fortsatte 1992 med ca 12 % . Enligt 
SCB:s oktoberenkät skulle investeringsvolymen stiga svagt 1993. 
Utvecklingen har dock tenderat att överskattas de senaste åren. Den 
uppgång i industriproduktionen som förutses under 1993 bedöms inte 

1-1 {~ikstlage11 JW:!/93. I suml. Nr 1110. Bilaga/. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 

65 



innebära att investeringarna stiger i någon större omfattning, med tanke 
på det låga kapacitetsutnyttjandet. En ökning av investeringarna väntas 
främst inom basindustrin men också inom verkstadsindustrin medan 
nedgången inom övrig industri fortsätter. 

Under 1994 ändras däremot förutsättningarna. Produktionen stiger 
starkare, vinstläget förbättras och kapacitetsutnyttjandet kommer upp till 
högre nivåer. Detta stimulerar till en viss investeringsuppgång, uppskatt- · 
ningsvis av storleksordningen 10 % . Det är en större ökning än i 
industriproduktionen. Överslagsberäkningar visar emellertid att utslag
ningen av produktionskapacitet varit av betydligt större omfattning än vid 
föregående lågkonjunktur. Nyinvesteringar krävs då relativt snart efter 
det att produktionen kommit igång. 

Med utgångspunkt i kapacitetsutnyttjande och produktionsutveckling, 
och därmed maximal produktionskapacitet, bedöms produktionskapaci
teten inom industrin ha fallit med över 73 sedan produktionen var som 
högst, jämfört med ca 1 % i förra lågkonjunkturen. Det innebär att 
kapitalstocken nu minskat med över 40 miljarder kr i volym, vilket 
motsvarar mer än ett års nyinvesteringar. För att enbart återhämta detta 
skulle investeringarna behöva stiga med ungefär en tredjedel i nivå under 
en konjunkturcykel på fem år. 

Tabell 8:2 Bruttoinvcstcringar i näringslivet 

Miljarder Årlig procentuell volymförändring 
kr. 1991 
Löpande 1991 1992 1993 1994 
priser 

Industri 41.2 -18.2 -12,0 1,0 10,0 
Basindustri 7.7 -38.9 -22,0 17,0 13,0 
Verkstadsindustri 16,8 -16, l -9.0 3,0 11,0 
Övrig industri 16,7 -5,7 -10.5 -7,6 7,3 

Statliga affärsverk 20.0 0.1 -3,0 12.0 7,0 
Övrigt niiringsliv 85.3 -17,3 -16,9 -5.7 1.4 

Totalt 146,6 -15,4 -13,4 -0,8 5,0 
därav byggnader 52,2 -14.5 -9.1 -1.1 6.7 
maskiner 94,3 -15,8 -15,7 -1,8 4,1 

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Investeringarna i övrigt näringsliv började falla i en mer betydande 
omfattning först 1991, ett år efter det att nedgången i industrin inleddes. 
Raset uppgick då till över 17 % . Vanligtvis är utvecklingen av invester
ingarna inom denna sektor jämn.are än inom industrin till följd av den 
lägre graden av utländsk konkurrens. Fastighetskrisens inverkan, och 
den mycket svaga inhemska efterfrågan, gör dock att fallet bedöms vara 
lika stort också 1992. Nedgången förutses fortsätta i avtagande takt i år. 
I stort sett samtliga branscher berörs. Både maskin- och byggnads
invcsteringarna väntas stiga svagt 1994 till följd av den återhämtning i 
ekonomin som förutses. 
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Diagram 8:1 Procentuell förändring av investeringar och produktion i 
näringslivet 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

8.2 Offentliga investeringar 

Kommunerna svarade för den uppgång i de offentliga investeringarna 
på knappt 7 3 som registrerades 1991. Förklaringen är troligen att 
investeringarna förskjöts framåt i tiden som en följd av att kommunerna 
inte belastas av mervärdesskatt fr.o.m. år 1991. Under 1992 ökade de 
statliga infrastruktursatsningarna medan de kommunala investeringarna 
föll. Även åren därefter förutses staten svara för investeringsuppgången 
medan de kommunala investeringarna först minskar för att sedan plana 
ut mot slutet av prognosperioden. 

Tabell 8:3 Offentliga investeringar 

Miljarder Årlig procentuell volymförändring 
kr. 1991 
Löpande 1991 1992 1993 1994 
priser 

Statliga myndigheter 10,3 -0,1 30,0 15,0 5,0 
Statliga affärsverk 20,0 0,1 -3,0 12.0 7,0 
Staten 30,4 0,0 8,1 13,2 6,2 

Kommunala myndigheter 23,4 16,9 -4.9 -9,6 0,0 
Kommunala affärsverk 5,1 12, l -0,3 1,1 2,7 
Kommunerna 28,5 16,0 -4,1 -7,8 0,5 

Totalt 58,8 6,9 2,4 4,0 4,0 

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 
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Genom beslut under 1991 och I 992 har närmare 25 miljarder kr utöver 
ordinarie anslag tillförts infrastrukturområdet genom tidigareläggningar 
av planerade investeringar samt via ökade anslag. Av dessa utgör 
planeringsramen för investeringar i trafikens infrastruktur den större 
delen, ca 20 miljarder kr. Dessutom har ytterligare ca 5 miljarder kr 
avsatts för investeringar i produktivitets- och sysselsättningsfrämjande 
åtgärder inom kommunikationsdepartementets område, främst i form av 
väginvesteringar, samt för underhåll av vägar och järnvägar. En stor del 
av de totala satsningarna beräknas falla ut som investeringar under 
prognosperioden. Förra året steg de totala investeringarna med 1,5 
procentenheter till följd av infrastruktursatsningar. För 1993 och 1994 
beräknas nivån vara ca 3 procentenheter högre än vad som skulle ha varit 
fallet utan dessa åtgärder. 

8. 3 Bostads investeringar 

Efterfrågan på lägenheter har minskat i takt med stigande räntor, ökade 
boendekostnader, minskad sysselsättning och avtagande inkomster. Ett 
tecken på detta är ett växande antal lediga lägenheter. Sedan bottennoter
ingen 1990, då ca 3 000 lägenheter var lediga för uthyrning, har antalet 
i oktober stigit till närmare 20 000. Störst andel lediga lägenheter finns 
i det nyproducerade beståndet. Fortfarande är emellertid del totala antalet 
betydligt lägre än rekordnoteringen under förra lågkonjunkturen då 37 
000 lägenheter var lediga. 

Diagram 8:2 Antal outhyrda lägenheter respektive antal påbörjade lägenheter 
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Anm.: Antalet outhyrda lägenheter avser den 1 mars respektive år till och med 1991. 
samt antalet outhyrda Higenhctcr hos allmännynan i september 1992. Antalet 
påhörjade lägenheter omfanar både flerfamiljshus och småhus. 
Källor: Statistiska centralbyrån och FinansdepartementeL 

Efter den starka uppgången av nybyggandet av bostäder under andra 
hälften av 1980-talet inleddes ett fall 1991. Från nivån 1990, som med 
70 000 påbörjade lägenheter är den högsta sedan det s.k. miljonprogram
mets dagar, minskade antalet med 20% till 55 000 lägenheter. 
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Även 1992 fortsatte nedgången då ytterligare en fjärdedel av påbörjan
de! föll bort. Under första halvåret hölls dock aktiviteten uppe relativt väl 
p.g.a. en stabil t1erbostadshusproduktion, Övergångsreglerna för 
sänkningen av investeringsbidraget medverkade till detta. Dessa regler 
innebär att projekten ska ha påbörjats före l maj 1992 för tlerbostadshus 
och före I juli 1992 för egnahem för att erhålla oreducerat investerings
bidrag. 

Ett fortsatt fall i nybyggandet förutses under resten av prognos
perioden. Den statistik som speglar utbudssidan, t.ex antalet ansökningar 
om statligt stöd, indikerar ett högre bostadsbyggande 1993 än det i 
prognosen förväntade. Enligt Boverket skulle ansökningarna innebära ett 
påbörjande med ca 30 000 lägenheter 1993. Att antalet enligt vår 
bedömning blir lägre beror på den svaga utvecklingen av efterfrågan. 
Höjda relativpriser på byggande och boende verkar fortsatt dämpande på 
efterfrågan de kommande åren. Fr.o.m. den l januari 1993 avskaffas 
investeringsbidragen helt. Dessutom träder ett nytt system för statens stöd 
för bostadsfinansieringen i kraft. Det innebär att räntebidragen ska 
avvecklas successivt. I kontraktiv riktning verkar också ett fortsatt stramt 
kreditläge och fallande sysselsättning. Nedgången motverkas i någon mån 
av räntesänkningen efter övergången till flytande växelkurs. Investerings
volymen beräknas falla med runt 40% per år 1993 och 1994. Det 
motsvarar 25 000 respektive 15 000 påbörjade lägenheter. 

Tabell 8:4 Bostadsinvesteringar 

Miljarder Årlig procentuell volymförändring 
kr. 1991 
Löpande 1991 1992 1993 1994 
priser 

Nybyggnad 67,4 1,2 -19,0 -43,0 -38,0 
Flerbostadshus 38.7 7,9 -9,0 -40.0 -42,0 
Småhus 28,7 -6,7 -32,9 -48,6 -29,2 

Ombyggnad 23,0 4,5 25,0 -24,0 -35,0 
Flerbostadshus 16,5 -8,3 50.0 -25,0 -40,0 
Småhus 6,5 62,0 -38,8 -17,8 -6,5 

Totalt 90,4 2,2 -6,0 -35,6 -36,6 

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Ombyggnadsinvesteringarna inom bostadsbyggandet steg starkt under 
första hälften av 1980-talet till följd av subventionerna inom ROT
sektorn (reparation, om- och tillbyggnad). För att motverka den 
tilltagande överhettningen på byggmarknaden infördes regleringar som 
minskade ombyggnadsvolymcn med 35 % mellan 1987 och 1990. 
Regleringarna avvecklades successivt under 1990 och 1991 . Mot slutet 
av 1991 sänktes också den garanterade räntan för enskilda projekt av 
arbetsmarknadsskäl, till 3,4 % mot tidigare 5,25 % . Strax innan årsskiftet 
1991/92 ökade antalet ansökningar om statligt stöd till följd av att mer 
restriktiva regler infördes l januari 1992. 
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De nya reglerna innebär att den lägre räntenivån på 3,4% permanen
tades. Samtidigt tillkom dock en inskränkning av vad som berättigade till 
räntesubventioner. De som sökte bidrag innan utgången av 1991 och 
påbörjar projektet innan utgången av 1992 får statligt stöd enligt de äldre 
mindre restriktiva reglerna. Ombyggnadsverksamheten har därför stigit 
kraftigt under 1992. 

Även antalet ansökningar om statligt stöd för ombyggnad har ökat 
starkt under de tre första kvartalen 1992. En dubblering har skett i 
förhållande till samma period förra året. Samtidigt har dock omfattningen 
av varje projekt minskat så att volymen av ombyggnadsinvesteringarna 
ändå avtar 1993. År 1993 och 1994 förutses ett minskat antal igångsätt
ningar, även om nivån är högre än vad den var i slutet av 1980-talet. 
Volymen förutses fortsätta att falla i och med den minskade omfattningen 
av projekten. Utvecklingen kan dock bromsas av de åtgärder som nu 
föreslås för att stimulera tidigareläggning av genomgripande underhåll 
och ombyggnad av bostäder till år 1993 och 1994. Räntebidragen för 
genomgripande underhåll och ombyggnad reduceras till 36% för projekt 
som sätts igång 1995 och minskas ytterligare till 25 % för projekt 
påbörjade 1996. Därmed kvarstår endast det skattekompenserande 
räntebidraget. På detta sätt skapas starka incitament för att tidigarelägga 
genomgripande underhåll och ombyggnader till år 1993 och år 1994. 

Diagram 8:3 Bostadsinvesteringar 

Miljarder kr. 1985 års priser 

35~~~ 

L----- .. , /~ I :: r m \> I Nybyggoad!m m l. \. mm 

i '-.......__/ 'v' / I 
20 ·i·· ...... :~ ,:7-'-'( .............................. ' 

)<.......... ,/ ',, 
15 ------------/ ------·""-:,;'-- ·'· ----\· 

I Ombyggnad I , ' ,___ \ 
·--~~-----··-·------·-·········· ························-·------\ 10 , 

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 
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8. 4 Byggnadsverksamhet 

Den totala byggnadsverksamheten består, förutom av bostadsinvester
ingar, av investeringar i övriga fastigheter, anläggningar samt av 
reparationer och underhål I av fastigheter och vägar. Efter en trendmässig 
nedgång av byggnadsinvesteringarna under 1970-och början av 1980-
talet vände utvecklingen i mitten av 1980-talet. Byggnadsinvesteringarna 
i näringslivet började då stiga samtidigt som efterfrågan på bostäder 
ökade. Avregleringen av kreditmarknaden medverkade till en stark 
kreditexpansion som underblåste prisökningarna på kommersiella 
fastigheter och bostäder. Det tidigare skattesystemets egenskaper, med 
betydande avdragsmöjligheter, medförde också en låg räntekänslighet hos 
låntagarna. 

Diagram 8:4 Byggnadsinvesteringar per sektor 1970-1994 

Miljarder kr. 1985 års priser 
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Källor.- Konjunkturinstitutet. Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

I takt med en alltmer besvärande överhettning på byggmarknaden 
tillgreps omfattande regleringar för att hålla tillbaka byggandet. Avsikten 
var dels att dämpa det allmänna efterfrågetrycket dels att skapa utrymme 
för nyproduktion av bostäder. Dessa regleringar, t.ex. ramar för allt 
byggande utom bostadsbyggande, restriktioner för ombyggnad av 
bostäder och den s.k. investeringsskatten avvecklades under 1990 och 
1991. 

Tecken på avmattning inom byggnadsverksamheten kom 1990. 
Valutaavregleringens avskaffande vid halvårsskiftet 1989 bidrog till att 
dämpa prisuppgången på kommersiella fastigheter eftersom köp av 
fastigheter i utlandet då blev möjligt. Prisfallet på kommersiella 
fastigheter blev allt tydligare 1990. Fallet förstärktes av ökade drifts- och 
kapitalkostnader till följd av skattereformen och av sjunkande efterfrågan 
på lokaler och därmed lägre hyror. 
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En nedgång av byggnadsinvesteringarna inleddes under andra halvåret 
1990. Sedan dess har arbetslösheten bland byggnadsarbetare stigit 
kontinuerligt. Under 1992 skedde dock en utplaning och nivån stabilisera
des på ca 20 % . Arbetslösheten bland icke yrkesutbildad personal är 
väsentligt högre än bland övriga yrkesgrupper. Enligt konjunkturinsti
tutets byggbarometer i september 1992 förväntade sig ca tre fjärdedelar 
av företagen att byggvolymen kommer att minska det närmaste året. 
Ungefär lika många planerar för ytterligare personalnedskärningar. 

Nedgången i byggnadsinvesteringarna bedöms var av samma storleks
ordning 1992 som 1991, ca 5 % . Fallet beräknas bli betydligt starkare 
1993 och 1994, 15,5% respektive ca 10%. Denna utveckling orsakas av 
fallet i bostadsbyggandet medan det starka raset i näringslivet bromsas 
upp och en mer betydande återhämtning sker mot slutet av perioden. De 
offentliga investeringarnas expansion dämpar nedgången. Reparationer 
och underhåll, som ingår i den totala byggnadsverksamheten, har 
historiskt tenderat att variera kontracykliskt i förhållande till ombygg
nader av bostäder. Den starka uppgången under 1992 av ombyggnaderna 
torde därför innebära en minskad reparationsverksamhet. Under resten 
av prognosperioden däremot förutses av samma orsak en ökning som 
bromsar fallet i den totala byggnadsverksamheten. 

Tabell 8:5 Byggnadsverksamhet 

Miljarder Årlig procentuell volymförändring 
kr. 1991 
Löpande 1991 1992 1993 1994 
priser 

Byggnadsinvesteringar 165,7 -4,8 -5, 1 -15,5 -10,2 
därav näringslivet 52,2 -14,5 -9, 1 1, 1 6,7 
myndigheter 23.0 0,9 6,3 3,2 0,0 
bostäder 90,4 2,2 -6,0 -35,6 -36,6 

Reparationer och 
underhåll 65,8 1,9 -6,0 2,0 2,0 

Totalt 231,5 -2,8 -5,4 -10,1 -5,9 

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

8.5 Lagerinvesteringar 

Under 1980-talet skedde en strukturell utveckling mot sjunkande 
lagerkvoter, dvs lager i förhållande till produktion. Totalt sett minskade 
lagren med närmare 55 miljarder kr (1985 års priser). För industrins del 
innebar detta att lagerkvoten i det närmaste halverades. I samband med 
att industrikonjunkturen vände nedåt under 1989 och 1990 avstannade 
denna utveckling och en mindre lageruppbyggnad skedde. Denna var 
emellertid blygsam vid en jämförelse med motsvarande fas i tidigare 
konjunkturnedgångar. Produktionen anpassades snabbare till den svagare 
efterfrågan än vad som varit fallet tidigare. Trots den mycket måttliga 
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uppbyggnaden denna period tog lageravvecklingen åter fart med 
intensifierad styrka år 1991. De totala minskningen av lagren uppgick till 
närmare 21 miljarder kr (1985 års priser). Det negativa bidraget till 
BNP-tillväxten blev därmed hela 2, 1 procentenheter. Inte sedan 1970-
talet har lagerförändringar haft en så kraftig tillväxtdämpande effekt. 

Tabell 8:6 Lagervolymförändringar 
Miljarder kr., 1985 års priser 

1981- 1991 1992 1993 1994 
1991 

Jord- och skogsbruk -0,6 -0.7 0,0 -0,2 -0,0 
Industri -38,9 -11,5 -4,5 -2,5 0.1 
El- och vattenverk -5,2 -0,7 -0,1 0,0 0.0 
Partihandel -20,7 -4,0 -4,5 -1,0 -0,3 
Detalj handel -1,2 -1,5 2,2 -0,9 -0,2 

Totalt -66,7 -18,3 -6,9 -4,6 -0,4 
Korrektionspost -2,6 -2,6 -5,6 -5,6 -5,6 
Totalt inkl korrektionspost-69,3 -21,0 -12,5 -10,2 -6,0 

BNP-bidrag -2,1 0,9 0.2 0,5 

Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet. 

Lagerneddragningarna fortsatte i snabb takt också under 1992. 
Industrin har, enligt konjunkturbarometern, en längre tid ansett sig ha 
för stora lager av färdigvaror. På grund av det exceptionellt svaga efter
frågeläget har avvecklingen inte kunnat påbörjas förrän 1992. Denna 
avveckling har varit störst inom skogsindustrin men berör också övriga 
delbranscher i varierande omfattning. Minskningen av varor i arbete 
fortsatte 1992 och var speciellt påtaglig för verkstadsindustrin. Detta kan 
ses som ett tecken på att arbetet att effektivisera produktionen fortgår. 
Lagerneddragningarna i partihandeln uppgick till hela 5 miljarder (1985 
års priser). En starkt bidragande orsak till detta står att finna i de höga 
realräntorna. De totala lagerneddragningarna bedöms preliminärt ha 
uppgått till knappt 13 miljarder kr 1992. Eftersom det är förändringen 
i lagerinvesteringar som påverkar BNP-tillväxten ger lagerposten ändå 
ett positivt bidrag på 0,9 procentenheter. 

Vid analysen av lagerutvecklingen måste man dock beakta att national
räkenskaperna valt att till de egentliga lagerminskningarna också lägga 
neddragande korrektionsposter i detaljhandelns lager. På så sätt justerar 
man ned ekonomins användningssida och därmed det officiella BNP
måttet. Anledningen till detta förfarande är de stora svårigheterna i 
avstämningen mellan försörjningsbalansens användnings- och pro
duktionssida. Korrektionsposten förekommer såväl andra halvåret 1991 
(2,6 miljarder kr) som första halvåret 1992 (3,0 miljarder). I prognosen 
betraktas inte dessa korrektionsposter som några egentliga lagerneddrag
ningar. Det är därför rimligt att göra ett tekniskt antagande om att 
motsvarande poster förekommer även i år och kommande år (preliminärt 
också för andra halvåret 1992). Därmed påverkas inte BNP-tillväxten i 
ekonomin under prognosperioden. 
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Diagram 8:5 BNP-utveckling och lagerbidrag 
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Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

Diagram 8:6 Lagerinvesteringar 
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Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet 

Att lageravvecklingarna blivit så kraftiga de senaste åren beror i hög 
grad på desinflationsprocessen. En hög realränta innebär en allmän press 
på alla typer av kapitalanvändning. I tidigare konjunkturuppgångar har 
också ett inslag av prisspekulation haft stor betydelse för lagerbeteen
det. Detta har tagit sig uttryck i att man köpt in sto.ra kvantiteter medan 
priserna varit låga och sedan genom lagerhållning väntat in prisökningar. 
Denna form av lageruppbyggnad kan nu väntas ske i mycket begränsad 
omfattning när förväntningar om framtida prisökningar är mycket små. 
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För lagerhållningen, speciellt i handelsledet, kan också åtstramningen på 
kreditmarknaden spela en roll genom kraftigt ökande svårigheter att 
lånefinansiera lager. 

De grundläggande motiven för en restriktiv lagerhållning väntas i 
huvudsak kvarstå också under innevarande och kommande år. 1993 
förutses därför lagerneddragningar uppgående till 10 miljarder kr. (inkl. 
korrigeringsposter). Industrilagren väntas minska med 2,5 miljarder. 
Denna minskning ligger nästan enbart på färdigvarulagren. Det successivt 
förbättrade efterfrågeläget på industrivaror gör att avvecklingen av dessa 
lager kan fortsätta. I och med att industriproduktionen börjar öka 1993 
upphör avvecklingen av lagren av insatsvaror samt varor i arbete. För 
partihandeln förutses ytterligare lagerneddragningar av såväl bilar som 
övriga varor. Lagerpostens bidrag till BNP-tillväxten uppgår 1993 till 
+0,2 procentenheter. 

1994 förväntas lagren i stort sett vara oförändrade om man exkluderar 
korrigeringsposter. Det positiva BNP-bidraget från lagren blir då 0,5 
procentenheter. Vissa mindre neddragningar kan förutses inom handeln 
och för industrins färdigvarulager. I takt med den tilltagande pro
duktionen sker en marginell ökning av lagren av insatsvaror och varor 
i arbete. Det är dock viktigt att notera att lagerkvoterna fortsätter att 
minska något såväl 1993 som 1994. Detta kan ses som ett uttryck för 
fortsatt rationalisering av lagerhanteringen. 

De bidrag till tillväxten som diskuteras gäller bruttosiffror, dvs utan 
hänsyn taget till importinnehållet i lagerförändringarna, vilket är 
förhållandevis högt. Den direkta påverkan på produktionen av en lager
förändring är alltså inte lika stor som bidragstalen indikerar. Sambandet 
mellan lagerrörelserna och importens utveckling är egentligen mycket 
starkt. Det kraftiga importraset 1991 berodde således i hög utsträckning 
på motsvarande lageravveckling. För perioden 1992 till 1994 påverkas 
tillväxttalen för importen på omvänt sätt uppåt av de positiva lageromsla
gen. 
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9 Den offentliga sektorn 
Den offentliga sektorns finanser har försämrats kraftigt under de 

senaste två åren. För 1992 beräknas underskottet i det finansiella 
sparandet uppgå till motsvarande ca 93 av BNP. Den strukturella delen 
av underskottet beräknas till knappt 5 3 av BNP, medan resterande 
underskottet beror på det låga kapacitetsutnyttjandet i ekonomin. 
Underskottet fortsätter att öka i år beroende på den svaga ekonomiska 
utvecklingen och stigande ränteutgifter. För 1994 förutses en förbättring 
av de offentliga finanserna och det strukturella underskottet beräknas då 
uppgå till ca 3 ,5 3 av BNP. 

9.1 Den konsoliderade offentliga sektorn 

Under första hälften av 1970-talet hade den offentlig sektorn ett 
finansiellt sparandeöverskott motsvarande 3-5 3 av BNP. Den svaga 
ekonomiska utvecklingen i slutet av decenniet och under de första åren 
av 1980-talet medförde en kraftig försämring av den offentliga sektorns 
finanser. Det finansiella sparandet sjönk till motsvarande ca minus 7 3 
av BNP 1982. Sparandet förbättrades sedan under den långa högkonjunk
turen och 1990 uppnåddes finansiellt överskott motsvarande ca 4 3 av 
BNP, se diagram 9: 1. 

Diagram 9:1 Den offentliga sektorns finansiella sparande 1970-1994 
Andel av BNP 
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Fiansdepartementet. 

Bakom förstärkningen av den offentliga sektorns finanser låg, förutom 
den starka konjunkturen, de mot slutet av 1980-talet tilltagande löne- och 
prisökningarna. Detta tillsammans med de icke inflationsskyddade 
skatteskalorna bidrog till att driva upp skattekvoten (skatterna och 
socialavgifternas andel av BNP). Sammantaget steg skattekvoten från 
50% 1985 till drygt 563 1990. Utgifternas andel av BNP minskade 
under samma period med 4 procentenheter. 
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Den djupa konjunkturnedgången medför att skatteinkomsterna minskar 
samtidigt som utgifterna dras upp av kostnaderna för arbets
marknadspol itiken och ersättning till arbetslösa samt av stöd till 
bankerna. Produktionsbortfallet vid ökad arbetslöshet belastar till ca 80% 
den offentliga sektorn genom skattebortfall och ökade bidrag. Resterande 
20% utgörs av sänkt disponibel inkomst för berörda hushåll. 

Den offentliga sektorns finansiella sparande försämrades kraftigt 
fr.o.m. 1991 och i år beräknas ett underskott på motsvarande 12% av 
BNP. Den för 1994 förutsedda konjunkturuppgången tillsammans med 
vidtagna finanspolitiska åtgärder medför att det finansiella sparandet 
förbättras, trots att ränteutgifterna ökar starkt till följd av den successivt 
växande offentliga skuldsättningen. 

Trots de sedan 1991 ökande underskotten är den offentliga sektorns 
nettoskuld fortfarande lägre än i många andra länder. Offentliga sektorns 
finansiella nettoskuld beräknas till ca 23 % i Sverige 1994, medan 
genomsnittet för OECD-länderna då uppgår till ca 37% av BNP. 
Försämringen av den offentliga sektorns finansiella ställning är dock 
ojämförligt störst i Sverige under prognosperioden, se diagram 9:2. 

Diagram 9:2 Den offentliga sektorns finansiella nettoställning 
Andel av BNP 
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En orsak till försämringen av de offentliga finanserna är en svag 
utveckling av skatteinkomsterna. Skattekvoten sjönk med nära 5 
procentenheter mellan 1990 och 199 2. Därav beror dock ca 1 procent
enhet på att en arbetsgivarperiod infördes i sjukförsäkringen 1992, varvid 
de offentiga utgifterna reducerades i motsvarande grad. Avlyften av 
mcrvärdeskatten på den oftentl iga sektorns inköp fr.o. m. 1991 sänker 
också skallekvoten utan all därför påverka det finansiella sparandet. 
Effekten på skattekvoten 1992 beräknas till ca 1 procentenhet. Efter 
justering för dessa förändringar sjönk således skattekvoten med ca 3 
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procentenheter mellan 1990 och 1992. Det motsvarar ett skatte bortfall på 
drygt 40 miljarder kr. räknat på 1992 års BNP-nivå. Det är inte bara 
förändringar i skatteregler som påverkar den på detta sätt justerade 
skattekvoten, utan skattekvoten beror också på hur olika skatteunderlag 
utvecklas i förhållande till BNP. Att vinstandelen i ekonomin ökade 
mellan 1990 och 1992 reducerar skattekvoten, eftersom vinster är lägre 
beskattade än löner på kort och medellång sikt. Även betalningsrutiner 
och redovisningsprinciper påverkar skattekvoten. 

Tabell 9:1 Skattekvoten 
Procentandel av BNP 

1991 1992 1993 1994 

Hushållens direkta skatter 19.1 19,3 19,9 20,0 
Företagens direkta skatter 0,9 1,4 1.8 2,0 

Arbetsgivaravgifter 17.3 16,0 14,4 14,1 
Mervärdeskatt 8,9 8.1 8, 1 8,0 
Övriga indirekta skatter 7.0 6,5 6,5 6,6 

Skatter och avgifter 53,1 51,4 50,6 50,7 

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och 
Finansdepartementet. 

Nedan anges en del större skatteändringar för åren 1992, 1993 och 
1994: 

Skatten på vissa kapitalinkomster sänktes och omsättningskatten på 
värdepapper slopades 1992. Skatten på allemans parande har höjts till 
303 från 1993. 
Skattereduktionen för fackföreningsavgifter slopades 1992. 
Schablonavdraget under inkomst av tjänst avskaffas från 1993. 
Pensionärernas särskilda grundavdrag avtrappas inte länge 
mot kapitalinkomster och förmögenhet från 1993. 
Grundavdraget sänks från 0,32 till 0,25 basbelopp 1994, dvs med ca 
2 400 kr. 
Mervärdeskattesatsen på livsmedel, inrikes resor samt på restaurang 
och hotell sänktes den 1 januari 1992 från 253 till 183 och höjdes 
den l januari 1993 till 21 3. Den svaga utvecklingen av den privata 
konsumtionen (skatteunderlaget) under prognosperioden medför att 
mervärdeskatteintäkterna som andel av BNP beräknas vara oförän
drade trots årets skattehöjning. 
Uttaget av arbetsgivaravgifter sänktes 1 januari 1992 med ca 2,5 
procentenheter, som andel av avgiftsunderlaget. Därav är 2,3 
procentenheter en kompensation för arbetsgivarnas kostnad för 
arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen. År 1993 sänks arbetsgivarav
gifterna med 3,8 procentenheter. Där ingår en höjning med 0,5 
procentenheter för att arbetsgivarens besparingar till följd av lägre 
sjuklönekostnader skall tillfalla staten. 
Punktskatterna på en rad olika varor har slopats från 1993. 
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Energibeskattningen har lagts om från 1993 genom att skatten på 
energianvändningen inom industrin sänkts medan övriga sektorer fått 
höjd skatt. Omläggningen beräknas vara i stort sett neutral för de 
totala skatteinkomsterna. 
Tobaksskatten höjdes 1 december 1992. 
Bensinskatten och vissa miljöskatter höjdes vid årsskiftet 1992/93. 
Fastighetsskatten för sk kommersiella lokaler har slopats från 1993 
medan fastighetsskatten på småhus höjts från 1,2 till 1,5 % av 
taxeringsvärdet. 
Ökad preliminärbeskattning av biinkomster samt omläggning av 
uppbörden av preliminär B-skatt för hushåll och företag snabbar upp 
skatteinbetalningarna under 1993 och 1994. 

De offentliga utgifterna steg realt med nästan 7 ,5 % 1992. Som andel 
av BNP uppgick utgifterna till knappt 70 % . Transfereringarna till 
hushåll ökade kraftigt till följd av det försvagade läget på arbets
marknaden. Nedgången i inflationen medförde en relativt stark real 
ökning av pensionsutgifterna. Stödet till bankerna drog upp transfere
ringarna till näringlivet. Den offentliga konsumtionen och investeringarna 
steg till följd av bl.a. arbetsmarknadspolitiska insatser och infrastruktur
investeringar, se tabell 9:2. 

Tabell 9:2 Real förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 

Miljarder Procentuell förändring 
kr. 1991 1985 års priser 

1992 1993 1994 

Inkomster 890,0 -4,0 -5,1 0,5 

Utgifter 906,5 7,3 0,8 -2,6 

Transfereringar till hushåll 316,8 6,5 -0,2 0.4 
diirav pensioner 172,7 4,5 -1,8 1.0 

sjukförsäkring m.m. 61,0 -21,5 -10.0 -3,9 
arbetslöshetsbidrag m.m. 21,8 93,2 18,5 4,3 
övrigt 61,3 9,5 -0,8 -1, 1 

Övriga transfereringar (subv.) 95.J 37,4 -3,3 -23,0 

Räntor 74,4 5,5 19,2 3,9 

Konsumtion 387.·I 0,9 -0,5 -0,8 

Investeringar 32,9 6,2 -0,1 2,2 

Anm.: Inkomsterna och transfereringarna är detlaterade med konsumentprisindex. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

I år beräknas den reala utgiftsökningen understiga 1 % , delvis beroende 
på höjd inflationstakt (KPI). Som andel av BNP stiger utgifterna med 2,5 
procentenheter. Transfereringarna till hushåll minskar något realt trots 
!örtsatt stark ökning av arbetsmarknadsrclaterade bidrag. Ersättningsnivån 
sänks för pensionärer samt inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. 
Besparingar inom bostadssektorn börjar ge effekt 1993. Rationaliseringar 
inom den statliga och kommunala verksamheten drar ned den offentliga 
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konsumtionen. Kommunerna minskar även sina investeringar. Dessa 
tendenser blir ännu starkare nästa år, då de offentliga utgifterna realt 
väntas minska med ca 2,53 och som andel av BNP med ca 2,5 
procentenheter. 

Prop. l 992/93: 100 
Bilaga 1.1 

År 1992 försämrades den offentliga sektorns finansiella sparande med 
112 miljarder kr. till ett underskott på ca 128 miljarder kr. I år beräknas 
försämringen uppgå till ca 45 miljarder kr. och underskottet motsvara 
12 % av BNP. Med en förbättring på ca 30 miljarder kr. l 994 beräknas 
underskottet då att motsvara 9,53 av BNP, se tabell 9:3. 

Tabell 9:3 Den offentliga sektorns inkomster och. utgifter 
Löpande priser 

Miljarder kr. Procentuell förändring 

1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 

Inkomster 890,0 873,6 870,9 899,6 1,0 -1,8 -0,3 
Skatter 543,5 530,7 528,l 552.4 -1,8 -2,3 -0,5 
Socialförsäkringsavgifter 218,0 205,4 200,7 205,3 6,3 -5,8 -2,3 
Övriga inkomster 128,6 137,5 142.1 141,8 4,6 6,9 3.4 

Utgifter 906,5 1001,8 1043,1 1041,8 9,9 10,5 4,1 
Transfereringar till hushåll 316,8 345,3 362,l 373,8 14,4 9,0 4,9 
Subventioner m.m. 95,3 134,0 136,2 107,8 18,5 40,6 1,6 
Ränteutgifter 74,4 80.3 100,6 107,5 9,5 7,9 25,3 
Konsumtion 387, l 397.1 400.6 408,2 5,5 2,6 0,9 
lnvcsteringar1 32,9 45,1 43,6 44,5 0,7 36,9 -3.2 

Finansiellt sparande -16,5 -128,2 -172,2 -142,2 
därav stat -57, l -169,0 -222,3 -170,5 
social försäkring 43.7 32,0 33,8 30,3 
kommun -3,2 8,8 16,3 -2,0 

Procent av BNP 
Skatter och avgifter 53,l 51,4 50,6 50,7 
Utgifter 63,3 69,9 72.4 69,8 
finansiellt sparande -1,2 -8.9 -12,0 -9,5 

1994 

3,3 
4,6 
2,3 

-0,2 

-0,1 
3,2 

-20.8 
6,9 
1,9 
1,9 

1 I investeringar ingår investeringar i personalbostäder. lagerinvcsteringar samt nettot av köp och försäljning 
av fastigheter och mark. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån, Riksrevisionsverkct och Finansdepartementet. 

9. 2 Statens finanser 

Vad som i det föregående sagts om hela den offentliga sektorns finanser, 
gäller i stor utsräckning även statens ekonomi. Därtill påverkas statens 
finansiella sparande under prognosperioden av förändringar i utbetal
ningar av kommunalskattemedel och statsbidrag till kommunerna. De 
relativt starka svängningarna i kommunernas finansiella sparande under 
prognosperioden motsvaras huvudsakligen av förändringar i statliga 
överföringar till kommunerna. 

Den statliga konsumtionen beräknas ha ökat med 2 3 i volym 1992. 
För 1993 och 1994 väntas konsumtionsvolymen gå ned med knappt 112 % 
per år. 

80 



Prop. 1992/93: 100 
Tabell 9:4 Statens inkomster och utgifter 
Löpande priser. Exkl. stat! iga affärsverk och aktiebolag 

Bilaga 1.1 

Miljarder kr. Procentuell förändring 

1991 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

Inkomster 415,3 372,8 378,6 400,2 -10,3 1,5 5,7 
Skatter 305,9 259, 1 269.4 293,2 -15,3 4,0 8.9 
$,ocial försäkringsavgifter 57,4 57.4 50,3 49,8 -0, 1 -12,3 -1.0 
Ovriga inkomster 52.1 56.3 58,9 57.1 8,1 4,4 -2,9 

Utgifter 472,5 541,9 600,9 570,7 14,7 10,9 -5,0 
Transfereringar till hushåll 138,6 153,3 161,3 162.2 10,6 5,2 0,5 
Statbidrag till kommuner 65,7 62,4 84,3 75.2 -5, 1 35.2 -10.8 
$,tatsbidrag till socialf. 16.1 30,6 22.3 18.1 89,7 -26,9 -19,l 
Ovriga transfereringar 66.7 98,7 107,0 78.4 48,0 8,5 -26,7 
Ränteutgifter 64,3 69.8 91,0 99.6 8,6 30.3 9,4 
Konsumtion 106,9 108.8 113,8 115.4 1.8 4,5 1.4 
Investeringar 14,2 18.3 21,1 21.8 28,9 15,6 3,4 

Finansiellt sparande -57,1 -169,0 -222,3 -170,5 

Anm.: I investeringar ingår även lagerinvesteringar samt nettot av köp och försäljning av fastigheter och mark. 
Källor: Konjunkturinstitutet. Statistiska centralbyrån, Riksrevisionsverket och Finansdepartementet. 

Statens finansiella sparande försämrades med över 110 miljarder kr. 
1992 till ett underskott på ca 170 miljarder kr. Efter en ytterligare 
försämring i år beräknas underskottet 1994 återgå till 1992 års nivå, se 
tabell 9:4. 

9. 3 Socialförsäkringssektorns finanser 

Socialförsäkringssektorn i nationalräkenskaperna omfattar allmänn 
tilläggspensionering (AP-fonden inkl. de förutvarande löntagarfonderna), 
sjukförsäkringen samt arbetslöshetsförsäkringen. Det finansiella sparandet 
inom sektorn är uteslutande hänförligt till AP-fonden. De finansiella 
över- eller underskotten inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 
transfereras i nationalräkenskaperna till staten. 

AP-fondens sparande minskade med nära 12 miljarder kr. 1992. 
Avgiftsinkomsterna var i stort sett oförändrade p.g.a. den svaga 
utvecklingen av lönesumman (avgiftsunderlaget) medan pensionsutgifterna 
steg med 9 3. Den sänkta ersättningsnivån för pensionärer medför att 
sparandet ökar något i år, trots en fortsatt svag utveckling av avgifts
inkomsterna. För 1994 beräknas sparandet gå ned till ca 30 miljarder kr., 
se tabell 9:5. 
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'fähell 9:5 Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter Prop. 1992/93: 100 
Löpande priser. 

Bilaga 1.1 

Miljarder kr. Procentuell förändring 

1991 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

Inkomster 228,7 232,3 226,8 228,1 1,6 -2,4 0,6 
Avgifter 161.5 149.7 152.1 157,3 -7,3 1.6 3.4 
Bidrag från staten 16.1 30,6 22,3 18.1 89.7 -26.9 -19.1 
Ränteinkomster 51,l 52, I 52,4 52.8 2,0 0.7 0.6 

Utgifter 185,0 200,3 193,0 197,8 8,3 -3,7 2,5 
Transfereringar till hushåll 149.6 159.7 165,7 174,7 6,8 3,8 5.4 
Ovriga transfereringar 29.5 34.6 21.1 16,9 17,3 -39.1 -19,7 
Konsumtion m.m. 6,0 6.0 6,2 6.3 1,2 3,1 0.6 

Finansiellt sparande 43,7 32,0 33,8 30,3 

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksförsäkringsverket. Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet. 

9 .4 Kommunernas finanser 

Den kommunala sektorn består av kommuner och landsting samt 
församlingar och kommunalförbund. Mellan 1985 och 1991 hade sektorn 
ett negativt finansiellt sparande. Inkomsterna täckte de löpande utgifterna 
medan en del av investeringarna finansierades med upplåning, försäljning 
av tillgångar eller neddragning av rörelsekapitalet. 

År 1992 stärktes kommunsektorns finanser och det finansiella sparandet 
beräknas ha uppgått till ca 9 miljarder kr. Förbättringen av sparandet hör 
delvis samman med den nedväxling av lönc- och prisökningstakten som 
skett under de senaste två åren. Dcrca dämpade kommunernas kostnads
ökningar samtidigt som skatteinkomsterna steg kraftigt till föjd av de 
höga löneökningarna två år tidigare. 

Från och med 1993 införs ett nytt system för utbetalning av skatte
medel till kommuner och landsting. Systemet innebär att utbetalningarna 
sker det år skatten avser och inte, som i det tidigare systemet, två år 
senare. Detta medför att inkomster och utgifter kan budgeteras i samma 
pris- och löneläge. Utbetalningarna av kommunalskarcemedcl grundas på 
det senast kända skatteunderlaget i kommunen resp. landstinget. 
Underlaget räknas upp med en faktor som motsvarar den beräknade 
ökningen av skatteunderlaget de två efterföljande åren. När taxeringen är 
känd görs en slutreglcring. Det nya systemet för utbetalning av kom
munalskatt får dock inte genomslag förrän 1995, då slutavräkningen 
enligt det gamla systemet upphör. 

Ett nytt system för statsbidrag till kommunerna har också införts i år. 
Större delen av de specialdestinerade statsbidragen har avvecklats och 
ersatts av ett system med mer generella principer. Avsikten med det nya 
statsbidragssystemet är att ge kommunerna större handlingsfrihct vad 
gäller veksamhetens utformning och prioritering mellan olika områden. 
Nivån på det nya s.k. utjämningsbidraget har anpassats till ett samtidigt 
slopande av skatteutjämningsavgiften och avräkningsskatten. Vissa 
förändringar sker även i statsbidragssystcmet för landstingen. 
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Tabell 9:6 Kommunernas inkomster och utgifter Prop. 1992/93: 100 
Löpande priser. Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 

Bilaga 1.1 

Miljarder kr. Procentuell utveckling 

1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994 

Inkomster 356,4 393,7 398,0 386,4 8,4 10,5 1,1 -2,9 
Skatter 232.4 269,l 257,3 257,7 13.4 15,8 -4,4 0,2 
Bidrag från staten och 
social försäkringssektorn 80.9 76,1 91,3 77,8 -1,3 -5,9 19,9 -14,7 
Övriga inkomster 43,2 48.5 49.4 50,8 3,2 12,3 2,0 2,8 

Utgifter 359,6 384,9 381,7 388,4 6,7 7,0 -0,8 1,8 
Transfereringar till hushåll 28,6 32,3 35,1 37,0 12, I 12,8 8,7 5,5 
Ovriga transfereringar 38.0 43,6 43,5 42.2 21,0 14,8 -0.2 -2.9 
Konsumtion 274,9 282.8 281,2 287,l 5,1 2,9 -0,6 2,1 
Investeringar 18,1 26,2 21,9 22,0 -2.5 44,7 -16.4 0.6 

flnansiellt sparande -3,2 8,8 16,3 -2,0 

Anm.: I investeringar m.m. ingår förutom kommunala myndigheters investeringar även kommunala affärsverks 
investeringar. investeringar i personalbostäder samt nettot av köp och försäljning av fastigheter och mark. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån. Riksrevisionsverket och Finansdepartementet. 

I år beräknas kommunsektorns finansiella sparande stiga till drygt 16 
miljarder kr. De statliga inkomstöverföringarna i form av kommunals
skattemedel och statsbidrag ökar med ca 3,5 miljarder kr. samtidigt som 
de sänkta arbetsgivaravgifterna reducerar kommunernas kostnader med 
ca 6 miljarder kr. 

År 1994 får kommunsektorn åter underskott i det finansiella sparandet 
när de effekter, som förstärkt sektorns finanser under 1992 och 1993 
faller bort. 

De kommunala utgifterna består till 3/4 av konsumtion. Förra året 
beräknas konsumtionen ha ökat med 112 % i volym. Antalet sysselsatta 
i kommunsektorn började gå ned förra året. Den förutsedda framtida 
försämringen av den kommunala ekonomin, i kombination med skatte
stoppet, väntas leda till en fortsatt nedgång av den kommunala syssel
sättningen under prognosperioden. En relativt stark uppgång i den 
genomsnittliga arbetstiden medför dock att timvolymen inte sjunker lika 
mycket som antalet sysselsatta. I år dras konsumtionen dessutom upp av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den totala konsumtionvolymen 
beräknas minska med ca 0, 5 % i år och med ca 1 % 1994. 

9. 5 Den offentliga sektorns strukturella sparande 

Definition och metod 

Den offentliga sektorns finansiella sparande kan delas upp i en strukturell 
del, som består vid ett över konjunkturcykeln genomsnittligt kapacitetsut
nyttjande i ekonomin, och en konjunkturell del, som beror på ett 
onormalt lågt eller högt kapacitetsutnyttjande. Vid beräkning av det 
strukturella sparandet justeras endast för kapacitetsutnyttjandet. Inga 
justeringar görs avseende t.ex. priser, räntor, löner, vinstandel eller. 
sammansättning av BNP, trots att även dessa faktorer orsakar stora 
variationer i den offentliga sektorns finansiella sparande. 
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För att beräkna det strukturella sparandet måste den BNP-nivå, den 
arbetslöshet samt det antal i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som är 
förenligt med ett över konjunkturcykeln genomsnittligt kapacitetsut
nyttjande bestämmas. 

Därefter beräknas den offentliga sektorns inkomster och utgifter vid 
den sålunda korrigerade BNP- och arbetslöshetsnivån. Beräkningarna sker 
för staten och socialförsäkringssektorn. Kommunernas finanser för 
beräkningsåret är i stort sett oberoende av den reala ekonomiska 
utvecklingen åtminstone t.o.m. 1994. Kommunernas skatteinkomster för 
beräkningsåret bestäms fram till dess av skatteunderlagen från tidigare 
perioder. Det nya systemet för utbetalningar av kommunalskattemedel får 
inte genomslag i kalkylen förrän 1995 då slutavräkningsförfarandet enligt 
det gamla systemet upphört. Kommunernas utgifter för syssel
sättningsskapande åtgärder täcks till stor del av statsbidrag. 

Utgångspunkten för beräkningarna bör vara ett år då ekonomin var i 
balans. Det är därvid en fördel au kunna välja ett faktiskt basår framför 
att skapa ett syntetiskt år. 

År 1985 var ekonomin i någorlunda balans med en arbetslöshet på 
2,4 •V,, och 2,4 % av arbetsstyrkan i konjunkturberoende arbets
marknadsåtgärder. Mellan 1985 och 1990 steg BNP med i genomsnitt 2 % 
per år. Denna tillväxt uppnåddes dock cill priset av en successivt 
tilltagande överhettning i ekonomin. År 1990 kan sålunda inte bececknas 
som ett år med jämnvikt i ekonomin. Med den under perioden låga 
produktivitsutvecklingen var 2 % tillväxt uppenbarligen inte förenligt med 
jämnvikt i ekonomin. Under perioden 1985-1991 uppnåddes en årlig 
tillväxt på i genomsnitt ca l ,5 % . År 1991 var arbetslösheten 2, 7 % 
medan 2 % av arbetsstyrkan var i konjunkturberoende arbets
marknadsåtgärder. Underskottel i bytesbalansen var 1,4 % av BNP ( 1985 
1,3 % av BNP). År 1991 km1 därför betraktas som ett år med ett 
konjunkturmässigt normalt kapacitetsutnyttjande. 

Att BNP minskade med nära 2 % mellan 1990 och 1991 samt att 
industrins kapacitetsutnyttjande var det lägsta sedan l 983 talar för att 
BNP-nivån 1991 kan tyckas vara låg, för att avspegla ect genomsnittligt 
kapacitetsutnyttjande i ekonomin. Men med den ytterligare nedgång av 
BNP som skedde under 1992 och med prognoserna för de närmaste åren 
växer gapet mclhm potentiellt och faktiskt kapacitetsutnyttjande till drygt 
6,5 % 1994. Skillnaden mellan faktisk arbetslöshet (inkl. personer i 
åtgärder) och 1991 års nivå beräknas uppgå till ca 7,5% 1994. 

Genom skattereformen och andra strukturella reformer (t.ex sänkt 
kompensationsnivå i sjukförsäkringen och höjd pcnsionsålder) bör 
ekonomins funktionssätt förbättrats och den potentiella tillväxcen, dvs 
den cillväxt som är förenlig med konstant kapcicecsutnyttjande, ha ökat 
för de närmaste åren. I Långcidsutredningens (LU) prognoskalkyl bedöms 
den potentiella tillväxten under 1990-talet till 2-2,5 % . Därvid beräknas 
arbetsutbudet öka med ca 0,5 % per år och produktivitetsutvecklingcn 
ligga i linje med den historiska trenden de senaste 15 åren. dvs. knappt 
2 % per år. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 
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Mot bakgrund av ovanstående diskussion väljs 1991 som basår vad 
gäller BN P och arbetslöshet. BNP skrivs sedan fram från 1991 års nivå 
med 2 % per år. 

Skatteinkomsterna beror i huvudsak med några undantag (t.cx. 
fastighctsskatten) av BNPs nivå och sammansättning både beträffande 
användning (konsumtion - export/kapitalbildning) och inkomster (löner -
vinster). Skatterna är också beroende av genom reavinstbeskattningen, 
på värdestegringar och omsättning av aktier och fastigheter. Inkomster 
från företagsbeskattningen dras ned av kapitalförluster i den nuvarande 
recessionen. Konkurser minskar skatteinbetalningarna. 

I beräkningarna av det suukturella sparandet justeras de faktiska 
skatteinkomsterna proportionellt med BNP-gapet med undantag av icke 
varuanknutna och ej löneberoende indirekta skatter, som t.ex fastighets
skatter och skatter på toto och andra spel, samt företagens direkta skatter. 
Beträffande företagsbeskattningcn medför extraordinära vinster och 
förluster och andra bokslutsdispositioner att sambandet mellan skattein
betalningar och BNP-tillväxten är svagt. Vid beräkning av det strukturella 
sparandet sätts därför företagens inkomstskatt till 1,5 % av BNP, vilket 
motsvarar genomsnittet för den senaste 10-årsperiodcn, oberoende av de 
faktiska skatteinkomsterna för beräkningsårct. Övriga direkta skatter från 
företagen som avskattningen, avkastningskatt på pensionsfonder m.m. 
korrigeras inte. Slutskatteregleringen för företag och hushåll justeras inte 
heller eftersom skillnaden mellan preliminär skatt och slutskatt inte torde 
påverkas av BNP-nivån. Dessutom beror slutskatteregleringen inte på 
beräkningsårets utan på historiska inkomster. 

Den proportionella korrigeringen mot BNP-gapet torde vara rättvisande 
med det nya skattesystemet, vid en given sammansättning av BNP. Med 
en annan sammansättning av BNP skulle dock skattekvoten anta ett annat 
värde. Detta beaktas dock ej eftersom justeringen endast avser graden av 
kapacitetsutnyttjande. I den nuvarande djupa recessionen torde metoden 
i viss mån underskatta den konjunkturbetingade delen av underskottet 
pga. extraordinära skattebortfall beroende på konkurser m.m. 

Den offentliga sektorns övriga inkomster består till ca 90 % av räntor, 
utdelningar och andra kapitalinkomster. Dessa antas vara oberoende av 
konjunkturen och justeras därför inte. 

Utgifterna för arbetsmarknadspolitiken och arbetslösheten skrivs fram 
från 1991 års nivå med en antagen ökning av arbetskraftsutbudet på 
0,5 % per år och tirnlöneutveeklingen. Dessa beräknade utgifter ersätter 
sedan de faktiska kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 
utbetalningarna till arbetslösa, vid beräkning av det strukturella sparan
det. 

Utgifterna för sjuk- och föräldraförsäkringen korrigeras propotionellt 
mot BNP-gapet. Övriga utgifter med undantag av stödet till bankerna 
antas vara oberoende av konjunkturen. Bostads- och socialbidragen är 
naturligtvis till viss del beroende av konjunkturen. Konjunktureffekten är 
dock svår att kvantifiera eftersom dessa bidrag kanske ännu mer påverkas 
av bostads- och flyktningpolitiken. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga I. I 
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Någon bedömning av vad som är tillfälliga inkomster och utgifter 
utöver bankstödet görs inte i beräkningarna. Ej heller beaktas beslutade 
framtida besparingar eller utgiftsåtaganden. Även frågan om vad den 
internationella integrationen ställer för krav på det långsiktigt hållbara 
skatteuttaget lämnas utanför beräkningarna. Det beräknade sparandet är 
således strukturellt i den meningen att justeringen sker för graden av 
kapacitetsutnyttjande inkl. arbetsmarknadspolitiska åtgärder och bankstöd. 
Andra mer eller mindre tillfälliga förhållanden beaktas inte. Benämningen 
konjunkturjusterat sparande är därför egentligen mer rättvisande än 
benämningen strukturellt sparande. 

Resultat 

Det beräknade strukturella sparandet för perioden 1991-1994 redovisas 
i tabell 9:7. Vid tolkningen av resultatet måste beaktas att det strukturella 
underskottet inkluderar ränteutgifterna för den faktiskt ackumulerade 
statsskulden. Detta innebär att det strukturella underskottet ökar med 
räntorna på den tillkommande skulden vid frånvaro av andra föränd
ringar. Det beräknade strukturella sparandet anger således vad det 
finansiella sparandet skulle bli om BNP-gapet plötsligt sluts och 
arbetslösheten går ned till 1991 års nivå. Ränteutgifterna skulle då ändå 
ligga kvar tills statsskulden faktiskt börjar minska. 

Den offentliga sektorns sparande är nettot av två storheter som var för 
sig uppgår till ca 1 000 miljarder. Ett prognosfel på I% av inkomster 
eller utgifter påverkar sparandet med 10 miljarder. Prognosfel av det 
faktiska sparandet slår igenom även på det strukturella sparandet, med 
undantag av prognosfel, som beror på nya förutsättningar beträffande 
tillväxt, arbetslöshet och bankstöd. 

Den offentliga sektorns strukturella sparande försämrades kraftigt 
mellan 1991 och 1992. Den konjunkturjusterade skattekvoten sjönk med 
2 procentenheter, varav ca 1 procenthenhet till följd av sänkta arbets
givaravgifter i samband med att en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen 
infördes förra året. Övriga skattesänkningar bidrog, tillsammans med 
minskad konsumtionsandel och ökad vinstandel i ekonomin, till ned
gången av skattekvoten. Den konjunkturjusterade utgiftskvoten steg med 
2 procentenheter mellan 1991 och 1992. Efter beaktande av sänkta 
utgifter i sjukförsäkringen till följd av arbetsgivarperioden steg övriga 
utgifter med 3 procentenheter som andel av BNP. Ökningen beror till 
stor del på den starka utgiftsautomatiken i regelsystemen för bl.a. 
pensioner och räntebidrag till bostäder. Därtill kommer en del utgifter 
som kan vara mer eller mindre tillfälliga. Ökade utgifter för flyktingmot
tagningen och utdelning av löntagarfondsmedel till riskkapitalbolaget kan 
nämnas som exempel. I år beräknas det strukturella sparandet vara i stort 
sett oförändrat, trots att ränteutgifterna ökar kraftigt. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 
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Tabell 9:7 Den offentliga sektorns finanser, konjunkturjusterat 

1991 1992 1993 1994 

Nivå 
Miljarder kr. 
Finansiellt sparande -13,6 70,5 -71,5 -54,6 
därav stat -54.1 -114.0 -127.3 -89, l 
socialförsäkring 43.7 34,7 39,6 36,5 
kommun -3.2 8.8 16.3 -2,0 

Procellt av BNP 
Inkomster 62,3 60,6 59,5 59,2 
Skatter och avgifter 53,3 51,3 50,3 50,4 
Utgifter 63,3 65,4 64,2 62,7 
Finansiellt sparande -0,9 -4,8 -4,6 -3,4 

Förändring 
Miljarder kr. 
Finansiellt sparande -56,9 -1, 1 16,9 
därav 
Staten inkl. socialföräkring -68,9 -8,5 35,2 
därav 
räntor och kapitalinkomster.netto 1,8 -17.4 -10,3 
primärt sparande -70,8 8,9 45,5 

Källa: Finansdepartementet 

Finanspolitiska åtgärder medför att sparandeunderskottet, trots fortsatt 
stigande ränteutgifter, minskar till ca 55 miljarder kr. 1994, motsvarande 
3,43 av BNP. Den konjunkturjusterade skattekvoten beräknas till 50,43 
medan den justerade utgiftskvoten understiger 63 3, vilket är lägre än 
1991. Det strukturella underskottet i den statliga sektorn beräknas 1994 
till knappt 90 miljarder. kr. 

Resultatets beroende av antaganden om BNP och arbetslöshet illustreras 
av att den offentliga sektorns finansiella sparande 1993 skulle förbättras 
med ca 7 miljarder kr. vid 1 3 högre real BNP och med ca 4 miljarder 
kr. vid 1 3 lägre arbetslöshet. Om båda inträffar samtidigt förstärks 
sparandet med ca 11 miljarder kr. 

Som nämnts ovan används i beräkningarna den faktiska skattekvoten, 
med undantag för företagsbeskattningen. Skattekvoten antar dock olika 
värden beroende på BNPs sammansättning. En konsumtionsledd tillväxt 
leder till större skatteinkomster på medellång sikt än om BNP bärs upp 
av export och kapitalbildning. Exempelvis ger ett produktionsvärde på 10 
miljarder kr. som går till privat konsumtion 2,5 miljarder kr. i mervärde
skatt, medan samma värde till export inte ger några mervärdeskatte
intäkter. 

Den desinflationsprocess som den svenska ekonomin nu genomgår 
drar sannolikt ned skatteinkomsterna och ökar utgifterna mer än vad som 
förklaras av den svaga reala ekonomiska utvecklingen, bl.a. genom att 
vinstandelen ökar och konsumtionsandelen minskar. Eftersom korrigering 
endast görs för kapacitetsutnyttjande tenderar dessa faktorer att reducera 
det strukturella sparandet. 

Prop. 1992/93: 100 
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Finanspolitiken 

Förändringen av statens och socialförsäkringssektorns konjunkturjusterade 
primära finansiella sparande, dvs. sparandet exkl. räntenettot, indikerar 
om finanspolitikens inrikting är expansiv eller kontraktiv jämfört med 
föregående år. Som framgår av tabell 9:7 (sista raden) sjönk statens och 
socialförsäkringssektorns primära sparande med ca 70 miljarder kr. 1992, 
dvs. finanspolitiken hade en starkt expansiv inriktning förra året. Detta 
berodde på samma faktorer som försämrade hela offentliga sektorns 
sparande (se ovan). Därtill kom för statens del att utbetalningarna av 
kommunalskattemedel steg i takt med löneökningarna två år tidigare 
(10 % ) , medan ökningen av skatteinkomsterna baserade på 1992 års lägre 
löne- och prisökningar. 

I år blir finanspolitiken stramare. Kraftiga åtstramningar riktas mot 
hushållssektorn medan företagen får en lättnad genom sänkningarna av 
arbetsgivaravgifterna och energibeskattningen. De statliga inkomst
överföringarna till kommunerna, summan av kommunalskatt, statsbidrag 
och sänkta arbetsgivaravgifter, stiger också relativt kraftigt 1993, vilket 
visar sig i en förbättring av kommunernas finansiella sparande. Nästa år 
skärps finanspolitken då det konjunkturjusterade primära sparandet i 
staten och socialförsäkringssektorn ökar med 45,5 miljarder kr. I detta 
belopp ingår minskade statsbidrag till kommunerna, sänkta utgifter för 
bostadsfinansieringen, höjd inkomstskatt för hushållen genom sänkt 
grundavdrag, helårseffekt av de under 1993 minskade ersättningsnivåerna 
i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna m.m. 

9. 6 Den offentliga sektorns sparande efter prognosperioden 

I detta avsnitt redovisas utvecklingen av den offentliga sektorns finansiel
la sparande under perioden 1995-1998 vid alternativa antaganden om 
tillväxt, ränta och tillkommande budgetförstärkningar. Syftet är att belysa 
om underskottsutvecklingen är hållbar i ett längre tidsperspektiv samt att 
bidra till underlaget för en bedömning av storleksordningen på de 
tillkommande budgetförstärkningar som krävs för att eliminera den 
offentliga sektorns strukturella underskottet på medellång sikt. 

Eftersom det inte föreligger någon aktuell ekonomisk prognos för tiden 
efter 1994 simuleras utvecklingen av den offentliga sektorns finansiella 
sparande vid alternativa antaganden. Vid dessa simuleringar beaktas 
endast ett begränsat antal kända faktorer som påverkar utvecklingen av 
den offentliga sektorns sparande somt.ex. räntor för tillkommande skuld, 
att förmögenhetsskatten slopas 1995, att avskattningen av företagens 
tidigare reserver upphör 1996 samt effekter av tidigare besparingsbeslut 
avseende höjd pensionsålder och reducerade räntebidrag. 

En utgångspunkt för simuleringarna är att det under den studerade 
perioden finns en underliggande tillväxttakt i ekonomin på 2 % . Denna 
tillväxt är främst en följd av produktivitetsökningar men förstärks av att 
arbetsutbudet kan väntas öka genom den successiva höjningen av 
pensionsåldern, genom att ohälsotalet reduceras samt genom anpass
ningen till att den totala marginaleffekten för beskattat arbete sänkts 
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genom skattereformen och senare skatte- och avgiftssänkningar från 
72,93 år 1989 till 59,13 år 1993. 

Jämförelsenormen i dessa simuleringar är i princip att alla inkomster 
och utgifter ökar med den underliggande reala tillväxttakten på 2 3. De 
faktorer som beaktas särskilt avser avvikelser från denna trend. Utöver 
de beaktade faktorerna finns det givetvis många andra orsaker till 
avvikelser från en real tillväxt på 2 % både på inkomstsidan och på 
utgiftssidan som t.ex. att punktskatterna är bestämda i kronor per enhet 
och således inte följer inflationen samt att barnbidraget är bestämt i 
kronor. Hänsyn har inte heller tagits till eventuella tillkommande 
kostnader för bankstöd m.m. utöver vad som budgeterats t.o.m. 
budgetåret 1993/94. Eftersom många faktorer är utelämnade, vilket inte 
kan undvikas vid långsiktiga kalkyler, måste resultaten tolkas med stor 
försiktighet särskilt avseende resultat för enstaka år. 

För år 1994 beräknas faktisk BNP uppgå till 93,3 3 av BNP vid ett 
konjunkturmässigt normalt kapacitetsutnyttjande medan det konjunkturella 
underskottet beräknas uppgå till 87 ,6 miljarder kr. I huvudfallet antas en 
återhämning ske under perioden 1995-1998 så att skillnaden mellan 
faktisk och potentiell BNP reduceras med ca 1/6 per år. Tillsammans 
med den underliggande tillväxten på 2 3 medför detta en årlig tillväxt 
på 3 ,2 3. Denna tillväxt kan förefalla förhållandevis hög, bl.a med tanke 
på att den genomsnittliga tillväxten 1983-1986 uppgick till 2,63. Å 
andra sidan bör tillväxtförutsättningarna vara förhållandevis goda efter år 
1994 med hänsyn till den djupa lågkonjunkturen, 6, 7 3 outnyttjad 
kapacitet och en sysselsättningsminskning med 7,4 3 jämfört med 
"normalkonjunkturåret" 1991, samt med hänsyn att ovan nämnda 
regeländringar tenderar att öka arbetsutbudet. Därtill förefaller det 
mindre sannolikt att återhämtningen till ett konjunkturmässigt normalt 
kapacitetsutnyttjande skulle ske med mindre än 1/6 per år eftersom vi i 
så fall inte skulle uppnå ett normalt kapacitetsutnyttjande inom överskåd
lig tid. 

För att belysa effekten av en alternativ tillväxt redovisas även ett 
sidofall med en återhämtning av 1/ 10 av BNP-gapet per år motsvarande 
en årlig tillväxt på 2,83. 

I huvudfallet antas att realräntan uppgår till 5 3 samt att inflationstakten 
är 2 3, vilket medför en nominell ränta på 7 3. Eftersom det främst är 
realräntan som är betydelsefull vid dessa beräkningar undersöks ett 
sidofall med en realränta på 43 och därmed en nominell ränta på 63. 

Realräntan, intlationstakten liksom tillväxten antas vara konstanta under 
simuleringsperioden främst för att förenkla analysen och kan ses som 
antaganden avseende genomsnitten under simuleringsperioden. En 
snabbare återhämtning under färre år är kanske mera trolig men innebär 
ytterligare ett osäkerhetsmoment genom att det krävs ett antagande om 
när återhämtningen inträffar. 

I huvudfallet antas besparingar genom att den offentliga konsumtionen 
förutsätts vara realt konstant i stället för att växa med den underliggande 
till växten på 2 3. Som framgår av tabell 9. 8 bidrar detta till en årlig 
sparandeökning på 8-9 miljarder kr. i fasta priser. En realt konstant 
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offentlig konsumtion kräver besparingar, effektiviseringar eller ökad 
avgiftsfinansiering som balanserar de reala kostnadsökningar som 
uppkommer bl.a. inom sjuk- och åldringsvården p.g.a. ändrad befolk
ningssammansättning samt genom att de relativa priserna tenderar att 
stiga för offentlig konsumtion p.g.a. lägre produktivitetstillväxt än i 
näringslivet. 

I huvudfallet antas därtill en tillkommande årlig budgetförstärkning 
genom nya beslut på 10 miljarder kr per år i fasta priser, dock 5 
miljarder år 1994, utöver förslagen i budgetpropositionen för år 1993/94. 
Detta motsvarar i princip beslut om reducerade transfereringar eller höjda 
skatter. 

Tabell 9:8 Den offentliga sektorns sparande, 3,2% tillväxt och 
5% realränta. 
Miljarder kr. fasta priser. 

1994 1995 1996 1997 1998 

Förändringar som påverkar sparandet 21,8 21,1 30,7 30,3 
därav 
realt konstant offentlig konsumtion 8.2 8,4 8,5 8,7 
tillkommande budgetförstärkning 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
ökning av ränteutgifter utöver 2 % realt -9, 1 -7.4 -5,8 -3,6 
reducerade räntebidrag 4,5 3,2 4,8 2,4 
höjd pensionsålder, utgiftseffekt 1,8 1.8 1,8 
minskat konjunkturellt underskott 12,9 13.6 14.4 15,2 
övrigt -6,4 -8,4 -3,0 -2,4 

Finansiellt sparande -137,2 -115,4 -94,3 -63,6 -33,3 
Strukturellt finansiellt sparande -49,6 -39,7 -31,4 -14,4 1,0 

Finansiellt sparande i 3 av BNP -9,2 -7,5 -5,9 -3,9 -2,0 
Finansiell förmögenhet i % av BNP -22,5 -29,3 -34,3 -37,1 -37,9 

Ett stort finansiellt underskott leder till en ökad nettoskuld och därmed 
stigande ränteutgifter. Som framgår av tabell 9. 8 ger denna faktor en 
stark tendens till ökande underskott särskilt i början av återhämtnings
perioden. 

Av tabellen framgår också att tidigare fattade besparingsbeslut avseende 
reducerade räntebidrag till bostäder samt höjd pensionsålder ger ett 
betydande bidrag till en förbättring av det offentliga sparandet. Detta 
visar betydelsen av att besparingar inte bara ändrar utgifternas nivå på 
kort sikt utan även ger trendmässigt sjunkande utgifter. 

Den konjunkturella återhämtningen är mycket betydelsefull för att 
reducera det totala underskottet. Eftersom finanspolitiken antas vara 
stram genom en konstant offentlig konsumtionsvolym och betydande 
andra tillkommande budgetförstärkningar förutsätter den starka återhämt
ningen att penningpolitiken är förhållandevis lätt samt att det för år 1994 
förväntade goda konkurrensläget kan upprätthållas under hela simule
ringsperioden. Om dessa förutsättningar inte uppfylls riskerar tillväxten 
att bli lägre p.g.a. bristande efterfrågan, vilket kan ge den mindre 
fördelaktiga utveckling som redovisas i ett senare sidofall. 

Raden övrigt i tabell 9 .8 redovisar effekterna av att ATP-pensionerna 
ökar med mer än 2 % realt, att förmögenhetsskatten upphör 1995, att 
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avskattningen av företagens tidigare reserver upphör 1996 samt att även 
underskottet ökar med realt 2 % om alla inkomster och utgifter ökar med 
realt 2%. 

Vid dessa antaganden reduceras det strukturella underskottet successivt 
och vänds till ett överskott år 1998. Eftersom en del av BNP-gapet 
kvarstår förekommer ett konjunkturellt underskott även år 1998. Detta är 
dock så pass begränsat att den totala underskottet för den offentliga 
sektorn år 1998 understiger EG:s konvergenskrav motsvarande 3 % av 
BNP. Konvergenskravet uppfylls dock först detta år trots en lång period 
med en förhållande hög tillväxt samt betydande tillkommande bespa
ringar. 

Underskotten under 1992-1998 leder till att det offentliga sektorns 
nettoskuld ökar från 1, 9 % av BNP år 1992 till en maximal nivå på 
3 7, 9 % år 1998. Konvergenskravet avseende en skuldsättning för den 
offentliga sektorn på maximalt 60% av BNP avser dock bruttoskulden 
med reducering för interna skuldförhållanden inom den offentliga 
sektorn. Denna bruttoskuld är väsentligt högre än nettoskulden och torde 
överstiga 60% av BNP år 1998 vid huvudfallets antaganden. 

Som nämnts ovan baseras dessa simuleringar på antaganden om 
konstant tillväxt, realränta, inflation och tillkommande budgetförstärk
ningar. En sådan konstant tillkommande budgetförstärkning genom nya 
beslut kan vara olämplig ur konjunktursynvinkel särskilt vid en stark 
återhämtning under vissa år. Detta kan utgöra ett skäl för att tillkom
mande budgetförstärkningsbeslut på i dessa simuleringar 10 miljarder kr. 
per år i praktiken fördelas över tiden på ett konjunkturmässigt mera 
lämpligt sätt på samma sätt som tidigare beslutade besparingar medför 
successivt stigande budgetförstärkningar genom reducerade räntebidrag 
m.m. Om det finns risk för överhettning är den ur konjunktursynvinkel 
lämpliga budgetförstärkningen långt större än den här antagna nivån på 
10 miljarder kr. per år för att hålla inflationstakten på en låg nivå. Den 
antagna tillkommande budgetförstärkningen på 10 miljarder kr. per år 
kan således tolkas som ett genomsnitt för simuleringsperioden. 
Sidofallet med 2,8 i stället för 3,2 % årlig tillväxt motsvarande en 
återhämtning av 1I10 av BNP-gapet per år redovisas i tabell 9. 9. Som 
framgår av tabellen leder en svagare tillväxt, som kan bero på en 
otillräcklig efterfrågan, till ett så stort kvarvarande konjunkturellt 
underskott år 1998 att EG:s konvergenskrav inte uppfylls. Det struktu
rella underskottet blir något högre p.g.a. större tillkommande räntebetal
ningar men är nästan eliminerat år 1998. 
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Tabell 9:9 Den offentliga sektorns sparande, 2,8% tillväxt och 
5% realränta. 
Miljarder kr. fasta priser. 

1994 1995 1996 1997 1998 

Förändringar som påverkar sparandet 5,0 16,9 15,5 24,3 23,0 
därav 
realt konstant offentlig konsumtion 8,2 8.4 8,5 8,7 
tillkommande hudgctförstärkning 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
ökning av ränteutgifter utöver 23 realt -9, l -7,8 -6,5 -4,7 
reducerade räntebidrag 4,5 3,2 4,8 2.4 
höjd pensionsålder, utgiftseffekt 1,8 1.8 1,8 
minskat konjunkturellt underskolt 8,0 8.4 8,9 9,4 
övrigt -6.4 -8,5 -3,2 -2,7 

Finansiellt sparande -137,2 -120,3 -104,8 -80,5 -57,5 
Strukturellt finansiellt sparande -49,6 -39,7 -31,8 -15,8 -1,8 

Finansiellt sparande i 3 av BNP -9,2 -7,8 -6,6 -5.0 -3,4 
Finansiell förmögenhet i 3 av BNP -22,5 -29,7 -35,6 -39,5 -41,9 

En annorlunda realränta har förhållandevis små effekter på den 
offentliga sektorns underskott, vilket framgår av tabell 9.10. Förklaringen 
är att statens skuld i stor utsträckning balanseras av nettoförmögenheten 
inom AP-fonderna. 

I tabell 9.11 visas slutligen utvecklingen av den offentliga sektorns
finansiella sparande när det inte sker några besparingar, dvs. då den reala 
offentliga konsumtionen växer med 2 % per år och det inte sker några 
tillkommande besparingar. 

Tabell 9:10 Den offentliga sektorns sparande, 3,2% tillväxt och 
4% realränta. 
Miljarder kr. fasta priser. 

1994 1995 1996 1997 1998 

Förändringar som påverkar sparandet 5,0 23,1 22,3 31,7 31,1 
därav 
realt konstant offentlig konsumtion 8,2 8,4 8,5 8,7 
tillkommande budgetförstärkning 5,0 10,0 10,0 10.0 10,0 
ökning av ränteutgifter utöver 2 % realt -7 ,8 -6,3 -4,9 -2,9 
reducerade räntehidrag 4.5 3,2 4,8 2,4 
höjd pensionsålder. utgiftseffekt 1,8 1,8 1,8 
minskat konjunkturellt underskott 12,9 13.6 14,4 15,2 
övrigt -6,4 -8.4 -2,9 -2,3 

Finansiellt sparande -137,2 -114,1 -91,8 -60,1 -29,0 
Strukturellt finansiellt sparande -49,6 -38,4 -28,9 -11,0 5,1 

Finansiellt sparande i 3 av BNP -9,2 -7.4 -5,8 -3,7 -1.7 
Finansiell förmögenhet i 3 av BNP -22,S -29,2 -34,1 -36,7 -37,3 
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Tabell 9:11 Den offentliga sektorns sparande, 3,2% tillväxt, 
5% realränta samt inga besparingar. 
Miljarder kr. fasta priser. 

1994 1995 1996 1997 1998 

Förändringar som påverkar sparandet · 0,0 3,2 0,7 8,3 5,8 
därav 
realt konstant offentlig konsumtion 0,0 0,0 0.0 0.0 
tillkommande budgetförstärkning 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 
ökning av ränteutgifter utöver 2 % realt -9.5 -9,l -8,8 -8.1 
reducerade riintebidrag 4,5 3,2 4,8 2.4 
höjd pensionsålder, utgiftscffekt 1.8 1,8 1,8 
minskat konjunkturellt underskott 12,9 13,6 14,4 15.2 
övrigt -6,5 -8,9 -3,9 -3,7 

Finansiellt sparande -142,2 -139,0 -138,4 -130, I -124,3 
Strnktnrellt finansiellt sparande -54,6 -63,2 -74,9 -79,5 -87,3 

Finansiellt sparande i % av BNP -9,5 -9,0 -8,7 -7,9 -7,3 
Finansiell förmögenhet i % av BNP -22,8 -31.1 -38.9 -45,6 -51,5 

Som framgår av tabellen skulle detta ge ett över tiden växande struk
turellt underskott. Det totala underskottet skulle ligga högt över EG:s 
konvergenskrav även efter en lång period med förhållandevis hög tillväxt 
och den offentliga sektorns nettoskuld skulle överstiga 50% av BNP vid 
slutet av simulcringsperioden. 
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10 Kapitalmarknaden 
Under sommaren och hösten 1992 utsattes EG: s monetära samarbete för 
svåra påfrestningar. Oron på de europeiska valutamarknaderna i 
kombination med en allt mer försämrad allmän ekonomisk utveckling i 
Sverige försvagade successivt förtroendet för den fasta växelkursen. Den 
19 november beslutade fullmäktige i Riksbanken att låta kronan flyta 
fritt. 

Den fördjupade ekonomiska krisen i kombination med relativt höga 
räntor bidrog till en fortsatt försämrad situation för kreditinstituten under 
1992. För att säkerställa stabiliteten i betalningssystemet och trygga 
kreditförsörjningen har staten garanterat att banker och vissa andra 
kreditinstitut kan fullgöra sin förpliktelser. 

10.1 Internationell ränte- och valutautveckling 

Under sommaren och hösten ökade tveksamheten huruvida överensko
mmelsen mellan EG-länderna om den politiska och monetära unionen 
skulle kunna genomföras enligt de ursprungliga planerna. Den knappa 
nej-segern i den danska folkomröstningen i juni bidrog till en inten
sifierad debatt i hela Europa, särskilt i Storbritannien och Frankrike. I 
mitten av sommaren höjde den tyska centralbanken. Bundesbank, de 
administrativa räntorna. Diskontot höjdes med 0, 75 procentenheter till 
8,75%. 

Växelkurserna inom EGs växelkursmekanism hade, fram till september 
1992, i princip legat fast sedan 1987. Det monetära systemet, EMS, var 
under dessa år i väsentliga avseenden framgångsrikt. Genom att 
antiintlationspolitiken i allt högre utsträckning prioriterades ökade 
förtroendet för den fasta växelkurspolitiken successivt, vilket bl.a. 
avspeglades i minskade räntedifferenser och lägre inflation. 

Den tyska återföreningen år 1990 ändrade förutsättningarna högst 
väsentligt. Förtroendet för växelkursmekanismen har byggt på D-marken 
som ankare och en tysk centralbank som prioriterat ett stabilt penning
värde. Så länge den ekonomiska utvecklingen hos de enskilda EG
länderna i princip var likartad utgjorde detta inget problem. Den tyska 
återföreningen resulterade emellertid i ett ökat budgetunderskott och en 
kraftig överhettning av den tyska ekonomin vilket bl.a. avspeglades i en 
stigande intlationstakt. För att dämpa den allmänna prisuppgången 
stramades penningpolitiken i Tyskland åt. Konjunkturutvecklingen i EG
länderna blev därmed olikartad. Samtidigt som konjunkturen försvagades 
i övriga EG-länder. vilket under normala omständigheter skapar utrymme 
för sänkta räntor, upplevde Tyskland överhettning och stigande räntor. 
Till följd av D-markens centrala roll inom växelkurssamarbetet tvingades 
de övriga EG-länderna följa med i räntehöjningarna för att undvika att 
deras valutor försvagades mot D-marken. De höga räntorna förlängde 
lågkonjunkturen inom EG, och skapade grogrund för missnöje med 
växelkurssamarbetet. 

I början av september beslöt Finland att låta marken flyta, varvid den 
deprecierades mellan 10 % och 15 % . Sedan ett par år tillbaka befinner sig 
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Finland i en mycket djup recession, bl.a. till följd av kollapsen av 
öststatshandeln och fallande skogsproduktpriser. Redan i november 1991 
devalverades marken med drygt 12 % . 

Diagram 10:1 6-månaders Euromarknadsräntor 1991-1992 
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Anm.: Veckogenomsnitt. Sista observationen avser 17 dec 1992. 
Källa: Finansdepartementet 

Den underliggande oro som vuxit fram under sommaren på de 
europeiska valutamarknaderna förstärktes högst väsentligt av det 
finländska beslutet. Andra valutor som liksom den finska marken knytits 
till ecun, t.ex. den svenska och norska kronan, utsattes för spekulationer. 
Kombinationen av osäkerhet om den monetära unionens framtid, höga 
räntor och den finska deprecieringen utsatte EMS-samarbetet för stora 
påfrestningar. Genom centralbanksinterventioner på valutamarknaden och 
höjda räntor försökte EG-länderna åter skapa lugn på valutamarknaden. 

Mycket snart stod dec emellertid klart att pressen på den italienska liren 
var alltför hård och liren devalverades med 7% i mitten av september. 
Samtidigt sänktes diskontot i Tyskland, med 0,5 procentenheter. vilket 
skapade vissa förutsättningar för att läget därmed skulle stabiliseras. 
Respiten blev dock kortvarig. Bara några dagar senare uppkom spekula
tioner mot i första hand det brittiska pundet. Det brittiska pundet hade 
redan innan oron varit en av de svagare valutorna inom ERM. Den 
brittiska regeringen hade också under en längre tid avvaktat med att höja 
räntan för att stärka pundet. Den tilltagande valutaoron drabbade därför 
pundet med all kraft och den brittiska regeringen fann sig nödsakad att 
lämna valutasamarbetet och låta pundet flyta fritt. Även Italien och 
Spanien drabbades av de förnyade spekulationerna. Pesetan devalverades 
med 5 % medan Italien tillfälligt avstod från att utföra interventionsplik
ten i valutasamarbetet och lät liren 11yta fritt tills vidare. 
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Under tremånadersperioden september t.o.m. november deprecierades 
liren och pundet med ca 14% mot D-marken. Genom omfattande 
interventioner från såväl Bundesbank som Banque de France och höjda 
räntor kunde emellertid växelkursen upprätthållas för den franska 
francen. Bundesbank understödde med interventioner den franska francen 
genom att medverka till en nedgång av den tyska dagslåneräntan i slutet 
av september och början av oktober. Under valutaoron var intresset stort 
för D-mark, holländska floriner och bclgerfranc. Även den schweiziska 
francen och den österrikiska schillingen var opåverkad under valutaoron. 

Beslutet i mitten av november att låta den svenska kronan flyta fritt 
resulterade i nya spekulationer på valutamarknaden, företrädsvis mot den 
norska och den danska kronan, irländska pundet, pesetan och den 
portugiska escudon. EGs monetära kommitte beslöt att Spanien och 
Portugal skulle devalvera sina valutor med 6% vardera. Den 10 
december beslutade den norska centralbanken att låta den norska kronan 
flyta fritt. Inledningsvis deprecierades den norska kronan med 5 % . 
Genom höjda räntor lyckades de övriga länderna stabilisera valutaflöde
na. Ännu i mitten av december var dock osäkerheten alltjämt betydande 
på valutamarknaderna. 

Den europeiska ränteutvecklingen uppvisade under 1992 en splittrad 
bild. Under perioden september t.o.m. mitten av december föll räntan på 
sexmånaders D-marksplaceringar med ca 1,5 procentenheter till ca 8,5 % . 

Diagram 10:2 10-åriga obligationsräntor 1991-1992 
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Anm.: Veckovisa observationer. Sista observationen avser 16 dcc 1992. 
Källa: Financial Times och Finansdepartementet. 

I Storbritannien prioriterade regeringen, efter det att pundet fick flyta 
fritt, räntesänkningar, med ett kraftigt fall för pundet som följd. Räntan 
på sexmånaders pundplaceringar, som vid årsskiftet noterades till 10,8 % , 
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hade i mitten av december fallit till ca 7%. Osäkerheten på valutamark
naden har för flertalet övriga EG-länder inneburit att räntorna legat på en 
hög nivå under 1992. Räntedifferensen till D-marksplaceringar har 
vidgats betydligt. Den tyska ekonomin befinner sig nu i en avmattnings
fas vilket sannolikt skapar utrymme för en räntenedgång under 1993. 

I Förenta staterna och Japan har penningpolitiken under 1992 inriktats 
mot ytterligare räntesänkningar. Sammantaget har de japanska räntorna 
fallit med ca en procentenhet. Även i Förenta staterna föll räntorna 
betydligt under större delen av året. Under det sista kvartalet steg 
räntorna åter, bl.a. efter statistik som visade att den ekonomiska 
aktiviteten tilltagit i styrka. Tecknen på ökad aktivitet minskade 
förväntningarna om ytterligare administrativa räntesänkningar. 

Den amerikanska dollarn pendlade mellan 1,40 och 1,68 D-mark per 
dollar under 1992. De stora svängningarna var ett uttryck för den 
osäkerhet som fanns beträffande konjunkturutvecklingen i Förenta 
staterna och räntedifferensens utveckling mot Tyskland. Den minskade 
räntedifferensen mot slutet av 1992 innebar att dollarn successivt 
apprecierades. Dollarn noterades, i mitten av december, till ca 1,55 D
mark. Den japanska yenen noterades till 123 yen per dollar, vilket i det 
närmaste var oförändrat jämfört med årsskiftet 1991192. 

År 1991 steg aktiekurserna vid de 20 största aktiebörserna med ca 
12 % , räknat i lokala valutor. Den svaga aktivitetsnivån i världsekonomin 
och oron på de europeiska ränte- och valutamarknaderna minskade 
köpintresset under 1992 och fram till mitten av december hade aktiekur
serna på de 20 största aktiebörserna i genomsnitt fallit med ett par 
procent. I London steg dock index med ca 10%, bl.a. understött av 
pundets depreciering och de lägre räntorna. Flertalet europeiska börser 
registrerade en negativ utveckling, vilket förklaras av svaga företags
rapporter samt oron på valutamarknaderna. Lägre räntor lyckades inte 
vända aktiekursutvecklingen på Tokyobörsen utan kurserna fortsatte att 
falla med i genomsnitt ca 25 % , vilket bl.a. förklaras av minskade vinster 
för börsföretagen. 

10. 2 Den svenska ränte- och valutakursutvecklingen 

Den 19 november beslöt riksbanksfullmäktige att lämna den fasta 
växelkursen mot ecun och låta kronan flyta fritt. Beslutet föregicks 
månaderna dessförinnan av oro kring den svenska kronan med valutaut
flöden och kraftigt stigande räntor som följd. I september försvarades den 
fasta växelkursen med dels kraftigt höjda räntor, marginalräntan var som 
högst 500 3, dels två överenskommelser mellan regeringen och social
demokraterna om den ekonomiska politiken. Åtgärderna lyckades dock 
endast tillfälligt dämpa devalveringsförväntningarna. Förtroendet för den 
fasta växelkursen förblev svagt. I slutet av oktober började räntorna åter 
att stiga. Under de sex dagar som föregick beslutet att släppa kronan fri, 
dvs. mellan den 12 och 19 november, uppgick valutautflödena till 
närmare 160 miljarder kronor. Riksbanksfullmäktige bedömde i det läget 
att det inte längre var hållbart att försvara den fasta kronkursen. 
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Under de senaste åren har kronan vid flera tillfällen utsatts för 
devalveringsspekulationer, vilket tvingat Riksbanken till återkommande 
och betydande räntehöjningai- för att försvara den fasta kronkursen. 
Under år 1990 förekom,större spekulationer vid två tillfällen och under 
1991 vid ett tillfälle mot slutet av året. Genom att Sverige har en 
betydande utlandsskuld, netto ca 500 miljarder kronor, vilken i stor 
utsträckning finansieras kortfristigt, är valutapositionerna lättrörliga. 
Under de senaste tre åren har utsikterna för den medelfristiga ekono
miska utvecklingen gradvis försämrats, vilket bl.a. har tagit sig uttryck 
i ökade svårigheter att balansera valutaflödena och återkommande 
osäkerhet om de privata aktörernas vilja att refinansiera sina valutalån. 
Under åren 1990 och 1991 kombinerades därför räntehöjningarna med 
finanspolitiska åtgärder för att understryka fastheten i antiintlations
politiken och beslutsamheten att försvara kronans kurs. Kronans ensidiga 
koppling till ecun i maj 1991, som till en början resulterade i en 
räntenedgång, var ytterligare en åtgärd för att öka trovärdigheten i detta 
avseende. Efteråt visade det sig dock att åtgärderna endast gav ett 
andrum, och inte kunde lösa de grundläggande trovärdighetsproblemen. 

Nedgången i den ekonomiska aktiviteten under 1992 minskade 
inf1ationsförväntningarna och skulle under normala omständigheter ha 
skapat utrymme för lägre räntor. Utvecklingen blev emellertid annor
lunda. Under sommarmånaderna kunde man spåra en minskad vilja till 
köp av räntebärande kronpapper, .med stigande räntor som följd. En 
viktig förklaring var den danska folkomröstningen som ökade osäkerheten 
om EG:s process mot en monetär union, vilket i förlängningen även reste 
frågetecken för värdet av den svenska ecu-kopplingen. De allt sämre 
utsikterna för svensk ekonomi, med bl.a. försämrad lönsamhet i 
näringslivet och därav följande utslagning av produktionskapital, ökad 
arbetslöshet, stigande budgetunderskott, fallande tillgångspriser och 
betydande förluster inom fimmssektorn, förstärkte misstron mot 
placeringar i räntebärande kronpapper, trots den höga räntan. Den 
minskade efterfrågan resulterade i betydande valutauttlöden. Redan under 
sommarmånaderna, dvs före frisläppandet av den finska marken, uppgick 
valutautflödet till 37,6 miljarder kronor. Under samma period steg de 
kortare marknadsräntorna med mellan 2 och 3 procentenheter. Till 
skillnad från perioder med tidigare valutaoro steg denna gång obligations
räntorna relativt mycket, vilket var ett uttryck for en mer fundamental 
oro hos placerarna. Räntedifferensen mot ecu och D-mark, mätt på 
sexmånaders placeringar, som under våren och försommaren nedbringats 
till ca 1,5 resp. 2 procentenheter, steg successivt till 3.5 resp. 5 
procentenheter. 
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Diagram 10:3 Ränteutvecklingen 1989-1992 
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Anm.: 6-månaders statsskuld växlar och 5-åriga statsobligationer. Veckogenomsnitt. 
Sista observation avser 17 dcc 1992. 

Källa: Finansdepartementet. 

De inbyggda devalveringsförväntningarna gav Sverige en sårbar 
position i samband med valutaoroligheterna i Europa under september 
månad. Efter det finska beslutet att släppa marken fri tvingades riksbank
en höja marginalräntan till 75 % för att stävja valutautflödet. Efter några 
dagars respit, då riksbanken sänkte marginalräntan till 20%, förnyades 
oron i samband med att pundet och liren lämnade ERM. Riksbanken 
tvingades denna gång höja marginalräntan till hela 500 % . Marknads
räntorna sköt i höjden och halvårsräntan noterades till över 30% som 
högst. Räntehöjningen och de två krispaketen som regeringen' och 
socialdemokraterna gemensamt lade fram minskade, tillfälligtvis; 
deval veringsförväntningarna. 

Sommarens och höstens ränteuppgång var olycklig mot bakgrund av 
den djupa recessionen i den svenska ekonomin. De höga räntorna 
betraktades som ett allvarligt hot mot många företag vilket förstärkte den 
negativa synen på svensk ekonomi. Problemen för de finansiella instituten 
fördjupades, bl.a. som en följd av fortsatta prisfall på fastigheter och 
aktier. Detta accentuerades av rapporter om omfattande förluster och 
varsel i skogs- och bilindustrin. Ett tydligt tecken på den minskade 
efterfrågan på räntebärande kronpapper var att Riksgäldskontoret under 
hösten vid flera emissioner av statsskuldväxlar och statsobligationer fick 
anbud i otillräcklig omfattning och till räntor som inte var acceptabla. 

En förklaring till valutautflödet under sensommaren var att bankerna 
minskade sin upplåning i utländsk valuta, bl.a. till följd av snävare 
limitgränser i utländska banker. För att kunna tillgodose allmänhetens 
önskemål om lån i utländsk valuta och för att stärka valutareserven 
började Riksbanken och Riksgäldskontoret under hösten successivt låna 
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i utländsk valuta i syfte att låna upp sammanlagt drygt 230 miljarder 
kronor. I och med att valutautflödena upphörde försökte Riksbanken 
åstadkomma en nödvändig nedväxling i ränteläget genom att under 
oktober och början av november successivt sänka marginalräntan till 
11,5 3. Räntesänkningen fick denna gång endast begränsad effekt. 

På morgonen den 19 november beslutade Riksbanken att höja 
marginalräntan till 20% samtidigt som regeringen föreslog ytterligare ett 
åtgärdspaket. Det stod emellertid snabbt klart att åtgärderna inte 
förmådde vända valutaflödena. 

Efter Riksbanksfullmäktiges beslut, på eftermiddagen den 19 novem
ber, att låta kronan flyta fritt sattes marginalräntan till 12 ,5 3. Genom 
den, jämfört med i början av november, enprocentiga höjningen av 
marginalräntan demonstrerade Riksbanken sin avsikt att inte rucka på 
prisstabilitetsmålet. Under första halvan av december sänkte Riksbanken 
marginalräntan vid två tillfällen med sammanlagt 1,5 procentenheter till 
11 %. 

Efter beslutet att låta kronan flyta fritt försvagades kronan inledningsvis 
med ca 11 3 gentemot det gamla riktmärket, ecun. Marknadsräntorna föll 
med uppemot 2,5 procentenheter. I slutet av november och under första 
halvan av december präglades räntemarknaden av en avvaktande attityd. 
Delvis var detta ett uttryck för att komplexiteten i ränteanalysen ökat till 
följd av den rörliga växelkursen. En väsentlig fråga är i vilken omfatt
ning inflationsförväntningarna påverkas av kronans depreciering. 
Avvaktan på klargöranden om finanspolitikens framtida inriktning och 
Riksbankens försiktighet att sänka marginalräntan bidrog till att räntened
gången dämpades. Samtidigt fortsatte kronan att försvagas och i mitten 
av december hade kronan deprecierats med ca 17 % . Sedan början av 
september, dvs innan valutaoroligheterna inleddes, har kronan depre
cierats med ca 21 3 mot D-marken och noterades i mitten av december 
till 4,43 kronor per D-mark. Under samma period har kronan depre
cierats med drygt 30 % mot såväl den amerikanska dollarn som mot den 
japanska yenen, men endast 7 % mot det brittiska pundet. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.1 

100 



Diagram 10:4 Växelkurser i kronor 1991-1992 
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Anm.: Dagsobservationer. Sista observationen avser 17 dec 1992. 
Källa: Finansdepartementet 

Bedömningen är att en depreciering i storleksordningen 10-20 % under 
nuvarande konjunkturläge inte behöver öka de underliggande inflations
förväntningama. Målet att begränsa inflationstakten står kvar. Sam
mantaget bör det finnas utrymme för sänkta räntor under 1993. 

10.3 Utvecklingen på kreditmarknaden 

Sedan 1990 har kreditmarknaden kännetecknats av stigande kreditförlus
ter och en alltmer dämpad kreditexpansion. Den allt djupare recessionen, 
stigande realräntor och fortsatt fallande tillgångspriser, särskilt på 
fastighetsmarknaden, bidrog till att situationen försämrades ytterligare 
under 1992. Flera banker tvingades vända sig till staten för att få 
finansiellt stöd. 

Minskad lönsamhet och fortsatt höga utlåningsräntor innebar att 
låntagarnas betalningsförmåga försvagades under 1992. Därmed ökade 
andelen nödlidande krediter, dvs krediter som med eller utan medgivande 
inte genererade avtalsenlig ränta. Fallande tillgångsvärden nödvändig
gjorde samtidigt omfattande kreditförlustreserveringar på dessa krediter. 
Sammantaget beräknas kreditförlusterna under 1992 ha uppgått till 
åtminstone 50 miljarder kronor. Kreditinstitutens resultat pressas nu från 
två håll, dels genom att resultatet belastas med befarade kreditförluster 
och dels genom att räntenettot minskar till följd av ett ökat räntebortfall 
på de nödlidande krediterna. Fram t.o.m. år 1991 lyckades kreditinsti
tuten, åtminstone delvis, kompensera de ökade kreditförlusterna med 
vidgade marginaler mellan in- och utlåningsräntor och allmänna 
kostnadsbesparingar. Även om marginalerna vidgades ytter I igare under 
1992 blev räntebortfallet av en sådan omfattning att det sammanlagda 
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resultatet före kreditförluster försämrades. Det är dock viktigt att . 
understryka att bilden är splittrad. Medan vissa institut numera inte har 
någon intjäningsförmåga alls, kan andra institut uppvisa fortsatta 
förbättringar av resultaten före kreditförluster. 

Diagram 10:5 Bankernas kreditförluster och resultat 
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Problemen medför att kreditinstitutens resultat snabbt försämras och 
alltfler institut tvingas redovisa negativa resultat. En sådan utveckling 
riskerar leda till att allt fler institut inte klarar kapitaltäckningskravcn. 

Under 1992 tvingades därför flera banker begära statlig hjälp. I sin 
egenskap av huvudägare i Nordbanken nödsakades staten medverka i en 
omfattande rekonstruktion av banken för att lösa de allvarliga problemen. 
Rekonstruktionen innebär bl.a. att den övervägande delen av de 
nödlidande krediterna, inklusive inlösta panter, överförs till ett nytt 
helstatligt bolag, Securum samtidigt som staten tillför kapital till 
Securum. 

Redan år 1991 framkom att Första Sparbanken åsamkats omfattande 
kreditförluster, vilket föranledde en statlig garanti på 3,8 miljarder 
kronor. I mars 1992 bedömdes kapitalbehovet uppgå till 7,3 miljarder 
kronor. För att säkerställa en mer långsiktigt hållbar lösning beslutade 
riksdagen därför att dels lämna ett lån på 3,8 miljarder kronor, vilket 
utbetalades i slutet av 1992, och dels gå i borgen för ett lån på 3,5 
miljarder kronor till sparbanksstiftelsema. 

I september framkom att Gota AB, med dess dotterbolag Gota Bank, 
skulle tvingas redovisa en förlust för det andra tertialet av en sådan 
omfattning att koncernen inte skulle kunna uppfylla kapitaltäckningskra
vet på 8 % vid årsskiftet och riskera att hamna på obestånd i början av 
detta år. Den försäkringslösning för banken som presenterades i början 
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av år 1992 visade sig vara otillräcklig. Per den sista augusti uppgick 
kreditförlusterna till 5,4 miljarder kronor, exkl. ersättning från försäk
ringen. De nödlidande krediterna uppgick till 12,5 miljarder kronor. 
vilket motsvarade ca 13 % av bankens balansomslutning vid årsskiftet 
199 l/92. För att trygga stabiliteten i betalningssystemet gjorde regeringen 
en utfästelse att Gota Banks förpliktelser skulle infrias. 
Ökade farhågor rörande kreditinstitutens kapitalsituation minskade 
förtroendet för de finansiella instituten under 1992, innebärande bl.a. 
fallande kurser på bankaktier, sämre kreditvärdighet och högre upp
låningskostnader på kapitalmarknaden. Under höstens turbulens på 
valutamarknaderna växte osäkerheten och oron generellt. Viktiga 
marknader upphörde tidvis att fungera, t.ex. marknaden för bostadscerti
fikat, och förtroendet för det finansiella systemet rubbades. Särskilt 
bostadsinstituten drabbades. bl.a genom stigande upplåningskostnader. 
Exempelvis steg räntedifferensen mellan bostads- och statsobligationer till 
som högst ca 3 procentenheter. Även om bostadsinstituten, relativt sett, 
varit förskonade från kreditförluster, oroades obligationsköparna av de 
allt tydligare signalerna om bristande betalningsförmåga hos hushållen 
och fallande bostadspriser. Samtidigt rådde det en viss osäkerhet 
huruvida staten skulle ingripa vid ett eventuellt fallissemang för ett 
bostadsinstitut. I det läget bedömde regeringen det som nödvändigt att 
genom ett generellt åtagande trygga stabiliteten i det finansiella systemet, 
vilket annonserades i slutet av september. I mitten av december 
behandlade riksdagen de närmare formerna på vilket sätt staten skall 
garantera att banker och andra kreditinstitut kan fullgöra sina förpliktelser 
i rätt tid. Enligt riksdagens beslut kan stödet ges i form av lån, garantier, 
kapitaltillskott eller på annat sätt. 

Ett viktigt syfte med åtgärderna är att trygga kreditförsörjningen. 
Kreditinstitutens svårigheter har inneburit bl.a. att rutinerna för utlå
ningen skärpts. Det är en i allt väsentligt sund utveckling. Den totala 
kreditvolymen, som omfattar ca 1900 miljarder kronor, expanderade 
mycket kraftigt efter avregleringen av kreditgivningen i mitten av 1980-
talet. Kreditprövningen byggde på optimistiska värderingar av säkerheter, 
inte minst på kommersiella fastigheter, på bekostnad av analys av 
kundernas långsiktiga betalningsförmåga. Under vissa år steg kredit
volymen med över 20 % årligen och under åren 1987-1990 ökade 
kreditvolymen från ca 90% av BNP till närmare 140% av BNP. 

Det finns en risk för att kreditinstituten nu intar en ur samhällsekono
miskt perspektiv alltför restriktiv hållning i kreditgivningen. Tillgänglig
heten av statliga stödinsatser kan minska kreditinstitutens farhågor över 
kapitalsituationen och därvidlag utgöra ett bidrag till en successiv 
normalisering av kreditgivningen. 
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Diagram 10:6 Utlåning till allmänheten 1986-1992 
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1992 

Under 1992 avstannade kreditexpansionen. De restriktivare utlånings
rutinerna kan delvis förklara nedgången liksom att kreditreserveringar 
drar ned registrerad kreditvolym, men sannolikt utgör den dämpade 
kreditefterfrågan en viktigare orsak till omsvängningen. Svag efterfrågan 
i ekonomin och höga utlåningsräntor minskar intresset för investeringar 
och köp av konsumtionsvaror. Den kraftiga nedgången i bostads
institutens utlåningsökning är bl.a. en följd av det minskade bostadsbyg
gandet. 

I mitten av december handlades en femårig statsobligation till en ränta 
på ca 9,6% medan den femåriga bundna ränta som bostadsinstituten 
erbjöd villaägarna uppgick till 12,75%, en skillnad på drygt 3 procenten
heter. Under åren 1989 och 1990 uppgick motsvarande skillnad till 
endast ca 1 procentenhet. Med andra ord har det relativt sett blivit dyrare 
för hushållen att låna pengar. Den vidgade differensen har två kom
ponenter, dels att skillnaden i avkastning mellan bostadsobligationer och 
statsobligationer vidgats från ca 0,5 procentenheter till mellan 1,5 och 2 
procentenheter och dels att bostadslåneinstituten ökat marginalerna med 
ca en halv procentenhet. Sammantaget är uppgången ett uttryck för en 
ökad försiktighet från investerare att placera i bostadsobligationer samt 
att bostadsinstitutcn ökar räntenettot för att kompensera förväntade ökade 
kreditförluster. 
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Anm.: Månadsgenomsnitt. Sista observationen avser 17 dec 1992. Tyskland avser 
statsobligationsränta. Hypotek fasta avser Stadshypoteks utlåning till villa med fem 
års bunden ränta. 
Källor: Riksgäldskontoret och Finansdepartementet. 

Statistiken över bankernas in- och utlåningsräntor är bristfällig men 
indikerar att den genomsnittliga ränteskilhiaden vidgats med ett par 
procentenheter under de senaste åren. En slutsats som kan dras är att 
medan staten under de senaste åren fått en allt lägre upplåningskostnad 
har osäkerheten över utvecklingen i den svenska ekonomin och proble
men i den finansiella sektorn medfört att privata låntagare, såsom företag 
och hushåll, alltjämt betalar en förhållandevis hög ränta. Detta har 
bidragit till den dämpade konsumtions- och investeringsefterfrågan. 
Bedömningen är dock att statens generella åtagande att garantera bankers 
och vissa andra kreditinstituts förpliktelser skall minska skillnaden mellan 
statens upplåningsräntor och bankernas och institutens utlåninsgräntor. 
Det är dock osannolikt att dessa ränteskillnader skall kunna falla till de 
låga nivåer som rådde i slutet av 1980-talet, vilka var ett uttryck för höga 
inflationsförväntningar och ett outvecklat risktänkande. 

Bedömningen för innevarande år är att kreditinstitutens kreditförluster 
kommer att fortsätta att ligga på en hög nivå. Lägre räntor bidrar 
visserligen till att förbättra lönsamheten och öka tillgångspriserna, men 
samtidigt är utsikterna för svensk ekonomi fortsatt dystra och hemma
marknadsföretagens och i synnerhet hushållens betalningsfönnåga 
kommer av allt att döma fortsätta att försvagas. Stora kreditförluster och 
fortsatta räntebortfall på de nödlidande krediterna innebär att flertalet 
kreditinstitut kan komma att tvingas redovisa negativa resultat. Sannolikt 
kommer vissa institut att behöva förbättra sin kapitalbas med externt 
kapital. Den senaste sammanställningen över bankkoncernernas kapital
täckningssituation, vilken sträcker sig till den 31 augusti, visade att 

105 



kapitaltäckningsgraden i genomsnitt fallit med en procentenhet till 8,8 3 
sedan årsskiftet och att kapitalöverskottet minskat till sammantaget ca 10 
miljarder kronor. 

10.4 Utvecklingen på aktiemarknaden 

Kursutvecklingen på Stockholms fondbörs kännetecknades under 1992 
av kraftiga svängningar och en ökande omsättning. Beslutet att låta 
kronan flyta medförde att aktiekurserna sköt i höjden i november. 

Den 1 december 1991 slopades omsättningsskatten på aktier, vilket 
bidrog till att omsättningen ökade under 1992. Under årets 11 första 
månader uppgick omsättningen till ca 144 miljarder kronor, vilket var en 
uppgång med närmare 303 jämfört med motsvarande period år 1991. 

Fallande räntor och stigande internationella aktiekurser stimulerade 
köpintresset under årets inledning. Fram till mitten av maj steg aktiekur
serna med i genomsnitt ca 10 3. Under försommaren minskade köpintres
set betydligt, vilket har en rad förklaringar. De delårsrapporter som 
presenterades under våren var sämre än väntat och innebar att vinstför
väntningarna reviderades ned. Nej-segern i den danska folkomröstningen 
om en monetär och politisk union i juni . lade ytterligare sordin på 
stämningen. Den gryende osäkerheten beträffande Maastricht-avtalets 
förverkligande och successivt stigande räntor i Europa medförde att 
aktiekurserna på de europeiska börserna föll, vilket även smittade av sig 
på Stockholmsbörsen. Valuta- och räntekrisen under september blev 
särskilt kännbar för Sverige med bl.a. kraftigt stigande räntor som följd, 
vilket höjde avkastningskravet på aktier högst väsentligt. Den relativt 
svaga dollarkursen under sommaren och början av hösten var ytterligare 
en faktor som verkade dämpande på vissa aktier, företrädsvis skogs
aktier. Skogsindustrin hade också drabbats negativt av det finska beslutet 
att låta marken flyta fritt. Samtidigt ökade pessimismen om den 
allmänekonomiska utvecklingen. Alltfler signaler tydde på att lönsam
heten inom industrin försämrades kraftigt. Bl.a. kom rapporter om 
omfattande förluster och nedläggningsplaner inom skogs- och bil
industrin. Under perioden maj till i början av oktober, då bottennivån 
nåddes, föll aktiekurserna med i genomsnitt drygt 35 3. Under samma 
period föll index för skogsaktier med över 40 3. 

Under oktober och första halvan av november intog aktieplacerarna en 
avvaktande attityd. Den andra överenskommelsen mellan regeringen och 
socialdemokraterna, innehållande bl.a. en arbetsgivaravgiftssänkning med 
4,3 3, togs emot positivt. I genomsnitt steg aktiekurserna med drygt 10 3 
under denna period. 

Beslutet att låta kronan flyta fritt innebar att aktiekurserna, under 
mycket stor omsättning, sköt i höjden, eftersom den svenska industrins 
konkurrenskraft förbättras av en svagare krona. Under perioden 19 
november t.o.m. mitten av december steg aktiekurserna med i genomsnitt 
20 3. Köpintresset blev särskilt stort för skogsaktier till följd av 
skogsindustrins stora känslighet för växelkursförändringar. 
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Sammantaget under året, fram till mitten av december, föll generalin
dex med 5 % . Kursutvecklingen skilde sig åt mellan olika branscher. 
Medan index för banker och fastigheter föll kraftigt var köpintresset för 
kemi och läkemedel samt verkstad betydande. Trots det stora köpintresset 
för skogsaktier efter kronans depreciering begränsades uppgången under 
året som helhet till ca 5 % . 

Diagram 10:8 Börsutvecklingen 1991-1992 
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Anm.: Veckogenomsnitt. Sista observationen avser 17 dec 1992. 
Källa: Finansdepartementet. 

Utlandets intresse för svenska aktier var fortsatt stort under 1992. Fram 
t.o.m. oktober köpte utländska placerare svenska aktier för, netto 9,4 
miljarder kronor, vilket skall jämföras med sammanlagt 11,2 miljarder 
kronor år 1991. Intresset fokuserades främst till de största och mest 
välkända exportföretagen såsom Astra, Volvo, Asea, SKF och Electro
lux. En intressant iakttagelse i det sammanhanget är att index för de 16 
mest omsatta aktierna sedan årsskiftet, fram till mitten av december, steg 
med ca 10%, dvs. en betydligt bättre utveckling än för börsen som 
helhet. 
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Bilaga 1.2 

Utdrag ur riksrevisionsverkets 
inkomstberäkning 

17 Riksdagt'n 1992!93. I sam/. Nr /IJO. Bilaga/. 





REGERINGEN 
FINANSDEPARTEMENTET 

Riksrcvisionsverkcts inkomstberäkning för budgetåret 1993/94 

Enligt Riksrevisionsverkets (RRV) instruktion skall RRV varje år till rege

ringcn lämna en beräkning av statsbudgetens inkomster för det kommande 

budgetåret, avsedd som underlag för inkomstbcräkning i budgetpropositio
nen. 

RRV redovisar i denna skrivelse förslag till beräkni11g av statsbudgetens 

inkomster för budgetåret 1993/94. Beräkningarna har gjorts för varje in

komsttitel för sig. I anslutning till beräkningarna har bedömningar gjc;nts 

även av det väntade utfallet för.budgetåret 1992/93. Underlag för beräkning
arna har hl.a. hämtats från berörda myndigheter. För beräkningarna av in- _ 
komstskatterna har dessutom uppgifter från RRVs taxeringsstatistiska un

dcrsökning och aktiebolagsenkät utnyttjats. 

lfar presenteras en sammanfattning av beräkningsresultaten. Dessutom 

redovisas uppräkningsfaktorer för det skatteunderlag som skall ligga tiH 

grund för det statliga utjämningsbidraget och utbetalningen av den kommu
nala inkomstskatten för år 1993. 

I den av RRV utgivna publikationen Inkomstberäkningen hösten 1992 re

dovisas förutsättningar, antaganden och beräkningsresultat för de olika in

komsttitlarna. För att underlätta en jämförelse med prognoserna i den preli
minära nationalbudgeten presenteras. i bilaga beräkningsresultaten ~alen- . 
derårsvis för åren 1992, 1993 och 1994. 

Den av RRV utgivna Inkomstliggaren för budgetåret 1992/93 kan använ

das som komplement till RRVs inkomstberäkning. Inkomstliggaren innehål

ler utförliga beskrivningar av vad de olika inkomsttitlarna avser och vilka 

besWmmelser som gäller för dem. 
Överdirektör Arne Gadd har beslutat i detta ärende i närvaro av direktör 

Gert Jönsson, revisionsdirektör Georg Danielsson, avdelningsdirektör Jör

gen Hansson, byrådirektör Nikolaos Chryssanthou, revisor Peter Håkans
son, revisor Jens Swahn, byråassistent Catarina Frank-Lundkvist, byråassis
tent Maj-Britt Medjaoui och föredragande, avdelningsdirektör Birgitta 
Hallstener. 

Stockholm den 17 december 1992 

Arne Gadd 

Birgitta Hallstener 
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SAMMANFATTNING 
Förutsättningar 

RRVs förslag till beräkning av statsbudgetens inkomster under budget;het 

1993/94 och den nu gjorda prognosen i1v inkomsterna untkr budgetåret 

1992/93 har utförts under sedvanligt antagande. om en ekonomisk politik i 

enlighet med de propositioner som av oss är kända enligt nedanst~kndc: 

- 1992/93:27 om ändrad handels- och föreningsrcgistrcring 

- 1992/93:29 om vissa socialavgiftsfr:'igor 

- 1992/93:30 om ändring av begreppet arbetsskada· 

- 1992/93:31 om ändrad sjukersättning 

- 1992/93:36 om vissa frågor om den kommunala ekonomin 

- 1992/93:37 om ny organisation för fö1valtning av statens fastigheter och 

lokaler, m.m. 

-1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 

- 1992/93:52 om höjd skatt ptt tobaksvaror 

- 1992/93:86 om ytterligare fi~renklingar i deklarationsförfarandct 

- 1992/93:90 om ändrad lagstiftning för värdepappershandel med anled-

ning av EES-avtalct, m.m. 

- ]992/93:96 om vissa uppbörds- och indrivningsfrågor 

- 1992/93: 108 om skattelättnader vid utskiftning av akt in i risk kapitalbolag, 

m.m. 

-1992/93:116 om crsiittningsnivåer för vissa pcnsionsförmåncr 111.111. 

- 1992/93:118 om ändring i lagen om handelsbolag och enkla bolag 

- 1992/93:122 om vissa frågor inför 1994 års allmiinna fastighetstaxering, 

m.m. 

- 1992/93:123 om vissa ekonomiska regleringar är 1993 mellan staten och 

kommunsektorn 

- 1992/93: 124 om skatt på dieselolja 111.111. 

- 1992/93: 127 om vissa frågor on'1 beskattning'av inkmnst av tjiinst 

- 1992/93:131 om vissa företagsskattcfrf1gor, m.m. 

- 1992/93: 134 om föriindringar i de kommunala bostadstilhiggen för år 1993 

m.m. 

- 1992/93:135 om åtgiirder för att 'stärkit det finansiella systemet 

- 1992/93:136 om allmän sjukförsäkring 

- 1992/93: 138 meddelande om kommande förslag till lagstiftning beskatt-

ning av inkomst från handelsbolag i samband med att andelen 

överlåtits 

Förutom dessa förutsättningar iir bedömningen av konjunkturutvccklingen 

betydelsefull för beräkningen av statsbudgetens inkomster. Den bedömning 

av det ekonomiska läget som presenterades i KL)njunkturinstitutets höstrap

port 1992 har utgjort det huvudsakliga underlaget för antagandena om den 

samhällsekonomiska utvecklingen. RRV har ocks[1 li\pandc haft kontakter 

med Finansdepartementet, främst då med arbetet där med den prclimin;ira 

nationalbudgeten for år 1993. Detta har sammantaget lett till att fiirclig

gande inkomstberäkning baseras pf1 följande antaganden: 
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Utbetald lonesumma 1 

inkl. sjukliin 
Pensioner 
Konsumentprisindex, 1 

årsmedeltal 
Privat konsumtion, volym 1 

Privat konsumtion, pris 1 

Basbelopp, kr. 
13ostadslåneränta, procent 
Statens avkastningsriinta, 2 

procent 
1 Procentuell förändring från föregående f1r 
2 Avser budgcttlret 1992/93 och 1993/94 

1992 

0,9 
6,7 

2,0 
-2,2 

0,2 
33 700 

11,35 

12,25 

1993 

-0,7 
3,2 

4,9 
-4,0 

1,2 
34 400 

10,35 

12,0 

1994 

2,1 
6,1 

2,9 
0,0 
3,0 

36000 
9,25 

En av RRV genomförd enkätundersökning till svenska aktiebolag, spar
banker och försäkringsbolag ligger även till grund för vissa referensberäk

ningar av juridiska personers inkomstskatt. I denna enkät har det bl.a. fram
kommit att skatteunderlaget juridiska personer beräknas minska med 4,1 % 
mellan åren 1991 och 1992. 

En specifikation av RRVs beräkningar av statsbudgetens inkomster under 

budgetåren 1992/93 och 1993/94 framgår av tabell 3. 

Statsbudgetens totala inkomster budgetåren 1992/93 och 1993/94 

Enligt de nu redovisade beräkningarna uppgår statsbudgetens inkomster 

budgetåret 1992/93 till 379 751 milj .kr. Det är -17 975 milj.kr. eller 4,5 % 
mindre än utfallet för budgetåret 1991/92. 

STATSBUDGETENS INKOMSTER 
Budgetåret 1993/94 

Fysiska personers inkomstskatt 

4% Socialavgifter 

Skatt på egendom 

7% 

Övrig skatt på varor 
22% 

Totalt 345 miljarder kr. 

För budgetåret 1993/94 beräknas statsbudgetens inkomster till 344 710 

milj .kr. Minskningen i förhållande till budgetåret 1992/93 blir 35 040 milj.kr. 
vilket motsvarar 9,2 % i minskningsstakt. 
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Utveckling av inkomsterna 

De beräknade förändringarna av inkomsterna på statsbudgeten på -17 975 

milj.kr. resp. -35 040 milj.kr. mellan resp. budgetår har delats upp i tabell 

1 på några av de största inkomsttitlarna. 

De största förändringarna avser fysiska och juridiska personers inkomst

skatt, socialförsäkringsavgifter, mervärdesskatt, avräkningsskatt och in

komster av statens verksamhet. De beskrivs närmare i nästa avsnitt. 

Tabell J. Förändringar mellan budgetåren 1991/92 - 1992/93 och 1992/93-1993/94 
(milj.kr.) 

Inkomstgrupp/ 1991/92 till 1992/93 till 
Inkomsttitel 1992/93 1993/94 

1111 Fysiska personers inkomstskatt -14 857 + 7029 
1121 Juridiska personers inkomstskatt + 4 535 - 1878 
1122 Avskattning av företagens reserver + 5000 957 
1123 Beskattning av tjänstegruppliv 551 + 50 
1144 Lotteriskatt + 798 + 70 
1211 Folkpensionsavgift - 3 946 - 4989 
1221 Sjukförsäkringsavgifl,netto - 2 185 + 8247 
1231 ~arnomsorgsavgift - 5 350 - 7284 
1251 Ovriga socialavgifter, netto + 6 268 - 7577 
1281 Allmän löneavgift - 1484 213 
1291 Särskild löneskatt + 3493 608 
1312 Fastighetsskatt + 7617 + 19 
1341 Stämpelskatt 869 + 300 
1342 Skatt på värdepapper - l 796 0 
1411 Mervärdesskatt - 4 544 - 1100 
1421 Bensinskatt + 3 001 + 3000 
1424 Tobaksskatt + 1302 + 1238 
1428 Energiskatt - 2 358 + 3690 
1462 Kilometerskatt + 30 - 1790 
1511 Avräkningsskatt - 3249 - 7786 
2000 Inkomster av statens verksamhet - 6 951 -16819 
3000 Inkomster av försåld egendom + 3 749 - 4357 
4000 Återbetalning av lån - 5 189 - I 442 
5000 J5alkylmässiga inkomster + 826 + 184 

Ovrigt, netto - l 265 - 2067 

Summa förändringar -17 975 -35 040 

Hur inkomsterna på statsbudgeten utvecklas i förhållande till tidigare bud

getår framgår av nedanstående diagram 

Procent 
20 r 

I 
15+----

10+----

5 

0 

STATSBUDGETENS INKOMSTER 
Utveckling mellan budgetåren 

-10+-------------------------
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Av diagrammet framgår att föriindringcn av statsbudgets inkomster var rela
tivt stark för de flesta budgetåren under senare hälften av 1980-talct. I3ud
get<1ret 1991/92 börjar utvecklingen bli negativ. Detta beror bl.a. på skatte
reformen och konjunkturutvccklingen. 

I det följande redogörs för de större förändringarna i de bcriiknade in
komsterna mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93 resp. 1992/93 och 
1993/94. 

f)'siska personers inkomstskall 

Fysiska personers inkomstskatt beräknas minska med 14 857 milj.kr. mellan 
budgetåren 1991/92 och 1992/93. Detta beror dels på höga preliminärskat

teinbetalningar våren 1992, och dels på höga utbetalningar av kommunal

skatt budgetåret 1992/93. 

För budgetåret 1993/94 beräknas titeln Fysiska personers inkomstskatter 
till 14 197 milj.kr., vilket är en ökning med 7 029 milj.kr. jämfört med 

1992/93. Detta beror på att preliminärskatteinbetalningarna ökar till följd av 

att biinkomster preliminärbeskattas fr.o.m. april 1993. En annan orsak är 

den nya allmänna sjukförsäkringsavgiften som börjar gälla 1993. 

Juridiska personers inkomstskall 

Nettot på titeln Juridiska personers inkomstskatt beräknas öka med 4 535 

milj.kr. mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93. Budgetåret 1992/93 beräk

nas titeln Juridiska personers inkomstskatt till 18 918 milj.kr. 
Mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94 beräknas titeln Juridiska perso

ners inkomstskatt minska med 1878 milj.kr. Inkomsterna på titeln, främst i 

form av fyllnadsinbctalningar, minskar med 3 292 milj .kr. Minskningen be

ror friimst på att elen slutliga B-skatten, inkomståret 1993, beräknas bli 2,4 % 

lägre jämfört med inkomståret 1992. Minskningen kan hänföras till mins
kade inkomster från fastighetsskatt och särskild löneskatt. Utgifterna på ti
teln minskar med 1414 milj.kr. mellan budgetåren. 

Budgetåret 1993/94 beräknas titeln Juridiska personers inkomstskatt till 
17 040 milj .kr. 

Lagstadgade socialavgifter 

Budgetåret 1992/93 beräknas inkomsterna från lagstadgade socialavgifter 

uppgå till 67 629 milj .kr. Det är en minskning med 3 652 milj .kr. i förhål

lande till budgetåret 1991/92. Folkpensionsavgiften, barnomsorgsavgiften 

och utbildningsavgiften beräknas minska med 3 946 milj.kr., 5 350 milj.kr. 

resp. 550 milj.kr. Dessa minskningar beror i huvudsak på regeringens förslag 

om sänkning av avgiftssatserna för dessa socialavgifter fr.o.m. den 1 januari 

1993. 

Inkomsterna av sjukförsäkringsavgiften beräknas minska med 12 629 

milj.kr. mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93. De minskade inkomsterna 
beror på sänkningen av avgiftssatsen med 2,3 procentenheter fr.o.m. den 1 

januari 1992. Inkomstminskningen reducerades delvis genom regeringens 
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förslag om en höjning av avgiftssatsen med 0,47 procentenheter fr.o.m. den 
1 januari 1993. I beloppet för inkomsterna för budgetåret 1991/92 ingick 
4 913 milj .kr. som överföring från Sjukförsäkringsfonden till statsbudgeten. 
Utgifterna under inkomsttiteln Sjukförsäkringsavgift, netto beräknas 
minska med 10 444 milj .kr. mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93. Det be
ror främst på införandet av sjuklön under de första 14 dagarna av varje sjuk
period. 

Överskottet för inkomsttiteln Övriga socialavgifter, netto beräknas öka 
med 6 268 milj.kr. mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93. Under budget
året 1992/93 skall 8 300 milj.kr. överföras från Delpensionsfonden till Ar
betsskadeavgiften. Överföringarna från Arbetsmarknadsfonden till stats
budgeten beräknas minska med 3 467 milj.kr. mellan budgetåren 1991/92 
och 1992/93. 

Inkomsterna av Särskild löneskatt beräknas öka med 3 493 milj.kr. mellan 
budgetåren 1991/92 och 1992/93. Den särskilda löneskatten på pensionskost
nader (3 832 milj.kr.) för inkomståret 1991 omförs i juni 1993 från inkomst
skatten till denna inkomsttitel. Den allmänna löneavgiften beräknas minska 
med 1 484 milj.kr. vilket beror på att denna avgift upphörde den 31 decem
ber 1991. 

Budgetåret 1993/94 beräknas inkomsterna från lagstadgade socialavgifter 
uppgå till 53 927 milj.kr. Det är en minskning med 13 702 milj.kr. i förhål
lande till budgetåret 1992/93. Folkpensionsavgiften, barnomsorgsavgiften 
och utbildningsavgiftcn beräknas minska med 4 989 milj.kr., 7 284 milj.kr. 
resp. 991 milj.kr. mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94. Dessa minsk
ningar beror i huvudsak på de föreslagna sänkningarna av avgiftssatserna 
fr.o.m. den 1januari1993. 

Inkomsterna av sjukförsäkringsavgiften beräknas öka med 2 784 milj. kr. 
Ökningen beror på de föreslagna höj ningama av avgiftssa tsen. Utgifterna på 
inkomsttiteln Sjukförsäkringsavgift, netto beräknas minska med 5 463 
milj.kr. I beräkningarna har hänsyn tagits till regeringens förslag om ändrad 
sjukersättning m.m. Inkomsttiteln Övriga socialavgifter, netto beräknas 
minska med 7 577 milj.kr. mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94. Det beror 
främst på att beloppet för budgetåret 1992/93 innefattar överföringen (8 300 
milj.kr.) från Delpensionsfonden till arbetsskadeavgiften. 

Den särskilda löneskattcn beräknas öka med 608 milj.kr. mellan budget
åren 1992/93 och 1993/94. I juni 1994 omförs den särskilda löneskattcn på 
pcnsionskostnader (3 680 milj .kr.) för inkomståret 1992 från inkomstskatten 
till denna inkomsttitel. 

Skatt på egendom 

Fastighctsskatten för budgetåret 1992/93 beräknas till 16141 milj. kr., vilket 
är en ökning med 7 617 milj.kr.jämfört med budgetåret 1991/92. Detta beror 
till stor del på den reformerade fastighetsbeskattningen 1991. 

För budgetåret 1993/94 beräknas fastighetsskattcn uppgå till 16 160 
milj.kr., vilket är en ökning med 19 milj.kr. jämfört med 1992/93. 
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Skatt på varor och tjänster 

Inkomsten av mervärdesskatt, som netto är den största inkomsttiteln på 
statsbudgeten, uppgick till 120 044 milj.kr. budgetåret 1991/92. För budget
åren 1992/93 och 1993/94 beräknas nu inkomsterna till 115 500 milj.kr. resp. 
114 400 milj.kr. Inkomstförändringarna beror bl.a. att skatten sänktes den l 
januari 1992 till 18 % på vissa varor och tjänster som I.ex. livsmedel, hotcll
och restaurang- tjänster samt personbefordran. Fr.o.m. den 1 januari 1993 
föreslås att skatten höjs på dessa varor och tjänster till 21 %. 

Antagandet om utvecklingen av privat konsumtion påverkar också be
skattningsunderlagct för mervärdesskatt. Som tidigare har nämnts utgår 
RRV från att den privata konsumtionen i löpande priser ökar med 0,2 % år 
1992, 1,2% år 1993 och med 3,0% år 1994. 

Bensinskatten uppgick till 17 599 milj.kr. för budgetåret 1991/92. För bud
getåren 1992/93 och 1993/94 beräknas inkomsterna för bensinskatt öka med 
3 001 resp. 3 000 milj.kr. Ökningen beror främst på de beslutade och före
slagna höjningarna av koldioxsidskatt och bensinskatt fr.o.m. den 1 januari 
1993. 

Tobaksskatten uppgick till 5 725 milj.kr. för budgetåret 1991/92. För bud
getåren 1992/93 och 1993/94 beräknas inkomsterna på tobaksskatt öka med. 
1 302 milj.kr. resp. 1238 milj.kr. Ökningarna beror främst på att skatten på 
tobaksvaror höjdes den 1december1992. 

Inkomsterna av energiskatt uppgick till 15 683 milj.kr. budgetåret 
1991/92. För budgetåren 1992/93 och 1993/94 beräknas inkomsterna till 
13 325 milj.kr. resp. 17 015 milj.kr. Inkomsterna beräknas minska med 2 358 
milj.kr. mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93. Minskningen beror bl.a. på 
att tillverkningsindustrin får skattelättnader av olika slag. Mellan budget
åren 1992/93 och 1993/94 beräknas inkomsterna öka med 3 690 milj. kr. Ök
ningen mellan budgetåren beror främst på att en dicseloljeskatt föreslås att 
införas fr.o.m. den 1oktober1993. 

A l'räkningsskatt 

Från den 1 januari 1991 skall landsting och kommuner erlägga avräknings
skatt till staten. Syftet med denna skatt är att åstadkomma ett budgetmässigt 
neutralt utfall av skattereformen mellan stat och kommun. Detta innebär att 
visst belopp återförs till staten från kommunerna. I annat fall skulle budget
effekten av de sänkta statliga skattesatserna belasta staten, medan en bety
dande del av budgetförstärkningen genom basbreddningar skulle tillfalla 
kommunerna. Avräkningsskatten avskaffas fr.o.m. 1993. 

Övriga inkomster 

lnkomsthuvudgruppen Inkomster av statens verksamhet har minskat med 
6 951 milj. kr. mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93. Det beräknas minska 
med 16 819 milj. kr. mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94. 

Televerkets inlevererade överskott beräknas minska med 6 164 milj. kr. 
mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93 beroende på att Televerket inlevere
rade sitt statslån under budgetåret 1991/92. 
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Enligt prop. 1992/93:37 om ny organisation av statens fastigheter och loka
ler, m.m. föreslås att Byggnadsstyrelsen läggs ned och ersätts med fyra nya 
organisationer. Byggnadsstyrelsen kommer dock att fortsätla ~in verksamhet 
i stort selt i nuvarande organisation till våren 1992. Överskottet av Bygg
nadsstyrelsens verksamhet för perioden den 1januari1993 -den 30 juni 1993 
beräknas till 500 milj.kr. 

Ränteinkomsterna minskade sammanlagt med 5 234 milj.kr. mellan bud
getåren 1991/92 och 1992/93. Av denna minskning hänför sig 2 149 milj.kr. 
till ränteinbetalningar på statsbudgeten för Statens vattenfallsverks statslån, 
1 736 milj.kr. till ränteinkomster på lån för bostadsbyggande och 640 milj .kr. 
till inkomsttiteln Räntor på särskilda räkningar i Riksbanken. Mellan bud
getåren 1992/93 och 1993/94 beräknas minskningen bli 2408 milj.kr. Av 
denna minskning hänför sig 873 milj.kr. till ränteinkomster på lån för .bo
stadsbyggande och 1 203 milj .kr. till ränteinkomster på del av Byggnadssty· 
relsen förvaltade kapitalet. 

Inkomsterna av statens aktier beräknas öka med 1 798 milj.kr. mellan 
budgetåret 1991/92 och 1992/93. Ökningen beror på Vattenfall ABs aktieut

delning. 
Inkomsterna från offentligrättsliga avgifter beräknas minska med 2164 

milj. kr. mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93 samt med 7 358 milj. kr. mel
lan budgetåren 1992/93 och 1993/94. Minskningarna avser friimst inkomster 
från skatteutjämningsavgifter. 

Inkomsthuvudgruppen Återbetalning av lån beräknas minska med 5 189 
milj.kr. mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93. Mellan budgetåren 1992/93 
och 1993/94 beräknas återbetalning av lån att minska med 1 442 milj.kr. 
Minskningarna beror främst på minskade återbetalningar av lån för bostads
byggande. 

Inom inkomsthuvudgruppen Kalkylmässiga inkomster beräknas avskriv
ningar och amorteringar minska med 1 078 milj.kr. mellan budgetåren 
1991/92 och 1992/93. Mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94 beräknas in
komsterna öka med 28 milj.kr. 

Vid beräkningen av inkomsterna på inkomsttiteln Statliga pensionsavgif
ter, netto har RRV räknat med oförändrat lönekostnadspålägg på 42,5 % för 
budgetåren 1992/93 och 1993/94 eftersom förslag om ändring inte föreligger. 
Till följd därav har för statliga myndigheter hänsyn inte tagits till regeringens 
förslag om sänkning av folkpensionsavgiften, barnomsorgsavgiften, utbild
ningsavgiften och arbctarsk)'ddsavgiften med sammanlagt 4,3 procentenhe

ter. Hänsyn har inte heller tagits till förslaget om höjning av sjukförsäkrings

avgiften. 

Känslighetskalb.')'I 

Storleken på förändringar för den totalt utbetalda lönesumman och den pri
vata konsumtionen har en avgörande betydelse för beräkningsresultaten för 
flera inkomsttitlar. RRV har därför utfört en tentativ känslighetskalkyl för 
vissa inkomsttitlar. 

Om utvecklingen av både privat konsumtion och löner förändras samtidigt 
med en procentenhet i förhållande till vad som nu ligger som antagande för 
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åren 1993 och 1994 kommer inkomsterna på statsbudgeten att utvecklas som 
i nedanstående tablå (miljarder kr.). 

Statsbudgeten 

Summa inkomster 

1992/93 
Prognos 

± 0,8 

1993/94 
Prognos 

± 2,5 

Inkomsterna kommer. enligt denna känslighetskalkyl att uppgå till 380,6 
miljarder kr. för budgetåret 1992/93 och till 347,2 miljarder kr. för budget

året 1993/94 om utvecklingen ökar. Till viss del återspeglar dessa föränd

ringstal att endast en halvårseffekt uppkommer för budgetåret 1992/93 och 

att ett nivålyft inträffar som blir utgångspunkt för budgetåret 1993/94. 

Det bör framhållas att denna känslighetskalkyl utgår från den konjunktur
bedömning som inkomstberäkningen grundas på. Av den anledningen kan 

känslighetskalkylen endast appliceras på mindre förändringar av dessa anta
ganden. 

Bruttorcdovisning av statsbudgetens inkomster 

På de flesta inkomsttitlar på statsbudgeten redovisas endast inkomster. På 

ett mindre antal titlar, men med betydande belopp, redovisas även utgifter. 

För dessa titlar sker en nettoredovisning, dvs. saldot av inkomster och utgif

ter tas upp på statsbudgetens inkomstsida. I tabell 2 görs en sammanställning 
av bruttobeloppen budgetåren 1991192, 1992/93 och 1993/94. I RRVs pro

gnosarbete ingår att bedöma utvecklingen av bruttobeloppen för såväl in
komster som utgifter. En närmare redovisning av dessa belopp finns i be

skrivningen av resp. inkomsttitel. 

Av tabell 2 framgår att bruttoinkomsterna för budgetåret 1993/94 beräk

nas uppgå till 967 263 milj. kr. vilket är nära tredubbelt så mycket som in

komsterna netto på statsbudgeten. Utgifterna på inkomsttitlarna beräknas 
till 622 552 milj. kr. för samma budgetår. 

Den största differensen mellan brutto-och nettoredovisningen finns på in
komsttypen 1000 Skatter. Inkomsterna på huvudgruppen 1100 består till 
största delen av preliminärskatter (statlig och kommunal inkomstskatt 
m.m.). Utgifterna utgörs bl.a. av utbetalningar av kommunalskattemedel 
och överskjutande skatt. För huvudgrupp 1100 beräknas brutloinkomsterna 
öka med 3,3 % mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94. Mellan samma bud
getår ökar bruttoutgifterna med 2,3 %. Till följd härav ökar nettot på in
komsthuvudgruppen med 11,2 %. 

Inkomsterna på huvudgruppen 1200 består i huvudsak av arbetsgivarav

gifter. I bruttosammanställningen ingår såväl ATP-avgifter som de övriga ar

betsgivaravgifter som överförs till fonderade medel utanför statsbudgeten. 

Utgifterna utgörs av utbetalningar till ATP-systemet och till olika fonde

ringar utanför statsbudgeten. Vidare utbetalas sjukförsäkringsavgifternas 

andel av sjukförsäkringens kostnader. Brulloinkomsterna för huvudgruppen 

1200 beräknas minska med 8,1 % mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94, 

medan brulloutgifterna beräknas minska med 3,0 % mellan samma bud
getår. 
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Bruttoinkomsterna på huvudgruppen 1400 beräknas till 302 896 milj.kr. 
för budgetåret 1992193 och bruttoutgifterna till 117 076 milj.kr. för samma 
år. Bruttoutgifterna utgör återbetalningar av mervärdesskatt och den offent

liga sektorns kompensation för i princip all ingående mervärdesskatt. Brut

toinkomsterna ökar med 1,5 % mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94 me

dan utgifterna beräknas minska med 0,4 % under samma period. 
Omföringar mellan huvudgrupperna 1200 och 5200 av de statliga arbetsgi

varavgifterna liksom omföringar mellan huvudgrupperna 1100, 1200 och 

1300 av egenavgifter, förmögenhetsskatter etc. är exkludcrack i tabell 2. 

Uppräkningsfaktorer för 1992 och 1993 

Riksrevisionsvcrkct har i uppdrag att meddela uppräkningsfaktorcr för det 

skatteunderlag som skall ligga till grund för beräkningen av det statliga ut

jämningsbidraget och utbetalningen av den kommunala inkomstskatten för 

år 1993. Följande uppräkningsfaktorer gäller: 

A Uppriikningsfaktor inkomståret 1992 

1,0205 
B Uppräkningsfaktor inkomståret 1993 

1,0250 

Beräkningarna bygger på de antaganden, modeller och regler som presen le
ras i Inkomstberäkningen Hösten 1992. Skattebas för den kommunala in

komstbeskattningen är fysiska personers beskattningsbara inkomst. 
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'fähl'll 2. HruUort>d1ffisning >H statshudgetens inkomster hudgetiircn 1991/92- 199.1/94 (milj.kr.) 

lnkomsthuvudgrupp Inkomster Utoiftcr 
" 

I 99 li92 1992193 1993i94 1991/92 

101111 Skattl'r 931 494 922 331 911 692 596 338 
varav 1111111 SL;tt p~i inkn1mt 343 3T2 355 750 367 366 3tl06i3 
12011 1 Lagstadgade sncialavgiftc·r 247 708 230 245 211 621 176 425 
1.rn11 Skatt pii varor och tjiinstcr 309 038 3tl2 896 307 328 119 300 
2fltlll lnkonv,tcr av statl'ns Vl'rbamhct 50 t){l(J 43 049 26 230 
30110 lnknmstl'r av försitld egendom 6118 43.:18 1 -· 

4000 Atcrhl'talning av l<in 12 772 7 583 6141 
:'itJ(ll) Kalhlmiissiga inktims"tcr 23 283 22 956 23 199 24 094 
varav 5200[ Statlig:1 pl'nsionsavg nc·tto 20962 21 80..\ 22070 2..\ 094 

Summa 1018158 11)00 277 967 263 620 432 
1 Omfiiringar ml'ilan statshudgl'tc·ns inkomsttitlar iir cxkludcradl'. 

--

1992/93 1993/94 

597 585 599 552 
317893 325 258 
162616 157 694 
117 076 116600 

- -

- -
22 941 23 000 
22 9..\1 23 000 

620 526 622 552 

Inkomst på statsbudgeten 

1991/92 1992/93 

335 156 324 746 
42 759 37 857 
71 283 67 629 

189 738 185 820 
50000 43 049 

608 4 358 
12 772 7 583 
-:- 811 15 
-3 132 -1137 

397 726 379 751 

1993/94 

312 140 
42 108 
53 927 

190 728 
26230 

1 
6 141 

199 
- 930 

3..\4 711 

t::::: "' -·..., p;- c 
(JO '"O 

\:>) • 

....... ...... . '° N \0 
tv --'° v..i 
...... 
0 
0 
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Tabell 3 Sammanställning av beräkningsresultatet för budgetåren 1992/93 och 1993/94 (tkr) 

1991!l)2 1992/93 1992/93 1993/94 Förändring 
Inkomsttitel 1992/93-1993/94 

Utfall Statshudgd Prognos Prognos Belopp Procent 

1000 Skatter: 335155844 324965146 324746300 312139500 -12606800 -3,88 

1100 Skatt på inkomst: 42 759171 23882000 37857000 42108000 4251000 11,23 

11 ](} Frsiska personers inkomstskall: 22 024570 -8271000 716800(1 14197000 7029000 9/l,06 
1111 Fysiska pcrs,u1crs inkomstskatt 22024570 -8271 000 7168000 14197000 7029000 98,06 
1120 Juridiska personers inkomstskall: 16034275 28448000 25018000 22233()()0 -2 785000 -11,13 
1121 Juridiska personers inkomstskatt 14382823 2~848000 18918000 17 040000 -1878000 -9,93 
1122 Avskallning av företagens 

reserver 0 3500000 5000000 4043000 -957000 -19,14 
1123 Särskild skall p<1 

tjänstcgrupplivförsakring 1651452 1100000 1100000 1150000 50000 4,55 
1130 Ofiirdellwra inkomstskal/er: 2 139 732 405000 2215000 2270000 55000 2,48 
1131 Ofiirdclbara inkomstskatter 2 139 732 405000 2215000 2270000 55000 2,48 
I /40 (h·ri!(t1 inkomstskal/er: 2560594 3300000 3456000 3408000 -48000 -1,39 
1141 Kupongskatt 380478 365000 420000 360000 -60000 -14.29 
1142 Utskiftningsskatt och 

ersättningsskatt 2000 () 58000 0 -58000 OJlO 
1143 lkvillningsavgift 3147 5000 5000 5000 0 0,00 
1144 Lotteriskall 2174969 2930000 2 973 000 3043000 70000 2,35 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 71282826 81060000 67629000 53927000 -13702000 -20,26 

1211 Folkpensioföavgift 47811402 4905900\l 43 865000 38876000 -4989000 -11,37 
1221 Sjukförsiikringsavgift, netto 2302088 99000 117000 8364000 8247000 7048.72 
1231 Barnomsorgsavgift 14130442 14479000 8 780000 1496000 - 7284000 -82,96 
1241 l)tbildningsavgift 1693049 2020000 1143 000 152000 -991000 -86,70 
1251 Ovriga socialavgifter.netto 1086 331 6684000 7 354000 -223000 -7 577000 -103,03 
1271 Inkomskr av arbetsgivaravgifter 

till arhctarskvddsverkcls och 
arhdsmiljöi,;situtets verksamhet 212 795 528000 315000 28000 -287000 -91,11 

mu Allmän löneavgifl 1697 3~0 201000 2JJOOO 0 -213000 -100,00 
1291 Siirskild löncskatt 2 349389 7990000 5842000 5 234000 -608000 -10,41 

1300 Skatt på egendom: 20340596 25999546 25654000 25377000 -277000 -1,08 

1310 Skallpcljiwegendom: 8947000 16046546 16570000 16267000 -303000 -1,83 
1~11 Skogsvärdsavgi ftc·r 423000 429000 429000 107000 -322000 -75,06 
1312 Fastighetsskatt 8524000 15 617 546 16141000 16160000 19000 0,12 
1320 hirmögenhetsskall: 2 138000 2153000 2509000 2235000 -274000 -JO, 92 
1321 Fysiska pc·rsoners 

förmögenhetsskatt 2076000 2068000 2447000 2170000 -277000 -11.32 
1322 Juridiska personers 

förmögc·nhetsskatt 62000 85000 62000 65000 3000 4,84 
/330 Arvsska11 och gävoska11: 1390630 1500000 1375000 1375000 0 0,00 
1331 Arvsskatt 1 128130 1200000 I 100000 1100000 () 0,00 
1332 Gi1voskatt 262500 300000 275000 275000 0 0,00 
/340 Ö1•rig skall pil egrndom: 7864966 6300000 5200000 5500000 300000 5,77 
1341 Stämpclskall 6068 706 6300000 5 200000 5 500000 300000 5,77 
1 ~42 Skatt på värdepapper 1 796260 () 0 0 0 0,00 

1400 Skatt pa \'aror och tjänster: 189 738 285 186237600 185820300 190727 500 4907200 2,64 

1410 Allmänna försiiljni11gsska11er: 120044231 114 450000 115500000 114400000 -I /00000 -0,95 
1411 Mcrvärdesskat t 120044231 114450000 115 500000 114400000 -1100000 -0,95 
1420, /.130 Skall pa specifika varor: 55200841 57371600 56148300 63625500 7477200 13,32 
1421 Bensinskatt 17 599 450 18500000 20600000 23600000 3000000 14.56 
1422 Särskilda varuskatter 1130044 665000 675000 150000 -525000 -77.78 
1423 Försiiljning,;skall på 

motorfordon 1584648 1670000 1315000 1580000 265000 20,15 
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1991192 1992/93 1992/93 1993/94 Förändring 
Inkomsttitel 1992/93-1993/94 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos Belopp Procent 

1424 Tobaksskatt 5724850 6177000 7027000 8265000 1238000 17,62 
1425 Skatt på spritdrycker 6 150 901 6 ]()0000 6060000 6000000 -60000 -0,99 
1426 Skatt på vin 3043025 3160000 3130000 3220000 90000 2.88 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 2 786681 2759000 2676000 2655000 -21000 -0,78 
1428 Energiskatt 15 682 808 16975 000 13325000 17015000 3690000 27.69 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

hränsle 378 500 500 500 0 0,00 
1431 Särskild skatt p:i elektrisk kraft 

frfm kiirnkraftverk 139859 141000 125000 140000 15000 12,00 
1432 Kassettskatt 201336 108000 105300 0 -105 300 -100,00 
1433 Skatt på videohandspclare 163458 83 ]()() 75500 0 - 75 500 -100,00 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 926846 946000 970000 933000 -37000 -3.81 
1435 Siirskild skatt mot försurning 66557 87000 64000 67000 3000 4,69 
1440 Overskott l'id försäljning a1• varor 

med statsmonopo/: 279173 350000 200000 200000 0 0,00 
1441 AB Vin- & Spritcentralcns 

inlevererade överskott 0 150000 0 0 0 0.00 
1442 Systembolaget AB:s 

inlevererade överskott 279 173 200000 200000 200000 0 0.00 
1450 Skall på tjänster: 1831061 1495000 1462000 1442000 -20000 -1.37 
1451 Reseskatt 376567 370000 350000 310000 -40000 -11,43 
1452 Skatt pii annonser och reklam 999181 1015 000 1002000 1012000 IOOOÖ 1,00 
1453 Totalisatorskatt 350946 () () () 0 0.00 
1454 Skatt på spel 104 367 110000 110000 120000 10000 9,09 
1460 Skall på 1·ägtrafik: 7104265 7075000 7175000 5 455000 -1720000 -23.97 
1461 Fordonsskatt 4009623 4050000 4050000 4120000 70000 1.73 
1462 Kilometerskatt 3094642 3025000 3125000 1335000 -1 790000 -57.28 
1470 Skatt på import: 4785 454 4941000 4990000 5185000 195000 3,91 
1471 Tullmedel 4 785454 4941000 4990000 5185000 195000 3,91 
1480 Ö1·riga skaller pä varor och 

tjänster: 493260 555000 345000 420000 75000 21.74 
1481 Ovriga skatter på varor och 

tjänster 453116 555000 345000 420000 75000 21.74 
1482 Tillfällig regional 

investeringsskatt 40144 0 0 0 0 0,00 

1500 Avräkningsskatt 11034966 7786000 7786000 0 -7 786 000 - 100,00 

1511 Avriikningsskatt 11034966 7786000 7786000 0 - 7 786 000 -100,00 

2000 Inkomster a•· statens •·erksamhet: 49999854 43365232 43049177 26230302 -16818875 -39,07 

2100 Rörelseö•·erskott: 20464505 14267015 11601192 11595 399 -5793 -0,05 

2110 Affärsvcrke11s i11/e1werade 
ö1•ersko11: 10011114 3050315 2449593 1548994 -900599 -36,77 

2111 Postverkets inlevererade 
överskott 61389 50130 50344 49388 -956 -1,90 

2112 Televerkets inlevererade 
överskott 7163 838 1119000 1000000 I 000000 0 0,00 

2113 Statens järnvägars inlevererade 
överskott () 0 0 0 0 0,00 

2114 Luftfartsverkets inlevererade 
överskott 563918 180260 183000 185 000 2000 1,09 

2116 Affärsverket svenska kraftnäts 
inlevererade utdelning 1645000 200000 175000 193000 18000 10,29 

2117 Domänverkets inlevererade 
överskott 87464 1 450000 900000 () -900000 -HJ0,00 
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Prop. 1992/93: 100 
Bilaga l .2 

1991/92 1992/93 1992/93 1993/94 Förändring 
Inkomsttitel I 992/93- I 993/94 

Utfall Statshudgct Prognos Prognos ·Belopp Procent 

2118 Sjöfarts.\·Zrkt·iS.lnk\•crcradc 
övcr,;kott 49505 50925 SI 070 50425 -645 -1,26 

211'1 Affärsverket svenska kraftniits 
inlcvcrans av motsvarigh.:t till 
statlig skatt 440000 0 90179 71 181 -18998 -2L07 

2/2() 01·riga myndigh<'lers i11/1•1·i:n:r11dt• 
iil·erskou: 676904 34100(1 322699 179000 -143699 -44.53 

2123 Inlevererat överskott av 
uthyrning av ADB-utrustning 190431 212000 138699 0 -138 699 -100,00 

2124 lnlcv..:rcrat i\verskott av 
riksgäldskontorcts 
garantiverksam het 486473 129000 184\tt)\J 179000 -5000 -2,72 

2130 Rikshankens in/n·ererad~ 
iivasko/I: 7700000 8900000 7000000 7900000 900000 12,86 

2131 Rikshankcns inkvcrcradl' 
övcr,kott 7700000 8900000 7000000 7900000 91JOOOO 12,86 

2/51) Ö1·ersko11 från .1pel verkrnmher: 2076487 1975 700 182/i 900 1967 405 138505 7,57 
2151 Tipsmedcl 1066172 985 700 I 096800 I 198700 lOl 900 9.29 
2152 Lottcrim~dcl I 010315 990000 7J2 100 768705 36605 5,00 

2200 Önrskott 3\' statens 
fastighetsför,·altning: 620301 2627000 1850000 500000 -1350000 -72,97 

2210 ()1·crslwt1 "" .fiWiKlzer.ifiin·alring: 620301 2627000 1850000 500000 -1350VOO -72,97 
2214 Ovcrskott av Byggnadsstyrdsens 

verksamhet 62()301 2627000 1850,000 500000 - I J50000 -72.97 

2300 Ränteinkomster: 13030465 7 869421 7796280 5388522 -2407758 -30,88 

2311), 2320 Riimor pli niiri11g~lå11: 2653664 266695 158845 150295 -8550 -5,38 
2311 Riintor pt1 lokaliscringsl:ln 77184 116100 0 0 0 0,00 
2314 Riinll.!inkomstcr p:i lim till 

fiskl:riniiringcn 9628 9306 11327 11455 128 1,IJ 
2316 Rcintcink<.>mstcr pä 

vattcnkraftsli1n 126 93 122 I 13 -9 -7.38 
2118 Kintcinkomstcr p:i st;it..:ns 1:1n till 

den mindre skcppsfanen 1 705 I 125 I 100 800 -300 -27.27 
2321 Rit11lL'llll-..1Hn~h:r pa ~kogs\":t~lim 15 20 12 9 -3 -25.00 
2322 R~lnlor pa ll\Tiga n~1ringsl;.in. 

Kammarkollegiet 1111 549 88991 94436 87 345 -7091 -7.51 
2121 Riintor pil övriga nfirjngsliJJ1. 

Statens jordhruksvcrk 1631 1 noo l 50fl 1500 0 0,00 
2324 Riintor p~1 tekverkcts statsliin 262092 0 0 0 () 0,00 
2125 Riintor pii Pl1'twrkcts stat>l:\n 50 348 50060 50348 49073 -1275 -2,53 
2'27 Riintnr p:1 st;itens 

\·~1r1~·11LiJ/...,\"i.:r~<... .... 1:1t:--lan 2 1-19 386 () 0 (I (I 0,00 
~~'30 /fo11ror 1>li h11s1<1d1/,i11: ()568604 5302 JUO 4832100 3958890 -873210 -18,07 
2_,_,2 Riintcinkurmter p:·1 l:h1 fiir 

bostadshyggandt· 6565940 5 3001100 4830000 3957000 -873000 -18.07 
23.1.• Riinteinkomstcr pi1 1:1n för 

bostadsförsörjning fiir mindre 
bcm..:dlade barnrika familjer 154 1110 100 90 -lll -111.00 

2.•34 RiinhH pi·1 llvriga bd~li.tdsl{ni. 
Bnvcrkel :?.'.'JO 20011 200\1 1800 -200 --10.00 

~.\.J.(J R1Jn111r;•1,; \J11dit•la.1J /8'158 18fi./() 18640 1834(1 -300 -1,61 

~' 11 Rd11t-..:iti~dill:-.l1...·r p;1 :-.t~1tcll'.'i Ian 
l\1r u111\·1.:r:-.it1.:t;-.;-.tudi1...·r 11L·h 
garant11'in f<ir 'tuderande 99 140 140 140 (I ll,00 
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Prop. 1992/93:100 
Bilaga 1.2 

1991/92 1992/93 1992/93 1993/94 Förändring 
Inkomsttitel 1992/93-1993/94 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos ·Belopp Procent 

2342 Riinteinkomstcr på allmiinna 
studielim 18859. 18500 18500 18200 -300 -1,62 

2350 Räntor på energispar/ån: 323 141 250000 212 700 162 700 -50000 -23,51 
2351 Räntor på encrgisparlån 323141 250000 212700 162 700 -50000 -23,51 
2360 Rämor på medel <ff.\'cJl/cJ till 

pensioner: 3708 7000 7000 7000 0 0,00 
2361 Räntor pi1 medel avsatlä till 

folkpensionering 3708 7000 7000 7000 0 0,00 
2370 Rämor på beredskaps/agring: 602294 585786 590132 647523 57391 9,73 
2371 Räntor p<I bcrcdskapslagring och 

förri\ds;mläggningar 602294 585 786 590132 647523 57 391 9,73 
2380, 2390 Övriga ränteinkomster: 2860096 1439200 1976863 443 774 -1533089 -77,55 
2383 Ränteinkomster på statens 

bosättningslån 281 0 200 0 -200 -100,0 
2385 Ränteinkomster pii lån för 

studentkårslokalcr 59 60 60 60 0 0,00 
2386 Ränteinkomster på. lån för 

allmiinna samlingslokaler 15740 13000 13000 12000 -1000· -7,69 
2389 Ränteinkomster på lån för 

inventarier i vissa specialbostiider 62 40 50 5Ö 0 0,00 
2391 Ränteinkomster på markförvärv 

för jordbrukets rationalisering 651 1100 700 700 0 0,00 
2392 Räntor på intressemedel 8246 10000 4283 4283 0 0,00 
2394 Övriga ränteinkomster 98961 70000 255570 249681 ~5889 -2,30 
2395 Räntor på särskilda räkningar i 

Riksbanken 1140444 400000 500000 177000 -323000 -64,60 
2396 Ränteinkomster på det av 

Byggnadsstyrelsen förvallade 
kapitalet I 595 652 945000 1203000 0 -1203000 -100,00 

2400 Aktieutdelning: 419820 2706000 2218000 2328000 110000 4,96 

24/0 Inkomster av .1·w1ens aktier: 419820 2706000 2218000 2328000 110000 4,96 
2411 Inkomster av statens aktier 419820 2706000 2218000 2328000 110000 4,96 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 12954204 10464165 10790111 3431870 -7358241 -68,19 

2511 Expeditions- och 
ansökningsavgifter 598044 638105 1134138 1135 538 1400 0,12 

2522 Avgifter för granskning av filmer 
och videogram 7499 6500 7500 7500 0 0,00 

2523 Avgifter för särskild prövning 
och fyllnadsprövning inom 
skolväsendet 313 0 0 0 0 0,00 

2527 Avgifter för statskontroll av 
krigsmaterieltillverkningen 519 1 1 0. 0,00 

2528 Avgifter vid bergsstaten 3619 3136 5212 6205 993 19,05 
2529 Avgifter vid patent- och 

registreringsväsendet 8814 9296 9900 9900 0 0,00 
2531 Avgifter för registrering i 

förenings- m.fl. register 31549 35043 38550 19050 -19500 -50,58 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

körkort och motorfordon 183132 187744 189 382 196029 6647 3,51 
2535 Avgifter för statliga garantier 45071 147239 25910 26909 999 3,86 
2536 Lotteriavgifter 1577 1260 1600 1605 5 0,31 
2537 Miljöskyddsavgift 88860 100200 89060 89060 0 0,00 
2538 Miljöavgift på 

bekämpningsmedel och 
han delsgödsel 136605 181800 151329 151091 -238 -0.16 
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Prop. J 992/93: I 00 
Bilaga 1.2 

1991/92 1992/93 1992/93 1993/94 Förändring 
Inkomsttitel 1992/93-1993/94 

Utfall Statsbudget Prognos Prognos -Belopp Procent 

253'! Tiiklavgirt 30 I 19 2<12-t' 35 227 411767 5 540 15,73 
2541 Avgifter vid Tullverket 65 142 74000 73 700 75500 1800 2,44 
.::!:'-t.~ Patic'ntmgirter vid 

landliikarut bildningen () 120 3 500 5000 5000 0 0,00 
2543 Sbtteuljiimningsavgift 11 rnrn3o 8 7590()1) 8 759000 1396000 -7 3630(10 -84,06 
2545 N ~i rrad it la vg.i ftL'r 4<153 44611 4608 4(J()8 0 0.00 
2547 Avgifter for lekstyr_~lsens 

vc·rksamhel 3 738 5 638 3873 3 485 -388 -IO.U2 
254K Avgifter fiir finansinspektinncns 

verksamhet 0 10711011 l)J()()O 100000 9000 9.8') 
2549 Avgifter fiir prnvning ,;id 

riksprnvplats 0 900() 8475 3 727. -4 748 -56,02 
2551 j\vgifter fri1n kiirnkraflverkcn () 16Stl0() 154184 '1511895' 5 711 3.70 
2~52 Ovriga olkntligriithliga avgific:r () 0 2 4<12 0 -2462 -1110,0 

2600 Fiirsäljningsinkomster: 985976 1187623 1219715 1211615 -8 IOO -0,66 

2611 Inkomster vid kriminlaviirden 171816 225 000 202000 21000() 8000 3.% 
2624 lnkomsicr av upphiird av 

fe lp~• rke ri ngsa vgi fler 80817 97 797 84615 '84615 0 0.00 
2625 lltforsiiljning av h~rc·uskapslag.:r 90549 164826 221600 1500<HI -7160() -32.31 
2626 Inkomster vid Bal)Vl'rkel 642 794 700000 711 500 767000 55 500 7.80 

2700 Hiiter m.m.: 794076 822 57.' 897 379 I 0941196 197517 22,01 

271 l Re~ia\1gilkr och 
uriijsmalsavgifter ' 457 47'! 472019 537 964 ·730 327 192363 35,76 

2712 13iit"esmedcl 33(1467; 350450 .1'i9 239 364 393 5154 1.43 
2713 Vat ll'nfön.,rL'ni ngsa\'gift 130 104 176 176 0 0.00 

'! 

2800 Övri~a inkomster a\' statens 
verksamhet: 7.,0 507 J 421435 6676500 <·80000 -5~96500 -89,82 

2X Il Övriga inkomsle~ av statens 
wrksamliet 730507 34214.\S 6676500 680000" -5 9%500 ~x9.82 

3000 lnkomster.a•· förs,itld egl'.ndom: 608471 4fU2700 4.l57500 I 000 -4356500 -99,98 ·· .. ... 
3100 Inkomster a,· försalda hyggnader 

och maskiner: 3255 0 0 0 0 0,00 .. 
3/ /() Aj}iirs1·erk<'lls i11ko111stcr cll' 

" ji"ir.l"lilcla ji1stighctc•r och 
111aski11cr: (} () (} 0 0 {);()() 

JIU Statens jiirnv~igars inkomstc·r av 
fiirs:ilda faslig- lll'll'r oeh nwskiner 0 (I 0 (I 0 0.00 

.//.2() Statliga 111_1·11digh<'tt'rs i11ko111st<'I' 
., ,, c11· ji"irscilcla />_1·gg11ada och 

' 111aski11cr: 3255 () (I (I 0 0.00 
3124 Statskontorets inkomst.:r av 

fiirsidda <liitorcr nr.m._· 33() 0 () 0 0 0.00 
3125 Byggnadsstyrclsens inkomster av 

fors:i Ida. hyggnade r 2 925. ·O' 0 0 0 0.00 

3200 Övdga inkomster '!'' 
markförsäljning: · · I0737 1000. I 000 I 000' 0 o.oo 

32 Il ()vri~a inkomstL·f··;,v 
markfllrsilljning IO ?J7 I OOll 1000 1000 () 0.00 
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Prop. 1992/93:100 
Bilaga 1.2 

1991192 1992193 1992193 1993/94 Förändring 
Inkomsttitel 1992193- 1993194 

Utfall Siatsbudgct Prognos Prognos Belopp Procent 

3300 Övriga inkomster av försåld 
egendom: 594479 4031700 4356500 0 -4356500-100,00 

3311 Inkomster av statens 
gn1vegendom 31577 31700 31500 0 . -31500 - lOOJlO 

3312 Ovriga inkomster av försåld 
egendom 562 902 4000000 4325000 0 -4 325 000 - 100,00 

4000 Återbetalning av lån: 12 771651 8794635 7 582 735 '6140896 -1441839 -19,01 

4100 Återbetalning av näringslån: 1047899 296975 125 031 125361 330 0,26 

41 JO Återbetalning av ind1L1·trilim: 171488 165000 0 0 0 0,00 
4111 Återbetalning av lokaliseringslån 171488 165000 0 0 0 0,00 
·4120 Återhetalning lll' jordbruks/ån: 2931:10 31699 30527 30853 326 1,07 
4123 Återbetalning av lån till 

fiskeriniiringen 
4130 Återbetalning a1· övriga 

29380 31699 30527 30853 326 1,07 

närings/ån: 847031 100276 94504 94508 4 0,00 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 243 253 182 268 86 47,25 
4133 Återbetalning av statens Ian till 

den mindre skeppsfarten 8882 2645 2600 2600 0 0.00 
4135 Återbetalning av skogsväglån 40. 50 38 37 -1' -2.63 
4136 Återbetalning av övriga 

näringslån. Kammarkollegiet 106014 92728 88164 88083 -81 -0,09 
4137 Återbetalning av övriga 

niiringslån. Statens jordhruksverk 1390 1600 1800 1800 0 0,00 
4138 Återbetalning av tidigare infriade 

statliga garantier 730462 3000 1720 1720 0. 0,00 

4200 Återbetalning av bostadslån 
m.m.: : 8730168 5602280' 4502280 3002060 '-1500220 .. -33,32 

4212 Återbetalning av lån för 
bostadshyggande 8724840 560\)000 4500000 3000000 -1500000 -33,33 

4213 Återbetalning av lån för 
~ . . . ' . ' . . 

bostadsförsörjning för mindre 
bemedlade barnrika familjer 554 380 380 360. -;-20 -:-5,26 

4214 Återbetalning av övriga 
bostadslån. Boverket 4774 1900 1900 1700 -200 -I0,53 

4300 Återbetalning av studielån: 2337446 2486110 2525110 2590110 65000 2,57 

4311 Återbetalning av statens lån fiir 
univcrsitetsstudicr 81 1 IO 110 110 0 0,00 

4312 Återbetalning av allmänna 
studielån 2976 4000 4000 4000 0 0,00 

4313 Återbetalning av studiemedel 2334389 2482000 2 521000 2586000 65000 2.58 

4400 Återbetalning av energisparlån: 487626 300000 300000 300000 0 0,00 

4411 Återbetalning av energisparlån 487626 300000 300000 300000 0 0,00 

4500 Återbetalning av iivriga lån: 168512 109270 130314 123365 -6949 -5,33 

4514 Återbetalning av län för 
studcntkårslokalcr 166 180 200 180 -20 -I0,00 

4515 Återbetalning av liin för 
allmiinna samlingslokaler 14872 6500 7000 6500 -500 -7,14 

4516 Återbetalning av utgivna startlän 
och bidrag 5 309 7000 5000 5000 0 0,00 

4517 Återbetalning från 
Portugalfonden 5821 5 500 5500 5500 0 0,00 
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Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 1.2 

1991192 1992/93 1992/93 1993/94 Förändring 
Inkomsttitel 1992/93-1993/94 

Utfall Statshudget Prognos Prognos - Belopp Procent 

45 l'J Atcrt>ctalning ;-1v stall·ns 
hosiittningsliin .wo 0 300 () - 300 - lllO JJO 

4521 Åtcrlictalning av bn fiir 
inventarier i vissa 

xcci;llhllstiidcr I.Il 90 90 80 -IO -Il.Il 
4525 lerbetalning av !;in fiir svenska 

FN-stvrknr 57659 40000 50000 45000 -5000 - I0.00 
4526 Aterl;ctalning av övriga l;in 84164 50000 62224 61 105 -1119 --1,80 

5000 Kalkylmässiga inkomster: -810532 825800 14990 198900 183910 1226,88 

5100 Avskrivningar och amorteringar: 2178415 I 004300 1100490 1128 900 28410 2,58 

5110 Ajjiir.werkcns 111·skrirni11wir och 
an1t,rlt1rit1gi1r: I 235000 '(} (} (J () 0.00 

5113 Statens jiirnviig.ars avskrivningar 0 () 0 () 0 o.uo 
5116 Stateris vallenfallsverks 

i.Hnortcringar 1235 000 0 () l) () 0,00 
51:!0 A1·sk1fr11i11gar på .fi1stigheta: 396683 () 210000 0 -210000 -100,00 
5121 Avskrivriingar pii fastigheter 396683 0 210000 0 -2HIOOO -100.00 
5130 Uppdmg~111y11digh<'ll'rs 

k11111pl<'1111•11tk11s111111/er: 86555 23000() 1500011 50000 -100000 -66,67 
5131 Uppdragsmyndigheters m.ll 

k_ompkmentk1istnader 86555 230000 150000 50000 -100000 -66.67 
51-10 (h·rig11 m·skri1·11i11g11r: -1611177 77-1300 7-10 490 I 078900 331:1410 45,70 
5143 Avskrivningar p;i ADR· 

utrustning 442 891 761000 727190 I 066000 338810 46.59 
5144 Avskrivningar pii 

fiirriiJsanliiggningar för dvill 
totalförsvar 17286 13 300 13300 12900 -400 -3,01 

5200 Statliga-pensionsavgifter; netto: -3131776 -230000 -1137000 -930000 207000 -18,21 

5211 Statliga pensionsavgifter. nello -3 131 776 -:!30000 -113700() -930000 207000 -IH.21 

5300 Stailiga a~gifter: 142829 . 51500 51500 0 -51500 -100,00 

5311 Avgifter för företagshiilsoviird 142829 51500 51500 0 -51 500 -100.00 

SUMMA .INKOMSTER 397725 288 381983513 379750702 344710598 -35040104 -9,23 
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Bilaga 1.3 

Vissa tabeller 
rörande den statsfinansiella 
utvecklingen, m.m. 





Tabell 1. Statsbudgetens utveckling 1971/72-1993/94 
Miljoner kronor 

1971172 1972173 1973174 1974175 1975176 1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Inkomster 51830 54513 61489 72490 93934 104360 112113 119664 132491 155281 167131 191280 
Utgifter 55491 60718 70881 83187 97658 114845 137292 158341 182475 215238 235164 277879 
Anslag1 55570 61195 70928 82914 97232 114739 136331 158605 181417 214783 236406 277031 
Rörliga krediter 
(- = minskad disposition) -73 -476 -47 +273 +426 +106 +961 -264 +1058 +455 -1242 +848 
Saldo -3667 -6205 -9393 -10698 -3724 -10484 -25179 -38678 -49984 -59951 -68033 -86599 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991192 1992/93 1992/93 1993/94 
Stats- Ny be- Förslag 
budget räkning 

Inkomster 221165 260596 275099 320105 332552 367707 401553 403487 397725 381984 381228 358352 
Utgifter 298265 329136 321901 335266 336669 349600 398140 437987 478483 482160 579516 520698 
Anslag1 297882 330281 322241 "334996 336856 34962~ 397891 - - 494660 557993 510198 
Förändring av anslags-
behållningar2 -12500 +21523 + 10500 
Rörliga krediter 

-187 (- = minskad disposition) +383 -1144 -340. +270 ·"26 +248 
Saldo -77100 -68540 -46802 . -15161 -4117 + 18107 +3413 -34500 -80758 -100176 -198288 -16234~ 

1 Förändring av ans lagsbehållningar har för utfall såren beräknats i anslagen. 
2Inkl. beräknat tillkommande utgiftsbehov, .netto.·· 
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Tabell 2. Statsbudgetens realekonomiska utveckling 1981/82-1991/92 
Miljoner kronor, löpande priser. 

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

Inkomster 167 130 191 280 221 165 260 596 275 099 

Direkta skatter 38 990 42 820 53 075 75 318 68 570 
Indirekta skatter 101 480 116 610 134 627 146 797 164 516 
Övriga inkomster 26 660 31 850 33 463 38 481 42 013 

Utgifter 235 160 277 880 298 265 329 137 321 901 

Statlig verksamhet 60 820 65 450 70 883 71667 74 769 
Konsumtion 49 090 52 510 56 766 60 242 60 253 
Investeringar 11 730 12 940 14 117 11 425 10 516 

Transfereringar exkl. 
statssku Id räntor 134 670 147 120. 152 905 168 571 176 129 
Till hushåll inkl. 
socialförsäkrings-
sektorn 55 190 59 250 63 380 69 426 77.217 
Till kommuner . 45 170 47 360 52 362 ·57 009 54 720 
Övriga 34 310 40 510 37 162 42 136 44 192 

Statsskuldräntor 27 720 48 200 60 387 75 234 66 509 
Räntor inom landet 19 140 34 050 40 442 46 206 47 156 
Räntor utom landet 7 160 9 740 12 245. 13 975 12 537 
Valutaförluster 1 420 4 410 7 700 15 053. 6 816 

Övriga utgifter (främst 
finansiella transaktioner 
och rörliga krediter) 11 950 17 110 14 090 13 665 4 494 

N 

1986/87 1987/88 1988/89 

320 105 332 552 367 707 

90 644 99 879 122 871 
183 400 193 472 201 023 
46 061 39 201 43 813 

335 267 336 669 349 600 

82 128 84 721 88 039 
70 033 72 901 79 518 
12 095 11 820 8 521 

183 884 192 799 204 725 

85 216 91 850 98 643 
58 337 60 641 62 856 
40 331 40 308 43 226 
63 812 53 410 53 179 
50 157 40 704 42 044 
10 027 . 9 783 8 314 
3 628 2 923 2 821 

5 443 5 739 3 657 

1989/90 1990/91 

401 553 403 487 

130 569 100 869 
223 534 249 023 

47 450 53 595 

398 140 437 987 

104 503 115 740 
92 567 105 591 
11 936 10 149 

226 273 259 261 

107 784 112 890 
69 245 88 339 
49 244 58 032 
63 696 61 033 
51 110 51 830 

8 551 7 333 
4 035 1 870 

3 668 1 953 

1991192 

397 725 

63 100 
261 021 . 
73 604 

478 484 

117 759 
108 071 

9 688 

294 989 

126 677 
97 006 
71 306 
60 043 
49 275 

6 720 
4 048 

5 693 
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Tabell 3. Statsskulden vid slutet av budgetåren 1980/81 - 1991/92 m.m. (Milj.kr.) 

Budgetår Stats- Därav 
skulden 

Ränte- Riks- Premie- Stats- Spar- Lån hos Alle- Riks- Stats- Skatt- Till- Konto- Lån i För-
löpande obliga- obliga- skuld- obliga- statsin- mans- gälds- skuld- kam- fälligt kredit ut- fallna 
obliga- tioner. tionslån förbin- tions- stitu- sparan- konto växlar mar- sparande i riks- ländsk räntor 
tionslån Stats- delser lån tioner de växlar banken valuta på stats-

obliga- och fön- skulden 
tions der m.m. 
lån1 

Vid slutet av budgetåret 

1980/81 252 968 117 878 - 21 225 l 263 15 347 6 379 - - - 44 155 - - 46 721 23 006 
1981/82 319 686 170 047 - 23 225 l 263 18 767 7 068 - - - 36 781 - - 62 535 26 468 
1982/83 407 325 201 333 - 26 025 333 24 084 14 565 - - 58 710 848 - - 81 427 43 734 
1983/84 482 636 189 318 37 600 34 050 328 26 747 15 030 1 353 - 62 800 12 463 - - 102 947 52 120 
1984/85 559 459 201 458 37 600 36 246 328 31 866 14 387 10 508 - 88 000 - - - 139 067 59 626 
1985/86 596 015 193 899 62 600 55 994 320 31 682 10 995 26 503 - 80 219 13 315 - - 120 489 61 539 
1986/87 609 248 184 946 78 600 53 600 320 35 562 8 406 36 650 - 81 660 1 245 - - 128 259 61 459 
1987/88 597 621 169 939 88 300 52 600 310 34 024 8 895 48 470 - 70 500 14 460 - - 110 123 58 609 
1988/89 589 712 148 935 91 600 58 100 30 29 084 13 324 61 393 - 76091 3 - - 7 553 103 6022 53 372 
1989/90 582 456 136 852 97 945 48 900 30 22 886 28 353 55 559 - 85 724 - 5 724 16 916 83 567 62 056 
1990/91 626 698 118 783 128 100 48 900 26 14 441 29 750 59 033 2 548 134 175 - 8 417 8 970 73 554 65 166 
1991192 710 982 - 287 039 1 47 800 6 10 346 15 387 66 810 5 548 227 632 - - -6 793 57 207 66 560 

Förändring under budgetåret 

1980/81 +60 880 + 9 493 - + 1 325 -1 250 +4 928 + 1 498 - - - +30 270 - - +14 616 + 8 424 
1981/82 +66 718 + 52 169 - + 2 000 - +3 420 + 689 - - - - 7 374 - - +15814 + 3 462 
1982/83 +87 639 + 31 286 - + 2 800 - 930 +5 317 + 7 497 - - +58 710 -35 933 - - +18 892 +17 266 
1983/84 +75 311 - 12 015 +37 600 + 8 025 5 +2 663 + 465 + 1 353 - + 4 090 +11 615 - - +21 520 + 8 386 
1984/85 +76823 +12140 - + 2 196 - +5 119 - 643 + 9 155 - +25 200 -12 463 - - +36 120 + 7 506 
1985/86 +36 556 - 7 559 +25 000 + 19 748 8 - 184 - 3 392 +15 995 - - 7 781 + 3 315 - - -18 578 + 1 913 
1986/87 + 13 235 - 8 953 +16 000 - 2 394 - +3 880 - 2 588 + 10 147 - + 1 441 -12 070 - - + 7 770 80 
1987/88 - 11 627 - 15 007 + 9 700 - 1 000 - 11 - 1 537 + 489 +11 820 - -11 160 +13 215 - - -18 136 - 2 850 
1988/89 - 7 909 - 21 004 + 3 300 + 5 500 - 280 - 4 940 + 4 429 +12 923 - + 5 591 -14 460 - +7 553 - 6 521 - 5 237 
1989/90 - 7 256 - 12 083 + 6 345 - 9 200 - - 6 198 +15 029 - 5 834 - + 9 633 - +5 724 +9 363 -20 035 + 8 684 
1990/91 +44 241 - 18 068 +30 155 - - 4 - 8 444 + 1 396 + 3 474 +2548 +48 451 - +2 693 -7 946 -10 013 + 3 110 
1991192 +84 284 - +40 156 - 1 100 - 20 -4 096 -14 363 + 7 777 +3000 +93 457 - -8 417 -15 763 -16 347 +1 394 

1Fr.o.m. mars 1992 benämns tidigare räntelöpande obligationslån och riksobligationslån gemensamt för statsobligationslån. 
2T.o.m. budgetåret 1987/88 bokfördes statsskulden i utländsk valuta till valutakurser vid upplåningstillfällena. Fr.o.m. 1988/89 omvärderas 
skulden till aktuella valutakurser. 
3Tidigare har bokförts utlöpande nominellt belopp. Fr.o.m. 1988/89 bokförs nyemmitterade växlar till inköpsvärdet. 
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Bilaga 2 till budgetpropositionen 1993 

Kungliga hov- och slottsstaterna 
(första huvudtiteln) 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Davidson 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 

A. Kungliga hovstaten 

A 1. Hans Maj :t Konungens och det Kungliga husets hov

hållning 

1991 /92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

25 950 ()()() 
23 500 ()()() 
24 677 ()()() 

Från anslaget bekostas statschefens officiella funktioner. Bl.a. avlönas 
ca 60 anställda inom hovförvaltningen. 

Regeringen har medgivit att anslaget för innevarande budgetår får 
översk.Tidas med 500 000 kr med hänsyn till den planerade omfattningen 
av statsbesök m.m. 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 24 677 000 kr, vilket 
motsvarar pris- och löneomräkning av innevarande budgetårs anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Hans Maj:t Konungens och det Kungliga husets hovhåll

ning för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
24 677 ()()() kr. 
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B. Kungliga slottsstaten 

B 1. De kungliga slotten: Driftkostnader 

1991192 Utgift 28 249 533 
1992/93 Anslag 26 150 000 
1993/94 Förslag 29 422 000 

Från detta anslag avlönas ca 75 anställda, varav ca 25 i park- och träd
gårdsvård och tolv för lokalvård. Härtill kommer drygt 25 personer 
med uppdrag av deltids- och bisysslekaraktär. Från anslaget betalas 
även andra driftkostnader för de kungliga slotten utom rent fastighets
underhåll. 

Stockholms slott används av kungen och inrymmer representations
lokaler och kontor. I Stockholms slott finns bl.a. Riksmarskalksämbetet, 
Ståthållarämbetet, Husgerådskammaren och Bemadottebiblioteket. Vissa 
delar av slottet visas även för allmänheten. En del av Drottningholms 
slott används av kungen och hans familj som bostad och en annan del 
visas för allmänheten. Ulriksdals slott har delvis upplåtits till kansli för 
Världsnaturfonden men har även öppnats för allmänheten och används 
för utställningar. I anslutning till slottet finns en utställningslokal för 
drottning Kristinas kröningsvagn och i det s.k. Orangeriet finns ett 
skulpturmuseum. Haga slott används som bostad för prominenta gäster 
från utlandet. Gripsholms slott utnyttjas som museum och för utställning 
av en del av svenska statens porträttsamling. Strömsholms slott och 
Tullgarns slott visas för allmänheten. Rosersbergs slott disponeras till 
större delen av Statens räddningsverk. De två övervåningarna i slottet 
har dock fått behålla sin ursprungliga karaktär och visas för allmänhe
ten. 

Riksmarskalksämbetet har - i anslutning till en framställning från Ståt
hållarämbetet - hemställt att 31 539 000 kr anvisas för driften av de 
kungliga slotten under nästa budgetår. Detta belopp motsvarar enligt 
Ståthållarämbetet anslagsbehovet för oförändrad verksamhetsnivå. 

Riksrevisionsverket (RRV) har lämnat synpunkter på redovisningen 
inom Ståthållarämbetets verksamhetsområde. Ståthållarämbetet meddelar 
med anledning av detta följande. 

Önskemål har framförts om en samlad s.k. koncernredovisning av alla 
aktiviteter inom ämbetet, dvs. förutom av den rent anslagsfinansierade 
verksamheten även Djurgårdsförvaltningen, visnings- och donationsme
del, slottsbodar, grusmedelsfond m.m. I samband med en omorganisa
tion av Ståthållarämbetet sker en total omläggning av ämbetets ekono
mi- och redovisningssystem under budgetåret 1992/93, så att de nya 
rutinerna är helt intrimmade till ingången av budgetåret 1993/94. Djur
gårdsförvaltningens räkenskapsår ändras samtidigt från kalenderår till 
att motsvara det statliga budgetåret. 
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Föredragandens överväganden 

Jag förordar att detta anslag räknas upp med - utöver pris- och löneom
räkning - 2 miljoner kronor. Det bör därigenom vara möjligt att behålla 
verksamhetsvolymen oförändrad i förhållande till tidigare. Av samma 
skäl kommer jag att senare i dag vid min anmälan till propositionen om 
tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1992/93 att förorda ett 
tilläggsbudgetanslag på samma belopp redan för innevarande budgetår. 
Det skall därefter vara möjligt att bedriva verksamheten utan sådana 
anslagsöverskridanden som varit ofrånkomliga de senaste åren. Jag har 
vidare med tillfredsställelse noterat Ståthållarämbetets åtgärder med 
anledning av RRV:s synpunkter. 

Anslaget bör således föras upp med 29 422 000 kr i förslaget till 
statsbudget för nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till De kungliga slotten: Driftkostnader för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 29 422 000 kr. 

B 2. Kungliga husgerådskammaren 

1991192 Utgift 9 663 535 
1992/93 Anslag 10 600 000 
1993/94 Förslag 11 127 000 

Husgerådskammarens uppgift är att svara för underhåll och vård av de 
konstverk, möbler och andra inventarier i de kungliga slotten som till
hör staten men disponeras av kungen, att vetenskapligt bearbeta sam
lingarna samt att genom skrifter och visningsverksamhet presentera 
samlingarna för allmänhet och forskare. Dessutom förvaltar Husgeråds
kammaren de Bernadotteska familjestiftelsernas bestånd av möbler, 
konst och konsthantverk samt administrerar Bernadottebiblioteket. Slut
ligen hjälper Husgerådskammaren till vid tillfällig möblering för repre
sentation o.dyl. 

Av medel från detta anslag avlönas ca 30 anställda. 
I samband med anslagsframställningen för budgetåret 1989/90 lade 

Husgerådskammaren fram en långtidsplan för en upprustning under 
perioden 1989-1999, som skulle ge kammaren möjligheter att hålla en 
godtagbar kontroll över samlingarnas kondition och resurser för de mer 
akuta vårdinsatserna. Husgerådskammaren har därefter varje budgetår 
tillförts ökade resurser för detta ändamål. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1993/94 begär nu Husgeråds
kammaren inom ramen för långtidsplaneringen ytterligare resursför
stärkningar. Vidare föreslår Husgerådskammaren att särskilda medel 
anvisas för nyanskaffning av möbler, textilier m.m. samt för förbättrade 
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vårdinsatser av de Bemadotteska familjestiftelsernas bestånd av möbler, 
konst och konsthantverk. 

Riksmarskalksämbetet tillstyrker Husgerådskammarens framställning 
om ett anslag för budgetåret 1993/94 på 14 695 000 kr, varav 
I 100 000 kr i engångsanslag. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till I I 127 000 kr, vilket mot
svarar pris- och löneomräkning av innevarande budgetårs anslag. På 
grund av det ansträngda statsfinansiella läget kan jag i år inte förorda 
någon anslagsökning för de i och för sig välmotiverade ändamålen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kungliga husger/uiskammaren för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 11 127 000 kr. 
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Register 

A. Kungliga hovstaten 

1 1. Hans Maj :t Konungens och det 
Kungliga husets hovhållning 

2 B. Kungliga slottsstaten 

2 1. De kungliga slotten: Driftkostnader 
3 2. Kungliga husgerådskammaren 

Totalt för Kungliga hov- och slottsstaterna 

24 677 ()()() 
24 677 ()()() 

29 422 ()()() 
11 127 ()()() 
40 549 ()()() 

65 226 ()()() 
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Regeringens proposition 

1992/93: 100 Bilaga 3 

Justitiedepartementet 

(andra huvudtiteln) 
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Justitiedepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Hellsvik och, såvitt avser frågorna under 
punkterna 2 och 3, statsrådet Lauren. 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 

1 Allmänt 

1.1 Ansvarsområdet: Rättssamhället, rättssäkerheten och rätts
tryggheten 

Justitiedepartementet bereder lagstiftningsärenden på många områden som 
är av avgördllde betydelse för rättssan1hället. Departementets ansvars
område utgör vad man kan kalla rättsstatens kärnfunktioner. Först och 
främst bör grundlagarna nämnas. Departementet handlägger också viktiga 
delar av den lagstiftning som reglerar de enskilda medborgarnas 
förhållande till staten och andra offentliga organ. Hit hör bl.a. 
strafflagstiftningen, de regler som 'styr polisens och åklagarnas verksam
het samt reglerna om förfarandet vid våra domstolar. Ett annat betydel
sefullt område är lagregler om enskildas inbördes förhållanden, t.ex. 
inom familjerätten, köprätten och bolagsrätten. 

Till Justitiedepartementets verksamhetsområde hör bl.a. domstolsvä~ 

sendet, åklagarväsendet, polisen och kriminalvården. 
Verksamheten på Justitiedepartementets område är grundläggande för 

den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Det är rättsstatens uppgift 
att tillgodose den enskildes självklara krav på rättstrygghet, dvs. trygghet 
för liv, hälsa, integritet och egendom. 

Rättssäkerheten ställer krav på bl.a. likformighet och förutsebarhet i 
normgivning och rättstillämpning. Rättstryggheten uppnås främst genom 
effektivitet i brottsbekämpningen. De nödvändiga förnyelsearbetena inom 
den offentliga sektorn berör också rättssamhället. Ambitionen är att även 
i tider av resursknapphet förbättra och förstärka den enskildes rättssä
kerhet och rättstrygghet. 

Prop.1992/93: 100 
Bilaga 3 

3 



1.2 Ffirnyelsen av rättssamhället 

Några huvudpunkter: 
- Rättssamhället skall befästas och stärkas ytterligare. 
- Grundlagsskyddet för äganderätten och närings- och yrkesfrihe-

ten samt ökad domstolskontroll av normbeslut och förvaltnings
beslut utreds. 

- Grundlagsändringar inför ett svenskt EG-medlemskap förbereds. 
- Domstolsväsendet reformeras. 
-Brottsbekämpningen effektiviseras och brottsoffrens ställning 

stärks. 
-Reformer på bostadspolitikens område sätter den enskilde i 
centrum. 

På Justitiedepartementets an!.varsområde pågår ett omfattande arbete som 
syftar till att i väsentliga delar reformera rätt.ssamhället. Många av de 
aktuella reformfrågorna, bl.a. de som rör en stärkt rättstrygghet och 
rätt'!säkerhet, härrör från initiativ som har tagits efter regeringsskiftet år 
1991. Vissa frågor har sin bakgrund i den ökande internationaliseringen, 
där Sveriges samarbete med EG-staterna står i förgrunden. Andra hänger 
samman med sådana faktorer som intresset att bekämpa brottslighet med 
största möjliga effektivitet samt att utnyttja rättl>-väsendet.s instanser. på 
rationellast möjliga vis i en tid då resurstillskott knappast är att räkna 
med. Sammantaget innebär reformarbetet att rättssäkerheten och rätts
tryggheten skall stärkas, brotl'>ligheten bekämpas med krnft och 
rättsväsendet utnyttjas effektivt. 

Det finns anledning att redan inledningsvis nämna någrn viktiga frågor, 
som senare kommer att behandlas mera i detalj. 

Äganderätten samt närings- och yrkesfriheten är av grundläggande 
betydelse i vårt samhällssystem men har hittills inte reglerats på ett lika 
uttryckligt sätt i det svenska grundlagsskyddet för medborgerliga fri- o~h 

rättigheter som i andra länders konstitutioner. Fri- och rättighetskom
mitten har därför fått i uppdrng att överväga frågan om regeringsformens 
bestämmelser kan byggas ut på denna punkt. I uppdraget ingår också att 
öve1-väga om det s.k. lagprövningsinstitutet kan förstärkas och domstols
kontrollen av normbeslut och förvaltningsbeslut kan utökas. Här finns ett 
samband med Sveriges deltagande i det europeiska samarhetet som ställer 
krav på domstolsprövning av frågor som hos oss hittills prövats enbart 
av andm myndigheter. Än mer samband med integrationsarbetet har det 
uppdrng som lämnats Grundlagsutredningen inför EG. Denna kommitte 
undersöker behovet av grundlagsändringar med anledning av ett !.Venskt 
medlemskap i EG. Kommitten behandlar också frågor om riksdagens 
medverkan i ett EG-samarbete och om val i Sverige till Europaparlamen
tet. Här kan vidare nämnas den kommitte som utreder frågan om ett ökat 
inslag av personval i det !.-venska valsystemet, en förändring som skulle 
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ge medborgarna bättre möjligheter att påverka vilka som skall represen
tera dem i de politiska församlingarna. 

Domstolsväsendet skall stå väl rustat inför framtiden. Ett omfattande 
översynsarbete !>)'ftar till att se till att domstolarna kan utnyttjas på ett så 
rationellt sätt som möjligt. Detta är av betydelse av flera olika anled
ningar. Den enskilde skall kunna få sin sak behandlad på ett så rätt<;
säkert sätt som möjligt, vare sig han är part i ett brottmål eller tvistemål 
eller i ett mål vid en förvaltningsdomstol. För brottsbekämpningen och 
för den enskilde är det ett viktigt intresse att åtal prövas så snart som 
möjligt. God kvalitet och tillräcklig snabbhet i tvistemålshandläggningen 
är betydelsefullt för att enskilda parter skall utnyttja domstolarna för 
tvistlösning och därmed bidra till rättsbildningen. Förvaltningsdomsto
larna handlägger ofta mål av stor vikt för den enskilde, vare sig det 
gäller frihetsberövanden, sociala förmåner, skatter, körkort eller annat 
som påverkar hans levnad!>villkor. Det är angeläget att dessa domstolars 
arbetsförhållanden är goda. 

Det pågående översynsarbetet på rättskipningens område syftar till att 
med bibehållande av nuvarande kvaliteter i domstolsväsendet göra att 
detta kan hantera en Ökande måltillströmning och nya arbetsuppgifter som 
delvis hänger samman med internationaliseringen på rättsområdet. Därför 
förbereds nu åtgärder för att överförd uppgifter som inte består i 
rätt<;kipning från domstolar till förvaltningsmyndigheter, göra en bättre 
fördelning av måltyper mellan de allmänna domstolarna och förvaltnings
domstolarna, bredda länsrätternas behörighet så att de blir allmänna 
förvaltningsdomstolar i mera egentlig betydelse än för närvarande, 
begränsa måltillströmningen till överinstanserna utan att ge avkall på 
rättssäkerhetskraven samt nedbringa antalet specialdomstolar till ett 
minimum. För åklagarväsendet prövas förändringar med liknande syften. 

Höga krav måste ställas på straftlagstiftningens fasthet och konsekvens. 
En allmän inriktning vid kommande öveTh)'n av straffrätten skall vara att 
straff skall vara förbehållet sådana förfarcinden för vilka straffrättsliga 
sanktioner verkligen behövs. Det innebär också att statsmakterna måste 
reagera med skärpa mot särskilt sådana brott som hårt drcibbar den 
enskilde. Jag tänker då på exempelvis våldsbrott och narkotikabrott. 

Påföljdssystemet är centralt i straftlagstiftningen. Snabba, tydliga och 
konsekventa reaktioner på brott är av stor betydelse för förankringen av 
straftlagstiftningen i allmänhetens rättsmedvetande och för att påföljds
systemet skall verka avhållande på människors brottsbenägenhet. Av 
särskilt stor betydelse är samhällets reaktion på brott av ungdomar. En 
bred översyn av påföljdssystemet i stort och beträffande ungdomar görs 
i Straffsysternkommitten och Ungdomsbrottskommitten. 

Polisen har en central roll i rättssamhället. Det är viktigt att arbetet 
med att rationalisera och effektivisera polisens verksamhet drivs vidare 
med kraft. Polisen måste bli mer synlig i samhället. Samtidigt måste den 
brottspreventiva och brottsutredande verksamheten utvecklas i takt med 
att kriminaliteten blir allt grövre men också allt mer sofistikerad. En del 
i detta arbete är att en översyn skall göras av kriminalpolisens organisa
tion. 
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Inom kriminalvården pågår sedan en tid tillbaka ett omfattande 
förändringsarbete vid kriminalvårdsanstaltema och häktena. Arbetet syftar 
till att skapa en rationellare kriminalvård samtidigt som kvaliteten skall 
förbättras. Det senare skall ske bl.a. genom att tillsynspersonalen får 
ansvarsfullare arbetsuppgifter och att s.k. kontaktmannaskap införs. En 
genomgripande översyn av de principer och det regelverk som lades fast 
genom 1974 års kriminalvårdsreform pågår i fängelseutredningen. 
Utvecklingsarbete inom frivården är inriktat på åtgärder som kan 
effektivisent skyddstillsynen i dess olika former. 

Gärningsmännen har länge stått i centrum i kriminalpolitiken, och 
brottsoffren har kommit i skymundan. Nu har brottsofferfrågorna fått 
starkt ökad vikt, och åtskilliga reformer har gjorts i syfte att stärka 
ställningen för den som utsatts för brott. Det finns all anledning att 
forl<;ätta detta arbete. 

Inom civilrätten har den svenska lagstiftningens anpassning till EES
och EG-rätten varit en dominerande arbetsuppgift under det gångna året. 
Som exempel på ny lagstiftning som är föranledd av den europeiska 
integrationen kan nämnas lagändringar som avser utlänningars rätt att 
förvärva fast egendom och att ha befattningar och äga aktier i aktiebolag 
samt nya Jagar om handelsagentur, konsumentkrediter och paketresor. 

För den enskilde medborgaren är bostadspolitiken av stor betydelse. 
Bostadspolitiken inriktas på att alla skall ha möjlighet till en bra bostad 
till ett rimligt pris. Inom Justitiedepartementets område vidtas flera olika 
åtgärder beträffande bostadslagstiftningen. Arbetet med att öka möjlighe
terna att äga sin bostad fullföljs genom förslag till nya lagändringar som 
gör det lättare för de boende att omvandla hyreslägenheter till 
bostadsrätter. 

Vidare kommer att föreslås lagändringar som stärker hyresgästernas 
ställning, bl.a. genom ändringar i hyresförhandlingslagen. Enskilda 
hyresgäster skall ges möjlighet att stå utanför det kollektiva hyresförhand
lingssystemet. Vidare skall åtgärder vidtas för att komma till rätta med 
problemet med störande hyresgäster. 

1.3 Internationellt samarbete 

Några huvudpunkter: 
- Svensk rätt förändras på vissa områden till följd av EES-avtalet 

och inför ett EG-medlemskap. 
- Samarbetet inom Norden, Europarådet, FN m.fl. internationella 

organ fortsätter. 
- Sverige lämnar bidrag till utvecklingen i Central- och Östeuropa 

på det rättsliga området. 

Under det senaste året har lagstiftningsarbetet i Justitiedepartementet i 
hög grad kommit att röra den anpassning av svensk rätt till EG:s 
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rättssystem som följer av de åtaganden som Sverige gör genom det s.k. 
EES-avtalet. Sålunda har stora delar av den centrala civilrätten berörts 
av dessa förändringar. Arbetet är dock inte avslutat. I vissa frågor, t.ex. 
när det gäller aktiebolagsrätt och redovisningsfrågor, har Sverige i EES~ 
avtalet fått anstånd under viss tid med att genomföra de behövliga 
lagändringarna. Arbetet med att anpassa svensk rätt på dessa områden till 
EG-rätten kommer därför att fortsätta under 1993. 

De förändringar som kan föranledas av ett eventuellt svenskt med
lemskap i EG har också stor aktualitet på grund av Sveriges medlems
ansökan. Flera olika utredningar arbetar nu med frågor som hör samman 
med detta. 

Men även andra internationella frågor än sådana som rör förhållandet 
till EG får betydelse för !>Vensk rätt. Inom flera olika internationella 
organisationer medverkar Sverige i arbete på blivande internationella 
överenskommelser som kan få stor praktisk betydelse även för !>vensk 
rättsutveckling. Så är t.ex. fallet inom Europarådet (miljöskaderätt) och 
olika organ inom FN-systemet -- TAEA (atomansvarighet), IMO (ajörätt), 
UNCITRAL (handelsrätt) och WIPO (immaterialrätt). Sådant arbete 
pågår också inom andra mellanstatliga organisationer, såsom Haagkon
ferensen för internationell privaträtt (internationella adoptioner), 
UNIDROIT (återställande av stulna kulturobjekt) och OECD (atomarnwa
righet m.m.). Även inom GATT pågår förhandlingar. 

Atomansvarighetsfrågorna har särskilt accentuerats i anslutning till 
pågående kärnsäkerhetssamarbete med Österuropa och det forna Sov
jetunionen. Flertalet Östeuropeiska stater har inte anslutit sig till 
Wienkonventionen och det tilläggsprotokoll som förenar Paris- och 
Wienkonventionerna. Detta förhållande innebär för närvarande !>Vårig
heter för Sverige och andra OECD-stater att bl.a. engagera sig i projekt 
som innebär direkta tekniska förbättringar och installationer av säker
hetsutrustning i de Östeuropeiska reaktorerna. Atomansvarighetsfrågorna 
bör därför ha en fort<>att hög prioritet i det internationella arbetet med 
särskild inriktning på problemen i Östeuropa och det forna Sovjet
unionen. 

Det nordiska samarbetet på lagstiftningsområdet har traditionellt varit 
av stor betydelse. Stora delar av lagstiftningen på centrala rättsområden, 
t.ex. inom den allmänna förmögenhetsrätten och familjerätten, har 
tillkommit i nordiskt samarbete. Det har resulterat i att vi på flera 
rättsområden har i stort sett överensstämmande lagregler i de nordiska 
länderna. Denna rättslikhet är enligt min mening av stort värde. Det finns 
därför anledning att vidmakthålla ett nära nordiskt samarbete på 
lagsti ftningsområdet. 

Det nordiska lagstiftningssamarbetet har fördjupats under den senaste 
tiden genom arbetet med anpassningen till EG:s rättssystem. Genom 
BES-avtalet och Sveriges ansökan om medlemskap i EG torde också nya 
förutsättningar för ett . allt fastare nordiskt lagstiftningssamarbete 
föreligga. 

Nordiska överläggningar i olika lagstiftningsärenden pågår fortlöpande 
på flera områden, t.ex. beträffande familjerätt, immaterialrätt och 
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trclilsporträtt. 
Sverige har en viktig roll att fylla när det gäller att bidra till utveck

lingen i Central- och Östeuropa. Det gäller inte minst rättsutvecklingen. 
Från svensk sida har därvid, i nordiskt samarbete, insatserna kon
centrerats på rättsutvecklingsbistånd till de tre baltiska staterna, men 
kontakter har också förekommit med andra länder. 

Från svensk sida har ingåtts särskilda avtal om rättsutvecklingsbistånd 
med Estland och Lettland. Enligt de båda avtalen bidrar Sverige till 
rättsutvecklingen i dessa länder genom framför allt tre former av insatser. 
En är att organisera och genomföra seminarier i olika rättsliga ämnen för 
jurister från Estland och Lettland. En annan är att låta estniska och 
lettiska domare och lagstiftningsjurister utbildningstjänstgöra vid svenska 
domstolar och lagstiftningsorgan. Den tredje formen är att svenska 
jurister såsom konsulter granskar lagförslag som arbetats fram i Estland 
och Lettland och i övrigt biträder lagstiftarna i dessa länder. 

Vid sidan av vad som nu nämnts deltar Sverige i ett nordiskt arbete 
med rättsutvecklingsbistånd till de tre baltiska staterna. Detta har hittills 
bestått av två former, nämligen leveranser av juridisk litteratur till 
Estland, Lettland och Litauen samt rättsliga seminarier för baltiska 
jurister. 

Det har också förekommit ett omfattande antal kontakter mellan 
företrädare för lagstiftningsorgan och rättsväsende i Sverige och de tre 
baltiska staterna. Inledande kontakter för samarbete och utbildning har 
förekommit på flera områden. Således har den svenska polisen under det 
gångna året på olika sätt förberett ett biståndsprogram för utveckling av 
polisorganisationerna i de tre baltiska staterna. Programmen kommer att 
ha sin tyngdpunkt i kunskapsöverföring, men omfattar äveri viss materiell 
hjälp, t.ex. för att förstärka dessa länders gränskontroller. Samtidigt 
utvecklas ett nödvändigt polisiärt samarbete med de baltiska staterna. 

De nordiska justitieministrarna har enats om att bjuda in de baltiska 
justitieministrarna till ett gemensamt nordiskt-baltisktjustitieministermöte 
under 1993. Mötet kommer att äga rum i Sverige under augusti månad. 
Kontakter har också aktualiserats mellan Baltiska lagstiftningsbyrån (ett 
för de tre baltiska staterna gemensamt rådgivande lagstiftningsorgan) och 
Nordiska ämbetsmannakomrnitten för lagstiftningsfrågor. 
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2 Offentlig rätt 

2.1 Grundlagsfrågor m.m. 

Några huvudpunkter: 
- Utredningsarbetet beträffande behovet av grundlagsändringar 

inför EG avslutas. 
- En parlamentarisk kommitte utreder frågan om utvidgat skydd 

för grundläggande fri- och rättigheter, inkorporering av Europa
konventionen samt ökade möjligheter till domstolskontroll av 
normbeslut och förvaltningsbeslut. 

- Frågorna om ökat inslag av personval i valsystemet och den fria 
nomineringsrätten övervägs av en parlamentarisk kommitte. 

Sverige har historiskt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt en naturlig roll 
att spela i det europeiska samarbetet. Endast som medlem i de Euro
peiska gemenskaperna (EG) kan vi fullt ut delta i detta samarbete, och 
sommaren 1991 ansökte Sverige formellt om medlemskap i EG. 

EG:s medlemsländer har överlåtit vissa av sina befogenheter till 
gemenskapen. Den ~venska regeringsformen medger i viss utsträckning 
en sådan befogenhetsöverlåtelse, men dessa möjligheter har inte bedömts 
vara tillräckliga för ett svenskt EG-medlemskap. För att överväga denna 
och de andra grundlagsfrågor som ett medlemskap skulle aktualisern 
tillkallades (Dir. 1991 :24) sommaren 1991 en parlamentariskt sammansatt 
kommitte (Ju 1991 :03), vilken antagit namnet Grundlagsutredningen inför 
EG. Kommitten beräknas kunna slutföra sitt arbete i början av år 1993, 
och en proposition skall då i enlighet med 8 kap. 15 § regeringsformen 
kunna föreläggas riksdagen senast nio månader före 1994 års riksdagsval, 
dvs. i december 1993. 

Fri- och rättighetskommitten (Ju 1992:01) utreder frågan om grundlags
skydd för bl.a. äganderätten, närings- och yrkesfriheten samt den 
negativa föreningsrätten. Kommitten skall enligt sina direktiv (Dir. 
1991: 119) också överväga frågan om den s.k. lagprövningsrätten och om 
vidgade möjligheter till domstolsprövning av normbeslut och förvaltnings
beslut. Inkorporering i Sverige av Europarådets konvention om skydd för 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är ytterligare en fråga 
som kommitten behandlar. Avsikten är att förslag om förstärkt grundlags
skydd för fri- och rättigheter skall läggas fram i sådan tid att riksdagen 
ges möjlighet att fatta ett första beslut om dessa grundlagsändringar under 
innevarnnde valperiod. 

Medborgarna bör ges bättre möjligheter att vid de allmänna valen 
påverka vilka personer som skall representern dem i riksdagen och 
kommunala beslutande församlingar. Personvalskommitten (Ju 1992:02) 
har till uppgift (Dir. 1991:121) att lägga fram förslag som inom ett 
riksproportionellt valsystem medför ett ökat inslag av personval. 
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Eftersom det visat sig möjligt att på ett otillbörligt sätt utnyttja den fria 
nomineringsrätten har kommitten getts i uppdrag att också överväga 
möjligheterna att förhindra ett sådant missbruk. Utredningsarbetet 
beräknas vara avslutat i början av år 1993. 

Även Vallagsutredningen (Ju 1991 :02) arbetar med val frågor. En 
särskild utredare har sålunda sett över valförfarandet från admin.istrativ 
och teknisk synpunkt (Dir. 1991:13, Dir. 1992:49). Vallagsutredningen 
avgav nyligen ett delbetänkande (SOU 1992: 108) VAL - Organisation, 
Teknik, Ekonomi, vilket remissbehandlas för närvarande. En proposition 
planeras föreläggas riksdagen under våren 1993. Utredningens fortsatta 
arbete sker under parlamentarisk medverkan. 

Malmöhus län är för närvarande indelat i två valkretsar för val till 
riksdagen, nämligen fyrstadskretsen (Malmö, Helsingborgs, Landskrona 
och Lunds kommuner) och länsvalkretsen (resten av läfiet). Regeringen 
har i dag beslutat om proposition till riksdagen i vilken det föreslås att 
Malmöhus län delas in i tre geografiskt sammanhängande valkretsar: en 
för Malmö kommun samt en nordlig och en sydlig. Den nya valkretsin
delningen är avsedd att tillämpas första gången vid 1994 års riksdagsval. 

2.2 Offentlighet och sekretess 

Några huvudpunkter: 
- Sekretesslagen justeras i begränsad utsträckning med anledning 

av BES-avtalet. 
- Ändringar i sekretesslagen övervägs bl.a. i fråga om sekretess i 

anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, tjänstetill
sättningsärenden och barns tillgång till uppgifter om biologiska 
föräldrar. · 

En ur olika aspekter framträdande del av den svenska rättsordningen är 
principen om allmänna handlingars offentlighet. Offentlighetsprincipen 
begränsas genom regler om sekretess. Sekretesslagen (1980: 100) antogs 
av riksdagen år 1980. Lagen innefattar en samlad reglering av sekretess 
för allmänna handlingar och tystnadsplikt för offentliga funktionärer. 
Lagens tillämpning följs med stor uppmärksamhet från Justitiede
partementets sida. Förslag till ändringar i sekretesslagen läggs fram 
fortlöpande i mån av behov. Flera ändringar har trätt i kraft också under 
1992. 

Med anledning av EES-avtalet har det inom departementet under 1992 
utarbetats en promemoria rörande ändringar i sekretesslagen. Promemo
rian har remissbehandlats och lett till proposition till riksdagen (prop. 
1992/93: 120). I propositionen föreslås vissa begränsade justeringar av 
sekretesslagen i syfte att uppfylla de krav som avtalet ställer. Riksdagen 
har nyligen antagit lagförslaget (bet. 1992/93:KU 11, rskr 1992/93:77). 

Vidare fortgår inom departementet arbetet med en promemoria som 
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skall behandla flera olika sekretessfrågor. Bl.a. frågor om sekretess i 
anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (1990/91:KU10, rskr. 
30), sekretess i tjänstetillsättningsärenden, barns tillgång till sekretess
belagt material rörande biologiska föräldrar (1989/90:KU8y, 
1989/90:SoU28 och 1990/9l:KU10 p.11), konkursförvaltares rätt att få 
ta del av revisionspromemorior som upprättats inom skatteförvaltningen 
beträffande konkursgäldenärer och sekretess i vissa regeringsärenden. 
Avsikten är att promemorian skall remissbehandlas under vintern och att 
en remiss skall överlämnas till lagrådet våren 1993. 

I anslutning till riksdagens behandling av frågan om en ny kommunallag 
(1990/91:KU38) uppkom vissa frågeställningar rörande sekretess. Dessa 
frågor är nu föremål för utredning i Lokaldemokratikommitten (C 
1992:01). 

2.3 Datalagsfrågor 

En huvudpunkt: 
- Datalagsutredningen kommer att lämna ett förslag till en ny 

datalag i början av år 1993. 

År 1989 tillkallade dåvarande chefen för Justitiedepartementet efter 
regeringens bemyndigande en särskild utredare för att göra en översyn 
av datalagen från såväl saklig som lagteknisk synpunkt (Dir. 1989:26). 
Utredningen, som har antagit namnet Datalagsutredningen (Ju 1989:02), 
avlämnade sommaren 1990 ett delbetänkande (SOU 1990:61) Skärpt 
tillsyn - huvuddragen i en reformerad datalag. I detta har redovisats vissa 
principiella överväganden om utgångspunkter för en framtida datalag, 
vilka skulle kunna tjäna som riktlinjer för det fortsatta arbetet. År 1991 
avlämnade utredningen delbetänkandena Personregistrering inom 
arbetslivs-, forsknings- och massmedieområdena (SOU 1991:21) och 
Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB-området 
(SOU 1991 :62). De tre betänkandena har remissbehandlats. Utredningen 
slutför nu sitt arbete genom att utarbeta och redovisa ett förslag till en ny 
datalag. En fråga som därvid är aktuell är anpassning till eventuellt 
kommande EG-direktiv om skydd för den personliga integriteten. Detta 
arbete sker under parlamentarisk medverkan med sikte på att bli slutfört 
i början av år 1993. 
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2.4 Förvaltningsrätt 

Några huvudpunkter: 
- Rättsprövningslagen ses över av den kommitte som skall utreda 

frågan om utvidgat skydd för grundläggande fri- och rättigheter 
samt ökade möjligheter till domstolsprövning av normbeslut och 
förvaltningsbesl ut. 

- JK:s arbetsuppgifter ses över med inriktning på konflikter som 
kan uppstå mellan de olika arbetsuppgifterna. 

Den 1 juni 1988 trädde lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa 
förvaltningsbeslut i kraft (prop. 1987/88:69, KU 38, rskr. 189). Genom 
lagen har Regeringsrätten fått rätt att i vissa fall undanröja ett beslut i ett 
förvaltningsärende som rör tillämpningen av civilrättsliga normer eller 
ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. En 
förutsättning är att den rättstillämpning som ligger till grund för beslutet 
strider mot gällande rätl'>regler. 

I väntan på erfarenheter från tillämpningen har lagen gjorts tidsbegrän
sad. Den skulle ursprungligen tillämpas på beslut som meddelades under 
tiden den 1 juni 1988 - den 31 december 1991. Lagen har emellertid -
med oförändrat tillämpningsområde - förlängts att fortsätta att gälla under 
ytterligare tre år i avvaktan på en slutlig utvärdering av dess tillämpning. 
Dessutom har några justeringar gjorts i lagens regler om förfarcUldet i 
Regeringsrätten (prop. 1990/91:176, KU12, rskr. 51). Enligt uttalanden 
i propositionen om förlängd giltighet av lagen är det för tidigt att 
definitivt ta ställning till om lagen i dess nuvarande form skall perma
nentas eftersom Europadomstolen ännu inte prövat något klagomål över 
beslut som meddelats med stöd av lagen. Till detta kommer att depar
tementens arbete, under samordning av Statsrådsberedningen, med 
översynen av instansordningen i de ärendegrupper lagen omfattar ännu 
inte är avslutat. Det kan här också nämnas att en övergång till domstols
prövning i flera ärendegrupper aktualiseras även av den orsaken att 
Sverige skall anpassa sig till krav som uppställs i vissa EG-direktiv. Som 
jag redan nämnt ingår frågan om vidgade möjligheter till domstolspröv
ning av normbeslut och förvaltningsbeslut bland de frågor som utreds av 
Fri- och rättighetskommitten. I uppdraget ingår att överväga hur en 
framtida reglering bör vara utformad på området. 

Mot bakgrund av bl.a. ett tillkännagivande av riksdagen 
(1989/90:KU15, rskr. 109) pågår en översyn av JK:s arbetsuppgifter 
m. m. vilken görs av en särskild utredare. (Dir.1991: 110). I enlighet med 
riksdagens beslut är översynen inriktad särskilt på de konflikter som kan 
uppkomma emellan JK:s olika arbetsuppgifter men även på en renodling 
av verksamheten. Utredarens arbete beräknas vara avslutat i början av år 
1993. 
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3 Civilrätt 

3.1 Allmänt 

På det civilrättsliga området har reformarbetet under de två senaste åren 
i hög grad dominerats av en anpassning av viktiga delar av svensk 
civilrätt till EG-rätten. Sålunda har sådan anpassning skett såväl vad 
gäller den kommersiella kontraktsrätten (t.ex. lag om handelsagentur) 
som när det gällt konsumenträtten (t.ex. ny konsumentkreditlag och 
ändringar i hemförsäljningslagen). Också inom försäkrings- och 
skadeståndsrätt har det skett en sådan anpassning (t.ex. ändringar i 
trafikskadelagen och införandet av en produktansvarslag). Även vissa 
andra delar av civilrätten har berörts. Det gäller t.ex. fastighetsrätt och· 
aktiebolagsrätt. 

De åtaganden att anpassa ~vensk civilrätt till EG:s regelverk som görs 
genom det s.k. EES-avtalet har i och med dessa lagstiftningsåtgärder i 
stora delar redan fullgjorts. På några områden, där Sverige i EES-avtalet 
får anstånd med att genomföra lagändringarna, återstår emellertid 
lagstiftningsarbete. Mest omfattande är därvid det lagstiftningsarbete som 
skall ske på associationsrättens område. 

I och med att arbetet med EG-anpassningen nu till stora delar är 
avklarat finns det utrymme att använda lagstiftningsresurserna på 
civilrättens område för andra reformbehov. Därvid kommer ·särskilt 
reformbehovet på bostadslagstiftningens område i blickpunkten men det 
finns också andra angelägna lagstiftningsuppgifter. I det följande lämnas 
en redogörelse för läget i lagstiftningsarbetet inom civilrättens område. 

3.2 Allmän föm1iigenhet'irätt 

Några huvudpunkter: 
- En översyn av vissa frågor med anknytning till konsumentköp

lagen och konsumentjänstlagen pågår. 
- Andra delar av konsumenträtten anpassas till EG:s regelverk. 
- En ny fastighetsmäklarlag förbereds. 

Konsumenttjänstlagen (1985:716) trädde i kraft den 1 juli 1986. 
Konsumentköp I agen ( 1990: 932) trädde i kraft den l januari 1991. Med 
anledning av bl.a. tillkiinnagivanden av riksdagen (se bet. 1989/90:LU35 
och 199 l/92:LU7 och 24) pågår inom Justitiedepartementet ett arbete 
med en översyn av vissa av reglerna i de nämnda lagarna och reglerna 
om lösöreköp. Som ett led i översynen äger en hearing rum i december 
1992. 

Som redan har framhållits (se avsnitt 3 .1) har lagstiftningsarbetet på 
senare tid dominerats av frågan om att anpassa svensk rätt på vissa 
områden till EG:s rcgdsystem. Detta gäller i särskilt hög grad på det 
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konsumenträttsliga området. Inom EG har man ägnat stort intresse åt 
konsumentskyddsfrågor. Det finns ett stort antal EG-rättsakter som rör 
det konsumenträttsliga området. Genom EES-avtalet förbinder sig Sverige 
att införliva EG:s regler på det området med svensk lag. Detta åtagande 
har gett upphov till ett antal lagstiftningsärenden inom Justitiedepartemen
tets område. 

En ny konsumentkreditlag (1992:830), ändringar i hemförsäljningslagen 
(1981:1361) och en ny lagstiftning om s.k. paketresor har antagits av 
riksdagen och träder i kraft den 1 januari 1993. Dessa lagändringar 
medför väsentliga förstärkningar av konsumentskyddet på de berörda 
områdena. 

Riksdagen har också beslutat om ändringar i kreditupplysningslagen 
(1973: 1173) som skall träda i kraft den 1 januari 1993. Även i detta fall 
är det fråga om en anpassning till EG:s rättssystem. Ändringarna innebär 
bl.a. att utländska kreditupplysningsföretag får möjlighet att bedriva 
kreditupplysningsverksamhet i Sverige. 

Ändringarna i kreditupplysningslagen baserades på , ett förslag av 
krnditupplysningsutredningen (Ju 1991:06, dir. 1991:69). Den utred
ningen arbetar nu vidare med andra frågor rörande lagstiftningen om 
kre.ditupplysningsverksamhet. Bl.a. skall utredningen klarlägga hur 
intresset av en effektiv kreditupplysningsverksamhet kan främjas utan att 
kravet på personlig integritet och sekretess träds för när. 

En annan utredning (Ju 1988:01, <lir. 1988: 15) överväger frågor om 
leasing av lös egendom m.m. (se avsnitt 3.5). 

En ny lag om handelsagentur trädde i kraft den 1 januari 1992. Lagen, 
som är förenlig med ett EG-direktiv om handelsagentur, har tillkommit 
i nordiskt samarbete. Huvudsyftet med lagen är att förstärka agentens 
ställning gentemot huvudmannen bl.a. när det gäller uppsägningstid och 
avgång~vederlag. Lagen bygger på ett betänkande av kommissionslags
kommitten (SOU 1984: 85). Ett slutbetänkande av den kommitten (se 
SOU 1988:63) om bl.a. frågor om kommissionärsbolag har remissbe
handlats och övervägs för närvarande inom Justitiedepartementet. 

I departementspromemorian (Ds 1992:87) Ny fastighetsmäklarlag 
föreslås att en ny lag om fastighetsmäklare skall ersätta den sedan 1984 
gällande fastighet-;mäklarlagen. Förslaget syftar bl.a. till en effektivi
sering av registrerings- och tillsynsfunktionerna samt en skärpning av 
kraven på den som söker registrering som fastighetsmäklare. Förslaget 
innehåller också nya regler om hur mäklaren skall utföra sitt uppdrag. 
Promemorian har rernissbehandlats under hösten 1992 och förslagen 
övervägs nu inom Justitiedepartementet. 
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3.3 Ersättningsrätt 

Några huvudpunkter: 
- Frågor om ersättning för ideell skada utreds. Ett delförslag 

remissbehandlas för närvarande. 
- Reglerna om det allmännas skadeståndsansvar ses över. 
- En reformering av försäkringsavtalsrätten förbereds. 

Också på det ersättningsrättsliga området har det, som tidigare nämnts 
(se avsnitt 3.1), skett en anpassning av svensk rätt till EG:s rättssystem. 
Det gäller bl.a. trnfikskadelagen och reglerna om produktansvar. 

På det skadeståndsrättsliga området pågår vid sidan härav en utveckling 
i riktning mot att ge de skadelidande ökade möjligheter att få ersättning 
för sina skador. Bl.a. undersöker en kommitte (Ju 1989:01, dir. 1988:76) 
möjligheterna till att förbättrn ersättningen för ideell skada. I kommittens 
uppdrag ingår bl.a. att diskutera ersättningsnivån, ersättningsprinciper 
och metoder för att bestämma ersättningen. Kommitten har i september 
1992 lagt frnm ett delbetänkande (SOU 1992: 84) Ersättning för kränkning 
genom brott. I betänkandet föreslås nya regler om ersättning för lidande 
som någon tillfogar annan genom brott mot den personliga friheten eller 
annat integritetskränkande brott. Betänkandet remissbehandlas för 
närvarande. 

Sedan hösten 1989 arbetar en parlamentarisk kommitte med att göra en 
översyn av reglerna om det allmännas skadeståndsansvar (Ju 1989:03, 
dir. 1989:52). Kommitten väntas redovisa resultatet av sina överväganden 
under 1993. 

Beträffande skador som uppkommer vid transport av furligt gods deltar 
Sverige i det internationella arbetet i olika FN-organ för att förbättrct de 
skadelidandes situation vid olyckor av större omfattning. 

Inom FN:s sjöfartorganisation, IMO, bedrivs för närvarande ett arbete 
på en konvention om skadeståndsansvar vid sjötrmsport av farligt gods. 

När det gäller atomansvar deltar Sverige i det internationella arbete 
med att revidern den s.k. Wienkonventionen som pågår inom FN:s 
atomenergiorgan IAEA. Arbdet syftar till att förbättra de skadelidandes 
rätt till ersättning för skador till följd av atomolyckor samt till att förmå 
fler länder att ansluta sig till konventionssystemet. Avsikten är att en 
konferens om revision av Wienkonventionen skall äga rum under hösten 
1993. Inom OECD:s atomenergiorgan NEA följs arbetet inom IAEA 
samtidigt som en modernisering av den s.k. Pariskonventionen och en 
tilläggskonvention från år 1963 förbereds. Sverige deltar aktivt i även 
detta arbete. 

Under våren 1989 anordnade Justitiedepartementet en hearing som ett 
första led i en allmiin utvärdering av trafikskadelagen. Några av de 
synpunkter som framfördes vid hearingen har behandlat<> i prop. 
1992/93:8 om den ~-venska trafikskadelagens anpassning till EG:s 
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regelverk m.m. Det gäller bl.a. frågan om införandet av en självrisk på 
ersättning vid sakskada som vållats av okänt fordon. Riksdagen har fattat 
beslut i de frågor som rör EG-anpassningen men däremot ännu inte 
beslutat i de övriga frågor som behandlas i propositionen. 

På försäkringsavtalsrättens område pågår sedan länge ett omfattande 
nordiskt reformarbete. Till grund för arbetet i Sverige ligger försäkrings
rättskommittens båda betänkanden (SOU 1986:56) Personförsäkringslag 
och (SOU 1989:88) Skadeförsäkringslag. Inom Justitiedepartementet 
pågår för närvarande ett arbete med att omarbeta de förslag som 
kommitten lagt fram, bl.a. med hänsyn till den internationella utveck
lingen och vad som framkom vid remissbehandlingen av kommitteför
slagen. En redovisning av resultatet av departementets arbete bedöms 
kunna ske under 1993. 

Slutligen kan här nämnas att frågan om en obligatorisk ansvarsförsäk
ring för fritidsbåtar övervägs i Justitiedepartementet. Frågan har 
diskuterat<; vid nordiska överläggningar senast i april 1990. 

3.4 Bostadslagstiftningen 

Några huvudpunkter: 
- Enskilda hyresgäster ges rätt att stå utanför det kollektiva hyres

förhandlingssystemet. 
- Ytterligare förslag läggs fram för att underlätta övergång från 

hyresrätt till bostadsrätt. 
- Det skall bli lättare att vräka hyresgäster på grund av störande 

beteende. 

På bostadslagstiftningens område utarbetas nu inom Justitiedepartementet 
två promemorior som inom kort sänds ut på remiss. Den ena behandlar 
hyresgästers rätt att stå utanför det kollektiva hyresförhandlingssystemet 
och att i stället själva få förhandla med hyresvärden. I promemorian 
behandlas dessutom frågan om att det skall kunna finnas flera olika 
förhandlande hyresgästorganisationer som företräder hyresgäster i ett och 
samma hus. Förslagen i promemorian i dessa delar får konsekvenser 
också för den s.k. förhandlingsersättningen. Promemorian behandlar 
också vissa hyreslagsfrågor. Bl.a. föreslås att de allmännyttiga 
bostadsföretagens hyror inte längre skall utgöra förstahandsnorm vid 
hyressättning. Hyrorna i det privata fastighetsbiståndet kan därmed 
komma att få lika stor betydelse vid hyressättningen. 

I den andra promemorian föreslås lagändringar i syfte att ytterligare 
underlätta en övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Bl.a. föreslås en ny 
ordning som innebär att en säljare av en fastighet som förvärvas av en 
bostadsrätt-;förening för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt skall 
kunna "ligga kvar" i fastigheten genom att förvärva en option till 
bostadsrätt. Vidare föreslås att den s.k. ombildningslagen skall omfatta 
också fastigheter som är taxerade som småhus. 
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I en propos1t10n (prop. 1992/93: 144) som nyligen har lämnats till 
riksdagen föreslås att det minsta antal medlemmar som krävs för en 
ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening skall sänkas från fem 
till tre. Även en sådan lagändring är ägnad att underlätta en övergång 
från hyresrätt till bostadsrätt. 

I Justitiedepartementet pågår arbete på en lagrådsremiss med förslag om 
ändringar i hyreslagstiftningen. Ändringarna bygger på vissa av de 
förslag som lagts fram i hyreslagskommittens betänkande (SOU 1991:96) 
Ny hyreslag. De frågor som behandlas i lagrådsremissen gäller vräkning 
av hyresgäster på grund av bristande betalning eller störande beteende, 
avstående från besittningsskydd, borttagande av den s.k. treårsspärren för 
byte av lägenhet samt an1.varet för tidigare hyresgästs skulder. Förslagen 
i lagrådsremissen kommer bl.a. att innebära att det skall bli lättare att 
vräka störande hyresgäster. 

Inom Justitiedepartementet pågår ett beredningsarbete beträffande också 
andra upplåtelseformer, nämligen kooperativ hyresrätt samt ägarlägen
heter. Den senare frågan kommer att redovisas i en depar
tementspromemoria. 

3.5 Övrig fastighctsrätt 

Några huvudpunkter: 
- Utlänningar får fr.o.m. den 1 januari 1993 rätt att fritt förvärva 

fastigheter i Sverige med visst undantag beträffande fritidsfas
tigheter. 

- Möjligheterna att bilda små jordbruks- och skogsbruksfastigheter 
utvidgas. 

- Ett förslag till lagstiftning om skydd för jordbruksarrendatorers 
investeringar remissbehandlas för närvarande. 

- Vissa rationaliseringar av inskrivningsväsendet övervägs. 

Sveriges närmande till EG föranleder en omfattande avreglering av 
utländska medborgares förvärv av fast egendom här i landet. En 
proposition om det (prop. 1992/93:71) har nyligen antagits av riksdagen. 
Den nya lagstiftningen, som träder i kraft den 1 januari 1993, innebär att 
<len nuvanm<le förvärvskontrollen i huvudsak avskaffas. Endast beträf
fande fritidsbostäder skall det i fortsättningen gälla vissa förvärvsrestrik
tioner. 

Sedan lång tid har ett omfattande reformarbete bedrivits på 
fastighetsbildningens område. Riksdagen har nyligen på grundval av 
prop. 1991/92: 127 beslutat om betydande ändringar i bl.a. reglerna om 
fastighetsreglering. Nu övervägs vissa ytterligare ändringar i fastighets
bildningslagen, vilka syftar till att göra det lättare att bilda små jord
bruks- och skogsbruksfastigheter. Inom Justitiedepartementet har 
utarbetats en promemoria (Ds 1992: 125) Fastighetsbildning för lands-
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bygdsutveckling som för närvarande är föremål för remissbehandling. 
En frctmställning från kammarkollegiet om ändrade ersättningsregler vid 

omprövning av tillstånd till s.k. vattenföretag har remissbehandlats och 
övervägs för närvarande inom Justitiedepartementet. 

På jordabalkens område har riksdagen nyligen -- på grundval av 
proposition 1992/93:6 -- beslutat om vissa ändringar i de grannelags
rättsliga reglerna. Ändringarna innebär att tomträttshavare i dessa 
sammanhang i huvudsak likställs med fastighet<>ägare. Vidare har 
riksdagen nyligen antagit en proposition (prop. 1992/93:23) där det 
föreslås vissa kompletteringar av reglerna om tillbehör till fast egendom. 
Dessa lagändringar i jordabalken träder i kraft den 1 januari 1993. 

Inom finansmarknaden har utvecklat<; en avtalstyp som kallas 
fastighet<;leasing eller fastighel'>renting. Denna avtalstyp, som brukar 
betecknas som ett mellanting mellan köp och hyra, har behandlats i ett 
delbetänkande (SOU 1991: 81) av leasingutredningen. Betänkandet har 
remissbehandlat'i. Remissutfallet visar att någon lagstiftning i enlighet 
med utredningens förslag inte bör ifrågakomma. lnom Justitiedeparte
mentet övervägs nu vilken åtgärd som i stället kan komma i fråga. Det 
finns dock anledning att avvakta med det slutliga avgörnndet av den 
frågan till dess att utredningens slutbetänkande om övriga leasingfrågor 
föreligger. 

Arrendekommitten har nyligen avlämnat sitt slutbetänkande (SOU 
1992: 109) Investeringar och andra arrenderättsliga frågor. I betänkandet 
presenteras bl.a. ett förslag till lösning _av den länge diskuterade frågan 
om hur en jordbruksarrendator skall kurina få ett rättsligt skydd för sina 
investeringar på arrendestället. Betänkandet, liksom det av kommitten 
tidigare avgivna delbetänkandet (SOU 1991:85) om friköpsrätt vid s.k. 
historiska arrenden, är nu föremål för remissbehandling. 

År 1990 tillkallades en särskild utredare med uppgift att undersöka om 
det finns skäl att införa ett nytt system för pantsättning av fastigheter. 
Utredaren fann emellertid att det för närvarande inte finns skäl för en 
sådan reform. I stället utarbetas nu inom Justitiedepartementet en prome
moria rörande ett papperslöst inteckningssystem m. m., där en något 
mindre långtgående reform på fastighetspanträttens område kommer att 
föreslås. Promemorian, som-också tar upp förslag till rntionaliseringar på 
inskrivningsrättens område, kommer inom kort att sändas ut på remiss. 
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3.6 Bolagsrätt och annan associationsrätt 

Några huvudpunkter: 
- Svensk aktiebolagsrätt anpassas till EG:s regelverk. 
- En proposition med förslag till lag om stiftelser läggs fram. 
- Frågan om möjligheten att bilda enmanshandelsbolag övervägs. 

Den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen har tillkommit i nordiskt samarbete 
under åren 1973 - 1978. De nordiska lagarna har därefter ändrats vid 
olika till fållen. 

I enlighet med Sveriges åtaganden i EES-avtalet har aktiebolagslagens, 
bankaktiebolagslagens och försäkringsrörelselagens regler om bundna 
aktier upphävts med verkan fr.o.m. den 1 januari 1993. Som ett led i 
EG-anpassningen har vidare bl.a. kravet på bosättning i Sverige för vissa 
befattningshavare i bl.a. aktiebolag ändrats till att gälla krav på bosätt
ning inom EES. 

Under hösten 1990 tillsattes en kommitte, aktiebolagskommitten (Ju 
1990:08, dir. 1990:46, 1991:89 och 1991:98) som i samråd med 
motsvarande kommitteer i Finland och Norge ser över aktiebolagslagen. 
Kommitten har under hösten 1992 överlämnat delbetänkandet (SOU 
1992:83) Aktiebolagslagen och EG, vilket innehåller förslag till en 
anpassning av den svenska aktiebolagsrätten till flera av EG:s direktiv på 
det bolagsrättsliga området. I betänkandet föreslås bl.a. att aktiebolagen 
skall delas in i två kategorier (publika aktiebolag och privata aktiebolag) 
samt att aktiekapitalet i publika aktiebolag skall uppgå till minst 100 000 
kr. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. En proposition på 
grundval av betänkandet kommer att avlämnas under 1993. 

Aktiebolagskommitten skall· även överväga bl.a. frågor som rör· 
aktiebolagets finansiella instrument, aktiebolagens organisation och 
aktieägarnas minoritetsskydd. Kommitten har genom tilläggsdirektiv 
under hösten 1991 fått i uppgift att överväga om det finns skäl att 
modifiera förbudet för ett aktiebolag att förvärva egna aktier. 

En lagrådsremiss med förslag till lag om stiftelser beräknas kunna 
överlämnas till lagrådet under våren 1993. Lagförslaget innehåller en 
omfattande civilrättslig reglering av stiftelseinstitutet samt regler om den 
offentliga tillsynen över stiftelserna. En proposition beräknas kunna 
lämnas till riksdagen hösten 1993. 

I en proposition (prop. 1992/93: 144) som nyligen har lämnats till 
riksdagen, föreslås att det minsta antalet medlemmar som en ekonomisk 
förening -- eller en bostadsrättsförening -- får ha skall sänkas från fem 
till tre. 

Inom Justitiedepartementet övervägs ett förslag om vissa restriktioner 
när det gäller aktiebolags rätt att välja firma (se riksskatteverkets rapport 
1987:8). 

På handelsbolagsrättens område övervägs inom Justitiedepartementet 
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frågan om gränsdragningen mellan handelsbolag och enkla bolag(se SOU 
1989:34, prop. 1989/90: 110 och departementspromemoria 1989-10-27 
om enmanshandelsbolag). En proposition med förslag till nya regler på 
detta område kommer att avlämnas till riksdagen under 1993. 

Redovisningskomrnitten har till uppgift att görn en översyn av 
redovisningslagstiftningen. Kommitten har genom tilläggsdirektiv (dir. 
1992: 19) även fått i uppgift att -- om nödvändigt med förtur -- lägga 
frnm förslag till de förändringar av redovisningslagstiftningen som 
föranleds av Sveriges åtaganden enligt BES-avtalet. Enligt tilläggs
direktiven skall kommitten utreda även frågan om bokföringsnämndens 
ställning. 

3. 7 Immaterialrätt 

Några huvudpunkter: 
- Svensk immaterialrätt anpassas till EG:s regelverk. 
- Förslag om ändringar i upphovsrättslagen läggs fram. 
- Genteknikberedningens betänkande remissbehandlas. 

Med anledning av prop. 1992/93:48 har riksdagen nyligen beslutat om 
omfattande ändringar i den immaterialrättsliga lagstiftningen. Änd
ringarna har gjorts för att anpassa svensk rätt på detta område till EG:s 
rättssystem. 

BES-avtalet innebär att frnmtida EG-lagstiftning kan komma att bli 
gällande för Sverige. Detta kommer att bli föremål för överväganden och 
förhandlingar från fall till fall. För närvanmde pågår arbete inom EG på 
olika lagstiftningsprojekt inom bl.a. upphovsrätten och mönsterrätten. 

EG har antagit en förordning om förlängt skydd för läkemedelspatent. 
Det är avsikten att förordningens bestämmelser skall gälla inom hela EES 
efter beslut av Gemensamma EES-kommitten. Inom Justitiedepartementet 
har utarbetats en promemoria (dnr 92-3397) som behandlar frågan om 
införlivande med svensk rätt av ett sådant beslut. Promemorian har 
remissbehandlats och förslagen i den övervägs nu inom Justitiedepar
tementet. 

Inom WIPO (World Intellectual Property Organi:mtion) pågår sedan 
flera år ett arbete på att harmonisern patentlagstiftningen i världen. Ett 
stort antal frågor behandlas och arbetet syftar främst till att avskaffa 
skillnaderna i patentsystemen i Europa, USA och Japan. En inledande 
diplomatkonferens för att ta ställning till ett konventionsförslag i ämnet 
hölls år 1991. Diplomatkonferensen kommer att fortsätta våren 1993. 

Upphovsrättsutredningen lämnade år 1990 sitt slutbetänkande (SOU 
1990:30). I betänkandet behandlas bl.a. frågor om inskränkningar i 
upphovsrätten. Betänkandet har remissbehandlats. En proposition i 
ärendet kommer att föreläggas riksdagen under 1993. 

Det internationella arbetet rörande åtgärder för att komma till rätta med 
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piratåtgärder med bl.a. upphovs- och varumärkesrätL<;ligt skyddade 
produkter har fortsatt under år 1992. Sverige har följt arbetet med detta 
ämne och andra immaterialrättsliga frågor som behandlas inom ramen för 
GATI-förhandlingarna (Uruguayrundan). 

Frågan om ett svenskt tillträde till 1989 års tilläggsprotokoll till 1891 
års Madridöverenskommelse om internationell registrering av varumärken 
bereds för närvar.mde inom Justitiedepartementet. 

Inom Justitiedepartementet övervägs också möjligheterna att skapa 
effektivare och enhetliga sanktioner inom området för industriellt 
rättsskydd. 

Mikrobiologin, och särskilt gentekniken, har fått allt större betydelse 
inom så vitt skilda områden som livs- och läkemedelsproduktion, 
djuravel, växtförädling och miljövård. Samtidigt väcker teknikens 
tillämpning betänkligheter bl.a. från miljösynpunkt och etisk synpunkt. 
För att få ett antal frågor med anknytning till gentekniken belysta 
tillsattes år 1990 en parlamentarisk beredning för frågor rörande 
användningen av gentekniken. Beredningen överlämnade i september 
1992 sitt betänkande (SOU 1992:82) Genteknik - en utmaning och 
slutförde därmed sitt uppdrag. Betänkandet remissbehandlas för 
närvarande. 

I mars 1991 antogs en reviderad text till den internationella växtföräd
larrättskonventionen. Inom Justitiedepartementet övervägs för närvarande 
vilka lagstiftningsåtgärder som en ratifikation av den nya texten kommer 
att kräva. Inom ramen· för GATI-förhandlingarna har frågor om 
immaterialrättsligt skydd för bioteknik-uppfinningar intagit en framträ
dande roll. Också i andra internationella organisationer i vilka Sverige är 
medlem har dessa frågor diskuterat<>, bl.a. i arbetet på FN-konventionen 
om biologisk mångfald. 

3.8 Transporträtt 

Två huvudpunkter: 
- En sjölagsreform förbereds i nordiskt samarbete. 
- Det internationella arbetet rörande en översyn av reglerna om 

oljeskador till sjöss fortsätter. 

Sjölagsutredningen har sett över sjölagen i olika avseenden. Utred
ningen avlämnade i februari 1990 sitt slutbetänkande (SOU 1990: 13). I 
betänkandet föreslås en revision av sjölagens bestämmelser om godsbe
fordran. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med moU.varande 
utredningar i Danmark, Finland och Norge. Betänkandet remiss
behandlades under hösten 1990 och Iagstiftningsfrågan bereds nu inom 
Justitiedepartementet i nordiskt samarbete. 

På sjörättens område kan vidare nämnas att Sverige 1990 underteck
nade den år 1989 antagna nya konventionen om bärgning. Inom 
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Justitiedepartementet bereds i nordiskt samarbete förslag till de lagstift
ningsåtgärder som föranleds av ett eventuellt tillträde till konventionen. 
Under 1990 antogs vidare ett ändringsprotokoll till 1974 års Atenkonven
tion om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods. Ändrings
protokollet innebär bl.a. en revision av ansvarsgränserna i konventionen. 
Inom Justitiedepartementet bereds i nordiskt samarbete frågan om ett 
eventuellt tillträde till ändringsprotokollet. Arbetet med dessa instrument 
på transporträttens område har bedrivits inom FNs sjöfartsorganisation, 
IMO. Arbetet inom IMO på regler om skadeståndsansvar vid sjötransport 
av farligt gods fortsätter. 

En fråga som fortfarande är aktuell är ansvaret för oljeskador till sjöss. 
Vid en diplomatkonferens i november 1992 beslutades om en höjning av 
ersättningsbeloppet enligt det internationella ersättningssystemet på 

. området. Avsikten är att det lagstiftningsarbete som därmed aktualiseras 
skall göras till föremål för nordiska överläggningar i januari 1993. 

För närvarande förbereds inom departementet en lagrådsremiss 
angående ändring i lagen ( 1985: 193) om internationell järnvägstrafik. 
Ändringarna är föranledda av ändringar, beslutade 1990, i den bakomlig
gande konventionen, CITTIF. 

De i 1990 års budgetproposition nämnda s.k. Montrealprotokollen nr 
3 och nr 4 har ännu inte trätt i kraft. Den lagstiftning som bygger på 
dessa överenskommelser har därför ännu inte kunnat sättas i kraft i sin 
helhet. 

Jag vill vidare nämna att ansträngningarna på att få till stånd ett särskilt 
försäkringssystem med en obligatorisk passagerarförsäkring för flygtrafik 
fortsätter. 

3.9 Familjerätt 

Några huvudpunkter: 
- Åtgärder har vidtagits för att motverka olovliga bortföranden av 

barn. 
- Reformarbetet på familjerättens område koncentreras nu på den 

internationellt privaträttsliga regleringen. 
- Reformarbetet på förmynderskapsrättens område fortsätter. 
- Även vissa adoptionsfrågor kommer att behandlas i det fortsatta 

reformarbetet. 

Merparten av det reformarbete som nu pågår på familjerättens område 
rör föräldr.uättsliga frågor. 

I prop. 1992/93: 139 har regeringen föreslagit en ändring i föräldrabal
kens regler om umgänge med barn. Förslaget innebär att det införs en 
uttrycklig bestämmelse om att domstolen, när den bedömer en umgänges
fråga, skall beakta risken för att barnet i samband med utövandet av 
umgänge utsätts för övergrepp, olovligen bortförs eller kvarhålls eller 
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annars far illa. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 april 1993. 
I ett betänkande (SOU 1988:40) från fönnynderskapsutredningen, som 

har remissbehandlal<>, föreslås förenklingar i reglerna om förvaltning av 
omyndiga barns egendom. Förslagen övervägs nu inom Justitie
departementet. 

Också reglerna om adoption har setts över av förmynderskaps
utredningen, som i slutet av år 1989 lade fram ett betänkande i saken 
(SOU 1989: 100). Betänkandet har remisshehandlats och övervägs nu 
inom Justitiedepartementet. · 

På sambolagstiftningens område är två utvärderingar aktuella. Statskon
toret avses få i uppdrag att göra en utvärdering av lagen (1987:232) om 
sambors gemensamma hem. En parlamentarisk kommitte (Ju 1991:01, 
dir. 1991:6) har samtidigt i uppdrag att göra en utvärdering av lagen 
(1987:813) om homosexuella sambor. Båda uppdragen kan väntas bli 
redovisade under 1993. Den sistnämnda utredningen skall också överväga 
frågan om det hör införas en lagstiftning om s.k. registrerat partnerskap. 

I departementspromemorian (Ds 1992:94) Behörighet att förrätta vigsel 
inom andra trossamfund än svenska kyrkan m.m. föreslås vissa förenk
lingar i de nuvarande reglerna om vigselrätt. Promemorian har remisshe
handlats under hösten 1992 och förslagen övervägs nu inom Justitiedepar
tementet. En proposition till riksdagen i ärendet beräknas kunna lämnas 
under våren 1993. 

I prop. 1992/93: 148 har regeringen föreslagit regler som gör det 
möjligt att åstadkomma enskild egendom genom ett förmånstagarförord
nande i försäkring. Reglerna föreslås träda i krnft den 1 april 1993. 

Reformarbetet på familjerättens område koncentreras nu i övrigt på den 
internationellt privaträttsliga regleringen. 

En ny lag om vissa internationella frågor rörande makars fönnögen
hetsförhållanden trädde i kraft den 1 juli 1990. Den bygger på delar av 
Familjelagssakkunnigas slutbetänkande (SOU 1987: 18) Internationella 
familjerättsfrågor som också innehåller förslag om nya internationellt 
privaträttsliga regler om äktenskap, underhållsbidrng och arv. Återstående 
delar av detta betänkande övervägs nu i Justitiedepartementet tillsammans 
med ett annat utredningsförslag om nya internationellt privaträttsliga 
regler på förmynderskapsrättens område (SOU 1987:73). I sammanhanget 
behandlas också vissa internationella adoptions- och vårdnadsfrågor som 
tagits upp av fönnynderskapsutredningen (se SOU 1989: 100). I anslut
ning härtill kan nämnas att det pågår ett nordiskt samarbete rörande en 
översyn av den internordiska familjerättsliga regleringen. 

I den tidigare nämnda prop. 1992/93: 139 har regeringen föreslagit nya 
regler om förfarandet enligt lagen (1989:14) om erkännande och 
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflytt
ning av barn. De föreslagna reglerna syftar till att, med bibehållande av 
skyddet för barnen, effektivisera förfanmdet. 
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4 Domstolsväsendet, åklagarväsendet och processrätten 

4.1 Domstolsväsendet 

Några huvudpunkter: 
- Förändringar av de allmänna domstolarnas och de allmänna 

förvaltningsdomstolarnas organisation förbereds. 
- Försäkringsöverdomstolen avskaffas. 
- Frågan om övriga specialdomstolars framtid bereds vidare. 
- Domstolsverkets roll förändras. 

Sedan flera år pågår ett målmedvetet arbete för att komma till rätta med 
domstolarnas svårigheter, som har yttrat sig i en växande arbetsbörda och 
tidvis tilltagande personalförsörjningsproblem. Som ett led i en förutsätt
ningslös och framtidsinriktad diskussion om domstolsväsendet utar
betades och rernissbehandlades departementspromemorian (Ds 1989:2) 
Domstolarna i framtiden - en ideskiss. Nästa steg var att en parlamen
tariskt sammansatt kommitte tillsattes i slutet av år 1989 för att se över 
domstolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation. Kommitten, som 
antog namnet Domstolsutredningen (Ju 1989:06) redovisade i början av 
1992 sitt uppdrag genom betänkandet (SOU 1991: 106) Domstolarna inför 
2000-talet. 

Betänkandet innehåller olika förslag som tar sikte på arbetsfördelningen 
mellan domstolar och förvaltning och mellan de allmänna domstolarna 
och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Utredningen tar också upp 
omprövning, överklagande och instansordningen och vissa processrätts
liga frågor. Betänkandet har rernissbehandlats och förslagen prövas för 
närvarande i Justitiedepartementet. Redan nu vill jag dock ange att 
inriktningen på detta arbete är att i viktiga delar förbereda ett genomfö
rande av huvuddelar av förslagen. Det innebär att åtgärder förbereds för 
att över-föra uppgifter som inte består i rättskipning från domstolar till 
förvaltningsmyndigheter, göra en bättre fördelning av måltyper mellan de 
allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna, bredda länsrätternas 
behörighet så att de blir allmänna förvaltningsdomstolar i mera egentlig 
betydelse än för närvarande samt begränsa måltillströmningen till 
överinstanserna utan att ge avkall på rättssäkerhetskraven. 

I ett särskilt hänseende vill jag dessutom närmare ta upp vissa av 
utredningens förslag som är av principiell betydelse för det fortsatta 
beredningsarbetet. I betänkandet konstateras att principen om att 
tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans är genomförd för 
de allmänna domstolarna och att det endast är ett begränsat antal 
måltyper som avviker från det mönstret. Det gäller framför allt utsök
ningsmålen som prövas av hovrätt som första instans. I denna del lägger 
utredningen fram ett förslag som innebär att målen skall starta i tingsrätt. 
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När det gäller de allmänna förvaltningsdomstolarna finns det däremot 
ingen enhetlig instansordning. Den största delen av antalet mål prövas 
visserligen av länsrätt som första domstolsinstans men majoriteten av de 
målgrupper som prövas av kammarrätt börjar där. Enligt Domstolsutred
ningen bör en principiell utgångspunkt vara att den första domstolspröv
ningen av ett förvaltningsärende alltid sker i länsrätt. Utredningen 
föreslår därför att den första domstolsprövningen av vissa uppräknade 
mål skall ske i länsrätt i stället för i kammarrätt. Det gäller bl.a. 
kriminalvårdsmål, kommunalbesvärsmål och vissa länsstyrelsemål såsom 
byggnadsmål och hälsoskyddsmål. Den föreslår vidare - utan att lägga 
fram några lagförslag i denna del - att länsrätt i princip skall vara den 
första domstolsinstansen i samtliga måltyper där kammarrätt i dag har 
denna funktion. Förslaget har genomgående fått ett positivt mottagande 
under remissbehandlingen. 

Jag anser för egen del att Domstolsutredningens principiella utgångs
punkt är den riktiga och att tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i 
första instans också inom de allmänna förvaltningsdomstolarna. Att 
många måltyper börjar i kammarrätt har till stor del sin historiska 
förklaring. Vid 1971 års förvaltningsreform funns det egentligen bara två 
förvaltningsdomstolar, nämligen Regeringsrätten och den dåvarande 
Kammarrätten med hela riket som domkrets. Det var genom denna 
reform som kammarrättsorganisationen började byggas ut och i princip 
fick samma målområde som Regeringsrätten. Trots att det numera finns 
en underrätL<>organisation som består av 24 länsrätter har mycket få 
måltyper flyttats från kammarrätt till länsrätt. En ändrad instansordning 
som innebär att förvaltningsdomstolsprövningen som regel startar i 
länsrätt innebär att länsrätterna blir allmänna förvaltningsdomstolar i 
ordets rätta bemärkelse och att förvaltningsrättsreformen därmed fullföljs. 
En principiell ordning med länsrätt som första instans i de måltyper som 
prövas av förvaltningsdomstolarna behöver dock inte gälla för samtliga 
måltyper. Den fortsatta beredningen av Domstolsutredningens förslag får 
visa om det i fråga om vissa mål kan vara motiverat med ett undantag. 
Under beredningen kommer jag också att ta ställning till olika synpunkter 
som under remissbehandlingen framförs på vissa enskildheter i Domstols
utredningens förslag. Jag har siktet inställt på att under år 1993 
presentera mina förslag i dessa delar i en eller flera propositioner. 

Enligt min mening är det emellertid av flera skäl angeläget att redan · 
nu ta ställning till den principiella frågan om instansordningen i de 
allmänna förvaltningsdomstolarna. Ett skäl är de nya förvaltnings
domstolsmål som allteftersom tillkommer som en följd av Sveriges 
närmande till EG och där det enligt min mening vore olyckligt om dessa 
mål under en övergångstid förs till kammarrätt som första domstols
instans för att sedan flyttas till länsrätt. Ett annat skäl är att en förändmd 
instansordning får organisatoriska konsekvenser, som behöver förberedas 
i god tid. Det vore därför angeläget att slå fust den princip för instans
ordningen i de allmiinna förvaltningsdomstolarna som jag nu har 
redovisat. 

Domstolarnas organisation har, efter det att regeringen återkallat 
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Domstolsutredningens uppdrag i denna del, utretts inom Justitiedepar
tementet och redovisats i departemenl-;promemorian (1992:38) Domstols
väsendet - Organisation och administnltion i fnlmtiden. Arbetet har 
bedrivits utifrån ett brett perspektiv och med delvis andra utgångspunkter 
än som följde av Domstolsutredningens direktiv. Bl.a har det innefuttat 
frågor om specialdomstolarnas och Domstolsverkets framtid. 

Departementspromemorian har utarbetats mot bakgrund bl.a. av 
Domstolsutredningens förslag och omvandlingen av de centrala förvalt
ningsmyndigheternas roll. I promemorian föreslås att de minsta tings
rätterna skall slås samman med andra för att skapa bärkraftiga enheter för 
framtiden. I promemorian behandlas vidare den forl<>atta decentrali
seringen av administrationen från Domstolsverket. Det konstateras att 
Domstolsverket bör avvecklas som central förvaltningsmyndighet för 
domstolsväsendet. De samordningsuppgifter som måste hanteras centralt 
bedöms vara av sådan art att de kan hanteras inom regeringskansliet eller 
av ett särskilt stabsorgan. Promemorian behandlar även specialdomstolar
na. Det konstateras att starka skäl talar för att specialdomstolarna . 
avskaffus och att deras verksamheter inordnas i de allmänna domstolarna 
eller de allmänna förvaltningsdomstolarna. I promemorian aviseras därför 
en närmare utredning om specialdomstolarna. Det föreslås dock att 
Försäkringsöverdomstolen redan nu skall läggas ned och att socialförsäk
ringsmål skall handläggas av Regeringsrätten som högsta instans. 

Remissbehandlingen av promemorian har nyligen avslutats. Det är ännu 
för tidigt att ta någon slutlig ställning till vilka organisatoriska föränd
ringar som bör genomföras för tingsrätternas del. Beträffande förslaget 
om Domstolsverkets framtid kan jag konstatera att en överväldigande 
majoritet av remissinstanserna anser att det finns ett stort behov av en 
central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet och att Domstolsver
ket inte bör avvecklas. Den grundläggande tanken bakom förslagen i 
promemorian är att i möjligaste mån minimera de centrala administrativa 
beslutsfunktionerna inom domstolsväsendet och låta domstolarna ta ett 
större administrativt verksamhel<>ansvar. Den centrala verksamheten bör 
koncentreras till i första hand utvecklingsfrågor och frågor av ekonomisk 
natur samt vissa stödfunktioner. Jag har tagit intryck av vad många 
remissinstanser anfört, nämligen att en decentralisering av admini
strationen kan ske inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. 
Det sagda innebär att verkelo;; nuvarande karaktär av centralt ämbetsverk 
av mer traditionell typ ändras och också att organisationen krymps. Jag 
kommer nu att bereda ärendet vidare. Erforderliga åtgärder kan påbörjas 
redan under innevarande budgetår. 

När det gäller Försäkringsöverdomstolen avser jag att inom kort 
föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition om nedläggning 
av domstolen. En nedläggning kan ske troligen om ett par år. En sådan 
åtgärd får anses som en naturlig följd av den nya instansordning för 
socialförsäkringsmål som trädde i kraft den 1 juli 1991. Den nya 
ordningen innebar att försäkringsrättema lades slutgiltigt ned den 1 juli 
1992 och att länsrätt och kammarrätt nu prövar socialförsäkringsmål. 
Dessa mål bör i en framtid handläggas av Regeringsrätten som sista 
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instans. Inom kort kommer också en departemenl<;promemoria med en 
närmare utredning om andra specialdomstolar att sändas ut på remiss. 
Inriktningen är att antalet specialdomstolar skall bli så litet som möjligt. 

Våren 1990 godkände riksdagen efter förslag av regeringen (prop. 
1989/90:79) riktlinjer för en reformerad domarbana m.m. (JuU 25, rskr. 
193). Den nya ordningen, som började tillämpas den 1 juli 1990, innebär 
bl.a. att domarutbildningen skall koncentreras och fullgöras i ett 
sammanhang. Målet som sattes upp var att den sammanlagda tjänstgö
ringstiden, räknat från börjedag i överrätt till assessorsförordnande, inte 
skulle vara längre än tre år. Detta motsvarar i huvudsak minimitiderna 
för de i utbildningen ingående obligatoriska momenten. Som jag nämnde 
i förra årets budgetproposition har reformen utvärderats. Utvecklingen 
inom vissa hovrättsornråden, och kanske särskilt inom Svea hovrätts 
område, har lett till att tiden för fiskalstjänstgöring i tingsrätt för de allra 
flesta nu börjar närma sig minimitiden, ett års tjänstgöring i underrätt. 
Från bl.a. en del hovrätters sida har framförts att denna tid är för kort. 
Domstolsverket kommer att genomföra en utvärdering av reformen och 
räknar med att presentera resultatet härav under våren 1993. Den 
undersökningen får ge svaret i vad mån den korta underrättstjänstgö
ringen kan innebära någon nackdel från bl.a. utbildningssynpunkt och i 
så fall föreslå åtgärder. 

Hyresnämnden i Stockholm har hemställt att tjänstgöring som t.f.hyres
råd vid Hyresnämnden i Stockholm till en tid av högst sex månader skall 
få tillgodoräknas en hovrättsfiskal som underrättsår vid prövning inför 
assessorsgodkännande. Hyresnämndens skrivelse har remissbehandlats. 
De tillfrågade domstolarna har därvid avstyrkt förslaget medan hyres
nämnderna tillstyrkt det. Även om tjänstgöring i hyresnämnd i och för 
sig rymmer ett antal moment som kan vara av god nytta för en yngre 
domare och sådana erfarenheter säkerligen också kan komma domstols
väsendet i stort till godo är jag inte beredd att medverka till att den 
obligatoriska tjänstgöringstiden vid tingsrätt i vissa fall kan komma att 
ytterligare förkortas för att bytas ut mot tjänstgöring vid hyresnämnden. 

Som jag återkommer till i det följande är renodlingen av domarrollen 
en viktig fråga. Det bör vara en utgångspunkt för det fortsatta reformar
betet att i största utsträckning låta den lagfame domaren koncentrera sina 
insatser till sådana göromål där domarens särskilda kompetens är 
nödvändig. De förändringar av rättslivet som blir en följd av vårt 
närmande till Europa och rättsutvecklingen när det gäller domstolskon
troll av normbeslut och förvaltningsbeslut kommer att leda till en allt 
viktigare roll för domaren. Detta ger anledning att överväga om 
domarnas nuvarande anställningsvillkor på ett riktigt sätt borgar för en 
stark och oberoende domarkår. Det finns därför anledning att överväga 
en översyn av domarnas arbets- och anställningsförhållanden med syfte 
att se om åtgärder kan vidtas för att stärka domarnas och därmed 
domstolarnas ställning i rättssamhället. Det kan vara motiverat att låta en 
sådan översyn omfatta också andra frågor av betydelse för att tillgodose 
detta syfte. 

Domstoh.-väsendet har normalt ett system med treåriga budgetramar. 
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Som framgår av förra årets budgetproposition var tanken att domstols
väsendet fr.o.m. budgetåret 1992/93 skulle gå in i en ny treårig 
budgetperiod. Med hänsyn till de förändringar som kan förväntas av bl.a. 
Domstolsutredningens arbete inskränktes emellertid ställningstagandet till 
domstolsväsendets medelsbehov till de två närmaste budgetåren. Av dessa 
skäl går nu, som jag strax återkommer till, domstolsväsendet in i det 
andra året i en tvåårig budgetram. 

4.2 Åklagarväsendet 

Några huvudpunkter: 
- Åklagarutredningens betänkande (SOU 1992:61) Ett reformerat 

åklagarväsende remissbehandlas för närvarande. 
- Åklagarväsendets centrala organisation ses över. 
- Den inriktning av verksamheten som gäller under hittillsvarande 

treåriga budgetcykel har utsträckts till att omfatta även budget
året 1994/95. 

Åk.lagarväsendet har brottats med liknande problem som domstolarna 
och liksom andra delar av den offentliga sektorn ställts inför uppgiften 
att med begränsade resurser klara av en växande arbetsmängd. Som 
nämnts i 1991 års budgetproposition tillsattes 1990 en parlamentariskt 
sammansatt kommitte för att se över åklagarverksamheten och förunder
sökningsreglerna. Kommitten, som antog namnet Åklagarutredningen 
- 90 (Ju 1990:04), redovisade i augusti 1992 sitt uppdrag genom betän
kandet (SOU 1992: 61) Ett reformerat åklagarväsende. Betänkande 
remissbehandlas för närvarande. 

Åklagarutredningen -90 föreslår bl.a. avkriminalisering och restriktivare 
åtalsregler för vissa brottstyper, införande av särskilda restriktioner för 
att väcka åtal för vissa brott och vidgade möjligheter till föreläggande av 
strctff och förverkande direkt av polis och åklagare. Vidare föreslås en 
renodling av polis- och åklagarrollen, bl.a. så tillvida att felparkerings
avgifter helt skall avlastas polis och åklagare och i stället överlåtas på 
kommunerna. När det gäller förenklingar i förundersökningsförfårandet 
föreslås bl.a. att skyldigheten att göra formell förundersökning i bötesmål 
avskaffas och att dokumentation av förhör skall kunna ske i enklare 
former än i dag. Slutligen föreslås att åklagarväsendet organiseras efter 
en regionmodell som innebär att samtliga åklagarmyndigheter inom en 
region läggs samman till en enda myndighet. Åklagarverksamheten skall 
dock bedrivas på samma orter som i dag. De nuvarande lokala åkla
garmyndigheterna blir nämligen enligt förslaget arbetsenheter inom den 
regionala myndigheten, en lösning som har stora likheter med vad som 
redan i dag gäller i storstäderna. 

Statskontoret fick i juli 1992 i uppdrng att se över åklagarväsendets 
centrala organisation. Uppdrnget lämnades mot bakgrund av att Åklagar-
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utredningen -90 gjort en genomlysning av åk.lagarväsendet på regional 
och lokal nivå. I direktiven till Åklagarutredningen ingick däremot inte 
att se över den centrala nivån. Uppdraget skall redovisas senast den 15 
februari 1993. 

Åklagarväsendet går budgetåret 1993/94 in i det tredje året i den 
pågående budgetperioden. 

Regeringen beslutade i juni 1992 att de riktlinjer för åklagarverk
samheten som gäller för perioden 1991/92 - 1993/94 skall utsträckas till 
att omfatta även budgetåret 1994/95. 

4.3 Processrätten 

Några huvudpunkter: 
- Förslag om att förändra de allmänna domstolarnas och de 

allmänna förvaltningsdomstolarnas arbetsuppgifter prövas i syfte 
att överföra uppgifter som inte består i rättskipning från dom
stolar till förvaltningsmyndigheter, göra en bättre fördelning av 
målen mellan de allmänna domstolarna och förvaltningsdomsto
larna, bredda länsrätternas behörighet och att begränsa måltill
strömningen till överinstanserna. 

- Förvaltningsprocesslagen (1971:291) ses över liksom 
förfarandereglerna för domstolsärenden. 

- Skiljemannalagen ses över. 
- Rättshjälpen ses över i syfte bl.a. att åstadkomma besparingar. 

Reglerna i rättegångsbalken (RB) om förfarandet vid de allmänna 
domstolarna har under det senaste årtiondet varit föremål för ett 
omfattande reformarbete. En stor del av reformarbetet på den centrala 
processrättens område är för den närmaste framtiden knuten till 
Domstolsutredningens betiinkande (SOU 1991:106) Domstolarna inför 
2000-talet. En av utredningens huvuduppgifter har, som jag redan nämnt, 
(avsnitt 4.1) varit att se till att dornstolsverksamheten renodlas och 
koncentreras på de dömande uppgifterna. En viktig uppgift för utred
ningen har också varit att se över förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
som styr förfarandet vid förvaltningsdomstolarna. Vidare har utredningen 
sett över de förfanmderegler för de allmänna domstolarna som inte direkt 
angår tvistemål och brottmål. Det gäller för tingsrätternas del lagen 
(1946:807) om handläggning av domstolsärenden och för hovrätternas 
och högsta domstolens del reglerna i RB om besvär. Också frågor om 
hur överrätternas resurser bättre skall kunna inriktas på de mera 
svårbedömda målen har övervägts av utredningen. Betänkandet har 
nyligen varit föremål för en bred remiss och övervägs nu inom 
Justitiedepartementet. Jag har i avsnittet 4.1 angett huvudinriktningen av 
delar av det arbete som förestår. 

En viktig del i reformarbetet beträffande domstolarna är också strävan-
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<lena mot en renodling av domarrollen. Olika författningsändringar har 
därför gjorts under årens lopp för att öka möjligheten att delegera 
arbetsuppgifter från domarpersonal till annan personal. För närvarande 
pågår två försöksverksamheter i domstolarna, en i en tingsrätt och en i 
två hovrätter. Vidare driver Domstolsverket i samarbete med domstolarna 
ett projekt om ändrade arbetsformer. Förslag om att delegera ytterligare 
arbetsuppgifter har i olika sammanhang förts fram till Justitiedepar
tementet. Mot denna bakgrund kommer frågan om och i vad mån RB:s 
regler behöver ändras för att möjliggöra delegering av olika arbets
uppgifter inom domstolarna att behandlas i en departementspromemoria. 
Som jag antydde i förra årets budgetproposition kan det också vara 
lämpligt att först göra en bedömning av de olika reformförslag som lagts 
fram av Domstolsutredningen och att därefter generellt ta ställning till 
fördelningen av göromålen i domstolarna. Utredningens förslag kan bl.a. 
komma att aktualisera frågan om notarieutbildningens innehåll. 

En särskild utredare har under året .utrett vissa frågor angående 
Regeringsrätten. Det gäller bl.a. en översyn av reglerna om muntlighet 
i Regeringsrätten mot bakgrund av de krav Europakonventionen ställer 
och en nerflyttning av vissa extraordinära uppgifter från Regeringsrätten 
till kammarrätterna. Uppdraget redovisas i dagarna. 

Viktiga frågor med processuell anknytning har föreslagits av Åklagarut
redningen -90. (Jfr avsnitt 4.2) Jag tänker då dels på frågor om vilken 
plats instituten åtalsunderlåtelse, strafföreläggande och föreläggande av 
ordningsbot bör ha i vårt rätlwäsende, dels på frågor om förundersök
ningens bedrivande, särskilt med inriktning på att förenkla rutiner m.m. 
så att tiden mellan brott och åtalsbeslut kan förkortas. En annan central 
fråga är den om förundersökningsledningen. 

I tidigare års budgetpropositioner har ett lagstiftningsärende angående 
begränsningar i målsäganderätten anmälts. Våren 1990 inhämtades 
lagrådets yttrande över ett lagförslag i ärendet varefter en ny remissbe
handling ägde rum sommaren 1990. I likhet med flera av remissinstanser
na anser jag att beredningsunderlaget inte är tillräckligt för att kunna 
läggas till grund för en lagändring och att behovet av ändrade regler kan 
ifrågasättas. Några omedelbara lagstiftningsåtgärder krävs i alla fall inte, 
och jag avser därför inte att föra förslaget vidare. 

Jag är ännu inte beredd att ta ställning till frågan om - och i så fall hur 
- hemlig teknisk avlyssning skall lagregleras. Såsom redovisats i tidigare 
budgetpropositioner fick SÄPO-kommittens förslag till lagstiftning i 
slutbetänkandet (SOU 1990:51) ett blandat mottagande. Enligt min 
mening bör denna fråga, liksom kommittens förslag när det gäller 
användning av övervakningskameror i den brottsutredande verksamheten, 
bedömas i belysning också av den ytterst snabba tekniska utveckling som 
äger rum på teleområdet och hur denna förhåller sig till reglerna om 
hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Frågan har dessutom 
anknytning till frågan om en eventuell permanentning av lagen (1952:98) 
med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål (jfr prop. 
1992/93:26 s. 5). Ett slutligt ställningstagande i dessa frågor bör i vart 
fall avvakta att vissa pågående rättegångar har slutförts. 
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Regeringen har under hösten 1992 beslutat en lagrådsremiss om 
ändringar i rättegångsbalkens regler om när rätten får hålla fortsatt 
huvudförhandling i brottmål och i rättegångsbalkens jävsbestämmelser. 
Ändringarna syftar dels till att komma till rätta med de olägenheter som 
hänger samman med att domstolarna måste genomföra dubbla huvudför
handlingar i de brottmål där rätten beslutar inhämta rättspsykiatriskt 
utlåtande dels till att säkerställa att rättegångsbalkens jävsbestämmelser 
överensstämmer med de krav på en opartisk domstol som ställs upp i 
Europakonventionen såsom de klargjorts genom Europadomstolens dom 
i målet Hauschildt mot Danmark. 

Lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. (prop. 1991192:2, 
bet. 1991/92:JuU4, rskr. 1991/92:24, SFS 1991:2041) och en förord
ning i samma ämne trädde i kraft den 1 juli 1992. Den nya lagstiftningen 
syftar som jag redovisade i förra årets budgetproposition till att åstad
komma ett mer flexibelt förfarande för att inhämta personutredning i 
brottmål. 

Inom departementet utarbetas för närvarande en lagrådsremiss med 
förslag till ändringar i reglerna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning 
på grundval av en departementspromemoria (Ds 1991:56) som varit 
föremål för remissbehandling. Syftet är bl.a. att klargöra vilka åtgärder 
som får företas med stöd av de centrala reglerna om kroppsvisitation 
resp. kroppsbesiktning i RB. I lagrådsremissen behandlas också beslut 
om restriktioner vid häktning och vissa andra frågor som tagits upp i 
departementspromemorian (Ds 1992:8) Häktades gemensamhet med 
omvärlden. 

I tidigare budgetpropositioner har problematiken kring massmediabevak
ningen av uppmärksammade rättegångar tagits upp. Det handlar bl.a. om 
direkl<;ändningar i rndio och bandinspelningar vid rättegången. Det är här 
fråga om svårn avvägningar mellan å ena sidan principen om offentlighet 
vid domstol och allmänhetens intresse av information och å andrn sidan 
intresset av att utredningen i målet blir den bästa möjliga och hänsynen 
till olika personers integritet. Enligt min mening behöver dessa frågor 
beredas vidare, bl.a med beaktande av möjligheten att utnyttja videotek
nik vid domstolsförhandlingar, t.ex. vid bevisupptagningar. En annan 
aspekt som bör vägas in i sammanhanget är frågan om anonymitet för 
vittnen, vilken på senare tid har tagits upp i olika sammanhang sedan 
parter och vittnen utsatts för hot i samband med rättegångar. Frågan är 
värd all uppmärksamhet. Det är enligt min mening inte möjligt att 
genomförn några principiella förändringar på området menjag tror att det 
finns utrymme för vissa justeringar, bl.a. i förundersökningskungörelsen, 
för att förbättra situationen för de inblandade. Frågorna övervägs för 
närvarande inom departementet. . 

En särskild utredare fick under 1991 i uppdrag att utreda möjligheterna 
att i ~vensk rätt införn regler om grupptalan. Syftet med utredningen är 
att förbättra möjligheterna att i domstol driva anspråk som är gemensam
ma eller likartade för en större grupp människor. Enligt direktiven skall 
frågan särskilt övervägas för konsument- och miljörätt<;områdena. 

Också lagen (1929: 145) om skiljemän är föremål för översyn på 
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grundval av bl.a. en framställning från Stockholms Handelskammares 
skiljedomsinstitut sedan regeringen våren 1992 beslutat att tillsätta en 
särskild utredare. Utredaren skall också undersöka om det finns brister 
i rättsskyddet på skiljedomsområdet och överväga om förfarandereglerna 
för de allmänna domstolarna kan ändras så att rättegång i domstol blir ett 
mera slagkraftigt alternativ till skiljeförfarande. Uppdraget skall redovisas 
före den 1 maj 1994. 

Från den internationella processrättens område kan nämnas att Sverige 
hösten 1992 tillträdde 1988 års EG/EFTA-konvention om domstols 
behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, den 
s.k. Luganokonventionen (jfr prop. 1991192:128). Konventionen träder 
i kraft för Sveriges del den 1 januari 1993. 

Från det internationella fältet kan också nämnas ändringar i rätte
gångsbalken som beslutats under hösten 1992 på grundval av prop. 
1992/93:64. Ändringarna syftar i första hand till att anpassa rättegångs
balkens regler till EES-avtalet. Det handlar bl.a. om möjligheterna för 
utländska advokater att vara verksamma i de olika EG- och EFTA
länderna och reglerna om ombud vid rättegång. 

När det gäller rättshjälpsområdet vill jag erinra om de omfattande 
förändringar av såväl materiell som organisatorisk natur som ägt rum de 
senaste åren. Många av de lagändringar som har genomförts sedan 
rättshjälpsreformen trädde i kraft har syftat till att minska statens 
kostnader för rättshjälpen. Reformerna har också varit kostnadsdämpan
de, framför allt när det gäller den allmänna rättshjälpen. Reformerna har 
dock inte på något avgörande sätt kunnat bromsa ökningarna av statens 
kostnader för rättshjälpen i stort. Mot denna bakgrund uppdrog rege
ringen åt Riksrevisionsverket att analysera kostnadsutvecklingen och 
fastställa dess orsaker. I uppdraget ingick även att utvärdera 1988 års 
reform av rättshjälpslagstiftningen och de organisatoriska förändringar 
som trädde i kraft den 1 januari 1991. Uppdraget redovisades den 17 
februari 1992 i rapporten (F 1992:6) Rätl<>hjälpens effektivitet. 

I förra årets budgetproposition aviserades besparingar med 40 milj. kr 
på rättshjälpsanslaget. En av de besparingsåtgärder som särskilt nämndes 
var en sänkning av den övre inkomstgränsen för rätt till allmän rättshjälp. 
I en proposition till riksdagen våren 1992 (prop. 1991/92:159) föreslog 
också regeringen en sådan sänkning från sju till fyra basbelopp. Sedan 
riksdagen avslagit propositionen återkom regeringen hösten 1992 med en 
ny proposition (prop. 1992/93: 109) i ämnet vari bl.a. föreslås en höjning 
av rättshjälpsavgifterna. Förslagen bör kunna träda i kraft den 1 mars 
1993. 

Regeringen beslutade hösten 1991 att ändra bemyndigandet för Dom
stolsverket att fastställa taxorna enligt rättshjälpsförordningen ( 1979:938) 
och konkursförordningen (1987:916). Taxorna skall numera fastställas på 
grundval av en timkostnadsnorm som beslutas av regeringen. I enlighet 
med vad som aviserades i den nyss nämnda prop. 1992/93: 109 har 
regeringen hösten 1992 beslutat differentiera timkostnadsnormen på så 
sätt att den norm som skall ligga till grund för brottmålstaxan har satts 
lägre än den som skall ligga till grund för äktenskapsskillnads- respektive 
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konkursförvaltartaxan. 
Det bör i detta sammanhang också nämnas att frågan om rättsligt 

bistånd till offer för brott som begåtts utomlands övervägs inom 
Justitiedepartementet (se härom vidare i avsnitt 5.3.4). 

4.4 Konkursrätt och utsökningsrätt 

Några huvudpunkter: 
- Frågan om skuldsanering övervägs. 
- Insolvensutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande. 
- Utsökningsbalken ses över. 

lnsolvensutredningen (Ju 1988:02) lade i oktober 1990 fram 
delbetänkandet (SOU 1990:74) Skuldsaneringslag. Där föreslås att det i 
vårt land införs en möjlighet för fysiska personer med övermäktig 
skuldbörda att få skulder helt eller delvis avskrivna efter beslut av 
domstol. Efter remissbehandling har olika konsekvenser av förslaget, 
främst organisatoriska och kostnadsmässiga frågor, övervägts . inom 
regeringskansliet. Enligt min mening bör man i första hand försöka ta till 
vara de möjligheter till olika frivilliga lösningar som finns på området. 
Det är viktigt att banker och andra kreditgivare bidrar till en lösning på 
problemet. Kommunernas konsumentvägledare och socialförvaltningarna 
arbetar redan med dessa frågor på olika håll i landet. Vissa projekt 
bedrivs på regeringens uppdrag, bl.a. uppdrog regeringen i våras åt 
Socialstyrelsen att utreda effekterna av den budget- och skuldrådgivning 
som kommunerna i Malmöhus län skall bedriva under år 1992. Under 
hösten 1992 uppdrog regeringen åt Konsumentverket att inleda en tvåårig 
försöksverksamhet på två orter i landet med syfte bl.a. att finna former 
för kommunernas konsumentrådgivare och ackordscentralens jurister för 
hantering av skuldsaneringar med underhandsackord och att utarbeta 
kriterier för beviljande av underhandsackord och för en enhetlig 
handläggning av skuldsaneringsärenden. Projektet bekostas delvis av 
regeringen över bl.a. Justitiedepartementets anslag. För dessa frågor 
svarar i första hand andra ledamöter av regeringen. En arbetsgrupp inom 
regeringskansliet med företrädare för Social-, Civil-, Finans- och 
Justitiedepartementet arbetar vidare med dessa frågor. Det är min 
bestämda uppfattning att behovet av en lagreglerad skuldsanering i 
enlighet med Insolvensutredningens förslag på detta sätt kan minska. Jag 
kan också nämna att riksdagens lagutskott helt nyligen pekat på möjlig
heten att underlätta frivilliga överenskommelser om skuldsanering om 
dessa kompenseras med en möjlighet att helt eller delvis efterge det 
allmännas fordringar, dvs. främst skatter (1992/93:LU2y s.4). Jag vill 
framhålla att jag inte är beredd att redan nu helt avfärda tanken på att 
införa en skuldsaneringslag. Det kan alltså, alla frivilliga lösningar till 
trots, komma att visa sig att någon form av tvångsmässig nedskrivning 
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av skulder är nödvändig. 
Insolvensutredningen avlämnade helt nyligen sitt slutbetänkande (SOU 

1992: 113) Lag om företagsrekonstruktion. Betänkandet innehåller bl.a. 
förslag om ett nytt rekonstruktionsförfarande för företag i kris och om 
ändringar i förmånsrättslagen samt om upphävande av ackordslagen. 
Betänkandet behandlar också frågan om lönegarantins inverkan på 
konkurrensen mellan företag. Betänkandet skall nu sändas ut på en bred 
remiss. 

Vissa internationella frågor på konkursrättens område har övervägts av 
en särskild utredare. Betänkandet (SOU 1992:78) om vissa internationella 
insolvensfrågor som avlämnades under hösten 1992 innehåller bl.a. 
förslag om att Sverige med vissa reservationer skall ansluta sig till 1990 
års Europeiska konvention om vissa internationella aspekter på konkurser 
och förslag till den lagstiftning som krävs för ändamålet. Betänkandet 
remissbehandlas för närvarande. 

Utsökningsbalken är föremål för en översyn, i första hand på grundval 
av förslag från Riksskatteverket. En första delrapport har föranlett vissa 
lagändringar (se prop. 1990/91:126). En andra delrapport, liksom en 
slutrapport, har remissbehandlats och övervägs för närvarande inom 
Justitiedepartementet. 
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5 Kriminalpolitiken 

5.1 Allmän inriktning 

Att upprätthålla lag och ordning så att människor kan känna sig trygga 
i samhället hör till rättsstatens viktigaste uppgifter. 

Brottsligheten befinner sig i dag på en nivå som inte kan accepteras. 
Jag redovisar i nästa avsnitt siffror på brottsutvecklingen. Att minska 
brottsligheten och öka människors trygghet mot brott måste därför vara 
ett huvudmål för kriminalpolitiken. En given förutsättning måste också 
vara att kriminalpolitiken ges tillräckliga resurser så att den av 
medborgarna uppfattas som en trovärdig och realistisk väg att bekämpa 
brottsligheten. Jag redovisar i detta och andra avsnitt hur dessa 
förutsättningar kan uppfyllas. 

Brottsstatistiken antyder visserligen att brottsligheten hittills under 1990-
talet har legat på en i huvudsak oförändrad nivå. Denna nivå - årligen 
anmäls ca 1,2 miljoner brott - är dock oacceptabelt hög. Till detta 
kommer att oroande tecken har visat sig i vår omvärld i form av en 
mycket stor ökning av brottsligheten inom det forna Östblocket. Det 
handlar delvis om organiserad brottslighet med inslag av narkotikahandel. 
Med all sannolikhet kommer Sverige att inom kort i ökande omfattning 
beröras av kriminalitet som härrör från eller på annat sätt har samband 
med denna brottslighet. 

Alltför få brott klaras upp, mindre än en tredjedel av brotten som 
anmäldes år 1990 blev uppklarade. 

Denna utveckling gör det nödvändigt att överväga kriminaliseringens 
struktur och omfattning. Straffsystemets främsta syfte är att motverka 
vissa särskilt oönskade beteenden. Att lagstiftaren har stämplat ett 
förfarande som brottsligt och belagt det med straff är ett uttryck för 
statens maktutövning. Det är av stor vikt för trovärdigheten till 
straffsystemet att förfaranden som är stämplade som brotL'iliga också 
beivras. Den allmänna trovärdigheten till straffsystemet fordrar också att 
de påföljder som utdöms upplevs som rättvisa och satta i proportion till 
brottets allvar. Inte minst för dem som utsätts för brott måste de 
rättsvårdande myndigheterna visa att det finns en kraft och en vilja att 
ingripa och bestraffa brottslingen. Om inte statsmakterna på detta sätt 
förmår ge medborgarna uppfattningen att de står på brottsoffrens sida 
mot dem som begår brotten har staten misslyckats med en av sina mest 
grundläggande uppgifter. 

Det har under lång tid funnits en tendens att mer eller mindre 
slentrianmässigt föreskriva straff för olika regelöverträdelser i samhället. 
Straffsystemet har nu en omfattning och en brist på överskådlighet som 
medför svårigheter för medborgarna att trots kanske de bästa föresatser 
undgå att göra sig skyldiga till olika regelöverträdelser. Regelsystem på 
taxeringsområdet är ett sådant exempel. 

Det är min uppfattning att vi i framtiden måste begränsa 
kriminaliseringsinstrumentet till sådana förfanmden som i mer trnditionell 
bemärkelse kan kallas brottsliga. Jag tänker då särskilt på sådana 
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förfaranden där det finns ett utpräglat skyddsintresse för den enskilde 
eller för det allmänna, exempelvis våldsbrott, förmögenhetsbrott mot 
enskilda och narkotikabrott. 

Genom avregleringar och förenklingar på samhällslivets olika områden 
bör förutsättningar kunna skapas för att rättsväsendets resurser skall 
kunna koncentreras på sådana förfanmden som verkligen framstår som 
straffvärda. Detta måste vara ett av de centrala målen i det kommande 
lagsti ftningsarbetet. 

De senaste årens utveckling av brottslighet inom näringslivet inger stor 
oro. Det är dock min uppfattning att denna utveckling i första hand måste 
brytas med andra än stmffrättsliga åtgärder. Den extrema ekonomiska 
situation som rått under det senaste decenniet med hög inflation och en 
på många områden utpräglad transaktionsekonomi har i sig varit en 
bidragande orsak till utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten. Det 
är också min bestämda uppfattning att den effektivaste åtgärden mot brott 
i näringsverksamhet är att återupprätta en stabil ekonomi, återupprätta 
trnditionellt industriellt tänkande och etik och moral i affärslivet. 
Därutöver måste ökad samordning ske mellan de brottsbekämpande 
myndigheterna samtidigt som verksamheterna i sig effektiviseras och i 
vissa fall decentraliseras. Åklagaren spelar en centrdl roll i kampen mot 
den grova ekonomiska brottsligheten och särskilt åklagarens ställning bör 
generellt sett utvecklas och förstärkas. Vi måste också medverka till ökat 
eget an!:>"Var och stärkt kontroll av den egna verksamheten, exempelvis 
genom att näringsidkaren själv utformar kontrollinstrument för att 
motverka brottslighet inom eller mot näringsidkarens verksamhet. 

Samtidigt har självfallet statsmakterna det yttersta ansvaret för 
bekämpande av och ingripande mot brott. Den omfattande brottsligheten 
innebär att många enskilda drabbas av olika former av skador och 
förmögenhetsförluster. Men brottsligheten skapar också en allmän känsla 
av otrygghet och rädsla, även hos dem som inte uL<;ätts för brott. Att 
bryta utvecklingen mot allt fler brott är en avgörande fråga för allas vår 
trygghet i samhället. Samtidigt med den inriktning av översynen av 
strdftlagstiftningen som ovan angivit<; är det angeläget att kärnan av 
straffbestämmelser får en adekvat utformning och att straff utmäL<; som 
står i proportion till brottets allvar. 

Missbruket av narkotika har under de senaste decennierna utvecklats till 
ett av samhällets allvarligaste och mest svårlösta problem. De som direkt 
eller indirekt kommer i kontakt med missbruket åsamkas svåm lidanden 
och missbruket ger upphov till personliga tragedier. I missbrukets 
kölvatten följer ofta en allt grövre kriminalitet. Det är nödvändigt att 
samhället uttrycker ett avståndstagande från varje olovlig befattning med 
narkotika. 

Viktiga insatser mot brottsligheten har under senare år blivit åsidosatta. 
Problemen har sin bakgrund i dels vissa brister i lagstiftningens 
utformning, dels att de resurser som kan ställas till rätl!:>"Väsendets 
förfogande inte kan ökas så att alltmer stegrade krav kan tillgodoses. 
Resurserna måste därför nu användas så rationellt att myndigheterna 
inom rätLwäsendet kan leva upp till de krav som lagstiftningen utgår 
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från, även med de besparingskrav som gäller för det kommande 
budgetåret. 

Brottsutvecklingen beror dock inte endast på hur vi utformar de 
traditionella kriminalpolitiska åtgärderna inom rätl!>väsendets ntm. Dessa 
består främst av ingripanden och reaktioner mot redan begångna brott. 
I en mening kan alla dessa åtgärder sägas vara ett uttryck för ett 
misslyckande i den grundläggande ambitionen att förebygga och förhindra 
brott. Den förebyggande effekten av ett strafä.-ystem som är fust och 
konsekvent utformat och tillämpat skall visserligen inte undervärderas. 
Av avgönmde betydelse för att motverka brottslighet är emellertid att vi 
skapar möjligheter för samhället att utvecklas så att människor kan växa 
i mognad, ansvar och ömsesidigt hänsynstagande. Särskilt viktigt är detta 
när det gäller bam och ungdomar. Att stärka familjens ställning och ta 
tillvara skolans möjligheter som fostrare är viktigt i sig men också när 
det gäller att på sikt motverka brottslighet. 

Men vi måste också prioritera direkt brottsförebyggande åtgärder. Även 
när det gäller detta område är det nödvändigt att ta tillvant enskilda 
människors engagemang och deltagande. Centrala direktiv kan aldrig 
ersätta insatser som bygger på kunskap och omsorg om den egna lokala 
miljön. På många håll bedrivs det på den grunden ett värdefullt lokalt 
brottsförebyggande arbete. Statsmakterna har ett an~var för att skapa 
goda förutsättningar för och ge ett aktivt stöd till det arbetet. 

5.2 Brottsutvecklingen och prognos för resten av 1990-talet 

Det antal brott mot brottsbalken som har kommit till polisens kännedom 
har ökat under hela efterkrigstiden. År 1981 uppgick antalet brott mot 
brottsbalken till drygt 760 500 medan antalet år 1991 uppgick till drygt 
1 045 000, dvs. en ökning med drygt 37 procent under tioårsperioden. 
Antalet anmälda brott mot annan lagstiftning har också ökat under större 
delen av denna tid. Av brotten år 1991 mot annan lagstiftning svarade 
trafikbrotten för 51 procent och narkotikabrotten för 21 procent. De 
registrerade trafik- och narkotikabrotten under år 1991 uppgick till 
111 000. Härtill kommer ett stort antal trafikförseelser, som 
huvudsakligen beivras genom ordningsbot. 
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D Brottsbalksbrott []Ill Brott mot annan lagstiftning 

1 Värdena för 1992 har beräknats på grundval av utvecklingen t.o.m. oktober 1992 

Brott mot brottsbalken har under den senaste tioårsperioden ökat med i 
genomsnitt 3,2 procent per år medan brott mot annan lagstiftning ökade 
i början av 1980-talet för att därefter minska från ett högsta antal på 
drygt 178 000 år 1982 till nära 154 000 år 1991. För år 1992 tycks det 
antalet sjunka till omkring 143 000. För antalet registrerade brott mot 
lagstiftning utanför brottsbalken kan mycket starka variationer iakttas 
mellan olika år. 

I följande tabell ges en översikt av den genomsnittliga årliga föränd
ringen i antalet anmälda brott mot brottsbalken under perioderna 1981 -
1986 resp. 1986 - 1991. 

Årlig förändring i genomsnitt 

1981 - 1986 -

1986 1991 

Våldsbrott + 5,8 % + 5,0 % 

därav misshandel + 6,2 % + 4,3 % 

därav rån + 3,3 % + 10,2 % 

våldtäkt + 3,9 % + 6,9 % 

lillgreppsbrott + 5,4 % + 1,8 % 

därav bostadsinbrott + 3,1 % - 1,1 % 

därav inbrott i vind, källare + 3,9 % - 2,7 % 

därav biltillgrepp + ll,l % + 4,9 % 

Bedrägeribrott + 0,2 % - 0,4 % 
Övriga brottsbalksbrott + 4,9 % + 2,8 % 

därav skadegörelsebrott + 5,0 % + 3,2 % 
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Brottsförebyggande rådet har nyligen gjort en prognos för 
brottsutvecklingen till år 2000. Den har publicerats i betänkandet (SOU 
1992:80) Kriminologisk forskning och kriminalpolitisk forskning. 
Prognosen bygger på ett studium av till polisen anmälda brott sedan år 
1950. Enligt denna prognos kommer nivån för de anmälda brotten år 
2000 att ligga mellan 1,35 och 1,53 miljoner anmälda brott totalt, 1,2 till 
1,3 miljoner annmälda brottsbalksbrott, 680 000 till 870 000 anmälda 
stöldbrott och 51 000 till 57 000 våldsbrott. Prognosen visar enligt 
Brottsförebyggande rådet vilken nivå den anmälda brottsligheten kommer 
att ligga på år 2000 om brottsutvecklingen fortsätter enligt det mönster 
den hittills gjort. 
Som ett viktigt led i analysarbetet avser jag inom kort föreslå regeringen 

att Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen, och Kriminalvårds
styrelsen ges i uppdrag att ta fram en framtids- och omvärldsanalys 
avseende det kriminalpolitiska arbetsfältet. 

5.3 Lagstiftningsåtgärder 

5. 3.1 Stra.fflagstift11i11ge11 

Några huvudpunkter: 
- Höga krav skall ställas på strafflagstiftningen. 
- Frågan om strängare regler för grovt rattfylleri förbereds. 
- Skärpta regler för ringa narkotikabrott införs. 
- Översyn och höjda straff för bl.a. vissa våldsbrott. 
- Vapenlagstiftningen ses över. 
- Förslag om avkriminalisering förbereds. 

Åklagarutredningen har i sitt betänkande (SOU 1992:61) Ett reformerat 
åklagarväsende behandlat allmänna frågor om kriminalisering och 
föreslagit en rad åtgärder avseende avkriminalisering och annat för att 
begränsa straffrättens tillämpningsområde. Förslagen remisshandlas för 
närvarande. 

I en proposition om bl.a. ringa narkotikabrott, som under hösten 1992 
överlämnats till riksdagen (prop.1992/93: 142) har regeringen föreslagit 
åtgärder som syftar till att ge möjligheter att ingripa tidigt och med kraft 
förhindra att framför allt unga människor fastnar i missbruk och till att 
förbättra behandlingen av de missbrukare som avtjänar straff. Den 
särreglering med lägre straffskala som hittills gällt sådana brott som bara 
avser eget bruk av narkotika föreslås bli upphävd. Det innebär att 
fängelse skall ingå i straffskalan också för sådana brott. Propositionen 
behandlas för närvarande i riksdagen. 

Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 1992 ändrades vissa 
av brottsbalkens bestämmelser om sexualbrott (prop. 1991/92:35, bet. 
JuU 7, rskr. 159). Ändringarna avser att stärka skyddet för barn och 
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ungdomar mot att bli utnyttjade i sexuella sammanhang och att i 
strafflagstiftningen ytterligare markera allvaret i sexuella övergrepp mot 
barn. I samband med lagändringen uttalade riksdagen att det fanns behov 
av en översyn av bestämmelserna om preskription av sexualbrott och att 
översynen bör ha syftet att de nuvarande åtalspreskriptionstiderna 
förlängs. Justitiedepartementet utarbetar för närvarande en promemoria 
angående en sådan översyn. 

I en nyligen till riksdagen överlämnad proposition (prop. 1992/93: 141) 
föreslås förändringar i straffskalorna för en rad brott, särskilt i 
brottsbalken. Merparten av förslagen avser straffskärpningar för brott där 
nuvarande straffskala inte ger tillräckligt med utrymme att döma till straff 
av erforderlig skärpa i de mest straffvärda fallen. Sådana skärpningar 
föreslås för bl.a. ringa misshandel, olaga hot, ofredande, sexuellt 
ofredande, egenmäktighet med barn, grovt häleri, olovligt brukande, 
barnpornografibrott, falskt larm, olovlig underrättelseverksamhet och 
brott mot vapenlagen. Motiven bakom förändringar är något olika. I detta 
sammanhang finns anledning att peka på att en rad av åtgärderna avser 
att stärka det straffrättsliga skyddet för utsatta grupper, särskilt kvinnor 
som utsatts för våld och barn. 

Förslagen har också en udd riktad mot våldsbrott i allmänhet. Det har 
blivit allt vanligare att vapen kommer till användning vid våldsbrott och 
särskilt vid rån. För att skärpa synen på illegal vapenhantering föreslås 
att maximistraffet för olaga vapeninnehav höjs till fyra år. I syfte att om 
möjligt nedbringa antalet illegala vapen och minska spridningen av 
sådana vapen till kriminella kretsar föreslås också vad som kan kallas en 
vapenamnesti av innebörd att olovligt innehavda vapen under en 
begränsad tid skall få inlämnas till polisen utan straffrättslig påföljd. 

I propositionen behandlas också frågor om psykiskt våld och pekas på 
vikten av att vid bedömningen av brott även beakta sådana beteenden 
som främst tar sikte på att psykiskt bryta ned en annan person. 

En särskilt uppmärksammad problematik är brott som har sin bakgrund 
i rasistiska motiv. Problem som rör denna typ av brottslighet har 
behandlats i delbetänkandet Organiserad rasism (SOU 1991:75) som 
lämnats av utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering. Förslagen 
i betänkandet övervägs för närvarande i regeringskansliet och förslag till 
riksdagen bör komma våren 1993. 

Den parlamentariska utredningen med uppgift att se över reglerna om 
grovt rattfylleri med inriktning på en sänkt promillegräns och skärpta 
straff samt en ökad enhetlighet i tillämpningen kommer att avlämna sitt 
betänkande inom kort, varefter förslagen efter sedvanlig remissbehandling 
skyndsamt kommer att behancflas av regeringen. 

Regeringens samlade program mot den ekonomiska brottsligheten har 
nyligen presenterats. Programmet avser åtgärder inom flera områden 
utöver straffrätten och berör bl.a. organisationsfrågor, metodfrågor, 
regler om förundersökning samt skatte- och uppbördslagstiftningen. 

Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har redovisat ett uppdrag att i 
samråd kartlägga problemen beträffande den ekonomiska brottsligheten 
och föreslå åtgärder på kort och lång sikt. Flera av de förslag som 
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Riksåklagaren och rikspolisstyrelsen lämnat avser åtgärder som kan 
vidtas av berörda myndigheter inom ramen för deras ordinarie 
verksamhet. Regeringen har därför uppdragit åt Riksåklagaren, 
Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket att redovisa vidtagna åtgärder i 
form av effektiviseringar inom ramen för myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Man torde kunna utgå från att redovisningen kommer att 
visa att det redan inom ramen för gällande regelsystem och resursramar 
finns möjligheter att påtagligt effektivisera utredningsarbetet. Inom 
regeringskansliet pågår också ett fortlöpande arbete med att se över i 
vilka avseenden som lagstiftningen bör förändras på det här området. 
Datastraffrättsutredningen kommer senare denna dag att avlämna sitt 
slutbetänkande i vilket behandlas straffrättsliga frågor som har 
anknytning till datahantering. 

Jag vill också nämna att jag kommer att föreslå att det skall tillsättas en 
utredning med uppgift att göra en översyn av vapenlagstiftningen. 
Översynen skall avse både en språklig och systematisk modernisering och 
en anpassning av regelverket till vad som skall gälla för EG:s 
medlemsländer. 

Tillämpningsområdet för lagen (1988:254) om knivförbud utvidgades 
den 1 juli 1990. Inom Justitiedepartementet pågår för närvarande en 
utvärdering av det utvidgade knivförbudet. I det sammanhanget kommer 
också att belysas bl.a. om förbudet för personer under 21 år att inneha · 
stiletter och förbudet att överlåta gatustridsvapen till sådana personer bör 
göras generella. 

SÄPO-kommitten har i sitt slutbetänkande (SOU 1990:51) lagt fram 
förslag om en effektivare och mera rättssäker personalkontroll m.m. 
Betänkandet har remissbehandlats och ärendet är för närvarande föremål 
för beredning. 

Mot bakgrund av bl.a. vissa uppmärksammade rättsfall har regeringen 
givit en särskild utredare i uppdrag att se över medverkansreglerna. 
Uppdraget skall redovisas våren I 993. 

Viktiga frågor som rör både brottsbalken och specialstraffrätten har 
behandlats i fängelsestraffkomrnittens slutbetänkande (SOU 1988:7) 
Frihet från ansvar. Kommitten har i betänkandet föreslagit att ett 
uttryckligt förbud mot analogisk tillämpning av straffbud skall ställas upp 
samt att tillämpningen av brottsbalkens medverkansregler inom special
straffrätten skall regleras i lag. När det gäller de allmänna reglerna om 
ansvarsfrihet föreslår kommitten att särskilda bestämmelser om samtycke 
och rättsvillfarelse skall tas in i lagstiftningen samt att tillämpningsområ
det för bestämmelsen om nöd skall utvidgas. Förslagen har remiss
behandlats. Jag ämnar inom kort återkomma med förslag i dessa frågor. 
I samband därmed kommer också att behandlas den i 
departementspromemorian (Ds 1991 :78) Parallellinstruktion upptagna 
frågan om möjligheten att vanliga brottmål beakta 
yttrandefrihetsrättsliga intressen. 

Regeringen gav i våras Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera 
tillämpningen av lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård m.m. I 
uppdraget ingår bl.a. att särskilt analysera tillämpningen av de nya 
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reglerna om psykiskt störda lagöverträdare. Uppdraget har nyligen 
delredovisats och skall slutredovisas den 15 december 1993 till 
Socialdepartementet. 

5.3.2 Påföljdssystemet 

Några huvudpunkter: 
- Ordningen med obligatorisk halvtidsfrigivning avskaffas. 
- Samhällstjänst införs i hela landet. 
- En utredning pågår om påföljdssystemets uppbyggnad med 

uppgift bl.a. att utveckla alternativa påföljder. 

Regeringen överlämnade i juni 1992 till riksdagen en proposition med 
förslag till ändringar av reglerna om villkorlig frigivning. I propositionen 
föreslås att den obligatoriska halvtidsfrigivningen avskaffas; i stället skall 
huvudregeln vara att minst två tredjedelar skall ha avtjänats innan 
frigivning kommer i fråga. I princip innebär förslagen en återgång till 
den ordning som gällde före den nuvarande regleringen. Förslaget 
behandlas alltjämt av riksdagen. 

Regeringen har under förra året tillkallat en parlamentarisk kommitte -
Straffsystemkommitten (Ju 1992:07, dir. 1992:47) - som har att 

överväga vad som i ett längre perspektiv bör gälla för frigivning från 
fängelsestraff. Ett förslag från kommitten i denna fråga är att vänta senast 
den 1 oktober 1993. 

Straffsystemkommittens uppdrag är dock inte begränsat till den 
villkorliga frigivningen. I kommittens uppdrag ingår att göra en mer 
allsidig översyn av straffi.)'stemets uppbyggnad. I direktiven till 
utredningen betonas att värden som !egalitet och proportionalitet bör vara 
vägledande för påföljdsvalet. Påföljdssystemet måste också innebära 
snabba, tydliga och konsekventa reaktioner på brott. Systemet måste 
utformas så att det kan fylla uppgiften att verka avhållande på människors 
brottsbenägenhet och göra det möjligt att effektivt avbryta en pågående 
brottslig verksamhet. Från den utgångspunkten utgör fängelsestraffet en 
oundgänglig del av påföljdssystemet. Samtidigt måste systemet präglas 
av humanitet och respekt för individen. Även om fängelsestraff inte kan 
undvaras är det viktigt att utveckla också andra påföljdsalternativ. I 
kommittens uppdrag ingår bl.a. att överväga om villkorligt fängelse skall 
införas och föreslå hur samhällstjänst bör införas som ett permanent 
inslag i påföljdssystemet. En annan central fråga är möjligheterna till en 
effektivisering av frivårdspåföljderna genom införande av elektronisk 
övervakning. Kommittens förslag när det gäller påföljds!>)'stemets 
utformning skall vara klar före utgången av år 1994. 
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5.3. 3 De unga lagöverträdarna 

- Ungdomsbrottskommitten fortsätter arbetet med sin översyn av 
ingripanden mot unga lagöverträdare i vilken bl.a. samordningen 
mellan socialtjänsten och rättsväsendet är en huvudfråga. 

Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 1988 (prop. 
1987/88:135, JuU36, rskr. 403, SFS 1988:820 ff.) förbättrades 
möjligheterna till ett snabbt och effektivt ingripande mot de unga 
lagöverträdarna. Samtidigt tog regeringen genom en särskild förordning 
initiativ till en försöksverksamhet med enklare och smidigare samar
betsformer mellan myndigheterna i ärenden som rör unga lagöverträdare 
(SFS 1988:217). Den nya lagstiftningen och försöksverksamheten har på 
regeringens uppdrag utvärderats av Brottsförebyggande rådet. 

Även efter dessa ändringar har det emellertid varit uppenbart att det 
finns behov av en bred och förutsättningslös genomgång av hur reaktions
systemet bör vara utformat i fråga om brott av unga. Det är en uppgift 
som nu ankommer på ungdomsbrottskommitten (Ju 1990:07, dir. 
1990:53). Kommitten har i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering 
av socialtjänstreformens betydelse för behandlingen av unga lagöverträ
dare och att i samband med detta också förutsättningslöst överväga i vilka 
former och på vilket sätt det allmänna bör ingripa när unga begår brott. 
Huvuduppgiften skall vara att undersöka om den nuvarande fördelningen 
av uppgifter mellan socialtjänsten och rättsväsendet är väl avvägd när det 
gäller unga lagöverträdare och om samordningen mellan myndigheter kan 
förbättras. 

Kommitten kommer i det sammanhanget bl.a. att inventera olika 
tänkbara för ungdomar anpassade reaktioner och bedöma i vad mån dessa 
kan antas vara lämpliga i syfte att motverka fortsatt brottslighet. Bland 
de reaktioner som diskuterats i detta sammanhang kan bl.a. nämnas 
s.k. veckoslutsfängelse, medling och förbud att vid vissa tidpunkter vistas 
på vissa platser. 

Kommitten kommer också att ta upp frågan om särskilda regler bör 
gälla för handläggningen av ungdomsbrottmål. Diskussionen har här 
bl.a. gällt behovet och lämpligheten av någon form av särskilda jour
eller ungdomsdomstolar. 

Andra frågor som kommitten kommer att behandla är bl.a. frågan om 
behovet av särskilda regler för akuta omhändertaganden av unga och 
allmän domstols befattning med den form av frihetsberövanden som i dag 
sker med stöd av socialtjänstlagstiftningen. Kommitten skall avge sina 
förslag före utgången av april 1993. 
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5.3.4 Brottsofferfrågor 

Några huvudpunkter: 
- Frågan om att förbättra brottsoffrens ställning bereds. 
- Brottsofferfrågorna bereds inom en arbetsgrupp i 

Justitiedepartementet. 
- Förslagen om en utvidgad rätt till målsägandebiträde och 

förbättrat rättsligt bistånd vid brott som begåtts utomlands bereds 
vidare. 

- En försöksverksamhet med livvakt för hotade kvinnor har 
påbörjats. 

Arbetet med att stärka brottsoffrens ställning har fortsatt under år 1992 
(jfr prop. 1991192:100 bil. 3 s. 49 ff). 

När det gäller möjligheterna till rättsligt bistånd för dem som utsatts 
för brott utvidgades från den 1 januari 1991 möjligheterna att få 
målsägandebiträde. I departementspromemorian, (Ds 1992:24) Några 
brottsofferfrågor, föreslås bl.a. att möjligheterna att få målsägandebiträde 
utvidgas till att omfatta ytterligare brott enligt brottsbalken och att 
målsägandebiträdets uppgifter i mål om skadestånd utvidgas. I 
promemorian föreslås också utökade möjligheter till allmän rättshjälp och 
annat ekonomiskt bistånd åt brottsoffer i ärenden som behandlas 
utomlands. Promemorian har remissbehandlats och förslagen bereds nu 
vidare. En departementspromemoria med förslag till ytterligare åtgärder 
för att öka stödet till dem som utsätts för brott kommer att remitteras 
inom kort. Likaså bereds förslag till ytterligare åtgärder för att förbättra 
brottsoffrens ställning. 

Som tidigare nämnts (avsnitt 5.3.l) har regeringen i en proposition 
föreslagit förändrade straffskalor för bl.a. ett antal vålds- och sexualbrott. 
Genom förslagen stärks det straffrättsliga skyddet för utsatta grupper, 
särskilt för kvinnor som utsätts för våld och hot samt för barn. 

Lagen (1988:688) om besöksförbud har inneburit ett förbättrat skydd 
för kvinnor som utsätts för våld, hot och trakasserier. Enligt en ändring 
i lagen, som trätt i kraft år 1990, har bl.a. straffmaximum för 
överträdelse av ett besöksförbud skärpts till fängelse högst ett år. 
Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag att göra en studie av 
besöksförbudslagen. Studien, som bl.a. skall innehålla en utvärdering av 
1990 års straffskärpning, beräknas bli klar strax efter årsskiftet. 

Justitiekanslerns uppdrag att se över reglerna om s.k. våldspornografi 
i 16 kap. 10 b § brottsbalken redovisas inom den närmaste tiden. 

Som tidigare nämnts (avsnitt 3.3) har kommitten om ideell skada i 
september 1992 lagt fram ett delbetänkande om ersättning för kränkning 
genom brott. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. 

I en promemoria från Brottsförebyggande rådet, Barnens brott och 
föräldrarnas ansvar (BRÅ-PM 1990: 1), har föreslagits bl.a. att det i 
skadeståndslagen införs en regel som utvidgar föräldrars skade-
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ståndsansvar. Promemorian har remissbehandlats och förslaget övervägs 
för närvarande i Justitiedepartementet. 

I detta sammanhang vill jag också redovisa vissa åtgärder som inte 
avser lagstiftningsfrågor för att ge en samlad bild av strävandena att 
stärka brottsoffrens ställning. 

I min anmälan till 1992 års budgetproposition nämnde jag att en 
försöksverksamhet med livvakt för hotade kvinnor förbereddes. 
Regeringen uppdrog i april 1992 åt länsstyrelserna i Stockholms län, 
Göteborgs och Bohus län, Malmöhus län och Västernorrlands län att 
genomföra försök med livvaktsskydd för hotade kvinnor under budgetåret 
1992/93. För ändamålet anvisades 10 milj. kr. Enligt beslutet skall en 
utvärdering av verksamheten redovisas till Justitiedepartementet senast 
den 1 oktober 1993. 

Rikspolisstyrelsen har tagit fram specialutrustade väskor för akut skydd 
mot olika former av våldsbrott för utsatta kvinnor. Väskorna, som 
innehåller mobiltelefon, telefonsvarare, larmanordning m.m., finns nu i 
280 exemplar och de har fördelats till de regionala polischeferna. 

Stöd bör utgå till kvinnojourernas riksorganisation och 
invandrarorganisationer som stödjer misshandlade kvinnor. Vidare bör 
medel avsättas för kvinnojourernas lokala utvecklingsarbete. Medlen för 
det lokala utvecklingsarbetet bör fördelas av riksorganisationen i enlighet 
med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. Chefen för socialdeparte
mentet beräknar totalt 5 080 000 kr för området. 

För närvarande finns ett sextiotal brottsofferjourer runt om i landet. 
Nya jourer växer fram varje år. Regeringen beslutade i september 1992 
om ett bidrag på 1 milj. kr. till Brotl'iofferjouremas Riksförbund. 
Bidraget är avsett att till övervägande del användas till uppbyggande av 
lokala brottsofferjourer. Jag återkommer till frågan om ett nytt bidrag vid 
behandling av anslagen till Brottsskadenämnden. 

Rikspolisstyrelsen fick i september 1991 i uppdrag att tillsammans med 
Socialstyrelsen, Domstobverket och Rik.<>åklagaren genomföra fortbild
ning av berörda yrkesgrupper inom rättsväsendet liksom inom social
tjänsten samt hälso- och sjukvården i syfte att ge ökad kunskap om bl.a. 
våld mot kvinnor och våldets effekter. En del av utbildningen har 
genomförts. På regional nivå pågår f.n. utbildningsinsatser. Uppdraget 
skall redovisas senast den 1 juli 1993. 

Socialstyrelsen har tidigare fått medel från elfte huvudtitelns 
reservationsanslag E 2. Särskilda jämställdhetsåtgärder för att bedriva 
utvecklingsarbete i frågor som rör våld mot kvinnor. Utvecklingsarbetet, 
som syftar till ett förbättrat regionalt myndighel'isamarbete och bedrivs 
i projektform, pågår för närvarande i fem län. 

5. 3. 5 Brottsregistreri11ge11 

Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har utvecklat nya rutiner för 
strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot med sikte på att de 
skall kunna börja tas i bruk vid årsskiftet 1992/93. Rikspolisstyrelsens 
enhet i Kiruna skall ombesörja viss databehandling i de nya rutinerna 
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men också ha självständiga uppgifter när det gäller uppbörd av 
föreläggandena och olika meddelanden i ärendena myndigheter emellan. 
I övrigt skall handläggningen av själva ärendena till största delen ske vid 
de lokala myndigheterna. Genom förordningen (1992: 1027) om register 
för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m. har regeringen 
meddelat bestämmelser om de nya ADB-register som skall föras över 
strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot. Förordningen träder 
i kraft successivt med början vid årsskiftet, allteftersom myndigheterna 
utrustas med erforderliga tekniska hjälpmedel. När det nya systemet har 
varit i bruk någon tid och erfarenheter kunnat vinnas därav, avser jag att 
återkomma till frågan om förordningen bör ersättas av en registerlag. 

Frågan om den centrala brottsregistreringen i framtiden behandlades i 
propos1Uon 1987/88:122 om ändringar i kriminal- och 
polisregisterlagarna m.m. I propositionen konstaterades att det nuvarande 
person- och belastningsregistret (PBR) hos Rikspolisstyrelsen var 
föråldrat och komplicerat såväl i tekniskt avseende som när det gällde 
den rättsliga regleringen och att det behövdes genomgripande 
förändringar i fråga om den registrering som för närvarande görs i PBR. 

I en skrivelse till regeringen den 30 mars 1990 har Samarbetsorganet 
för rättsväsendets informationssystem (SARI) föreslagit att den 
registrering som för närvarande görs i PBR och i registret över påföljder 
som har betydelse för körkortsfrågor i framtiden skall göras i två olika 
register, misstankeregistret och kriminalregistret. I SARI: s rapport 
1989:2 ges förslag till hur uppbyggnaden av brottsregistreringen bör ske. 

Regeringen anmälde frågan om dessa register i 1992 års 
budgetproposition (prop. 1991/92: 100 bil. 3 s. 53 ft). Jag föreslog att 
uppbyggnaden av brottsregistren bör utföras efter de linjer SARI har 
föreslagit. 

I betänkandet (1991/92:JuU25) om nytt kriminalregister m.m. anförde 
justitieutskottet bl.a. att utskottet inte fann anledning till erinran mot vad 
jag anfört i budgetpropositionen om riktlinjerna för uppbyggnaden av ett 
nytt kriminalregister och ett nytt misstankeregister. Utskottet inskärpte 
dock vikten av skyndsamhet i översynsarbetet och hänvisade till sina 
tidigare uttalanden på området. Riksdagen följde utskottet<> förslag (rskr. 
1991/92:260). 

I 1992 års budgetproposition framhöll jag också att förslag till 
lagstiftning var under utarbetande i departementet. Arbetet har lett fram 
till departementspromemorian (Ds 1992:32) Lag om kriminalregister, 
m.m. Utgångspunkten för förslaget är de förslag till kriminal- och 
misstankeregister som SARI har lagt fram. Promemorian har nyligen 
remiss behandlats. 

SARI har påbörjat en studie med utgångspunkt i förslagen i nämnda 
departementspromemoria med sikte på en översiktlig projektplan där 
riktlinjerna för det fortsatta arbetet läggs fast. Riktlinjerna skall beskriva 
hur det fortsatta arbetet med konstruktion och genomförande skall 
bedrivas. Planen beräknas föreligga omkring den 1 juli 1993. Samtidigt 
förbereds ett förslag till en ny lagstiftning på området med utgångspunkt 
i den nämnda promemorian. 
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5.4 Polisen 

När det gäller polisens förutsättningar för att kunna motsvara de krav 
som ställs och kommer att ställas på den har bilden både positiva och 
mindre positiva inslag. Till det positiva hör att den tidigare polisbristen 
kan beräknas vara avhjälpt redan under det kommande budgetåret. Andra 
positiva faktorer är den vilja att utveckla och effektivisera verksamheten 
som finns på många håll inom polisen och som har lett till framgångar 
bl.a. när det gäller det brottsförebyggande arbetet. Den relativt sett höga 
standarden i fråga om utbildning och utrustning är också positiva inslag 
i bilden. 

Mindre positivt är att polisen ännu inte har förmått öka sin synlighet i 
samhället i den utsträckning som vore önskvärd. Inte heller kraven på 
närhet och tillgänglighet tillgodoses på ett fullt godtagbart sätt. 

I likhet med andnt myndigheter måste polisen vidkännas besparingar. 
Jag redovisar i det följande närmare hur dessa besparingar skall tas ut 
samtidigt som verksamheten skall förbättras. 

De budgetmässiga förutsättningarna får inte leda till att ambitionen 
sänks när det gäller polisens verksamhet. I stället är det nödvändigt att 
organisation och verksamhetsformer förändnts så att polisen kan behålla 
sin operativa kapacitet och utvecklas på det sätt som behövs för att kunna 
förverkliga de kriminalpolitiska målen för polisverksamheten. Det gäller 
därvid bl.a. att minska administrationen inom polisen och att använda 
resurserna på det sätt som ger bäst effekt i form av minskad brottslighet 
och ökad trygghet i samhället. 

Också i fortsättningen bör våldsbrott och narkotikabrott särskilt 
prioriteras i polisens brottsbekämpande verksamhet. Den 
brottsförebyggande polisverksamheten måste fortsätta att utvecklas. 
Polisens synlighet och närhet till medborgarna måste öka och det måste 
bli fler kvarterspoliser. Också sal<>ningen på det internationella 
polissamarbetet måste drivas vidare med sikte på Sveriges anslutning till 
EG. 

Satsningen på förebyggande polisarbete och på ökad synlighet får dock 
inte leda till att den brottsutredande verksamheten kommer i bakgrunden. 
Dagens och morgondagens kvalificerade brottslighet sker i många fall i 
sofistikerade former som gör att denna brottslighet är mycket svår att 
avslöja. Det är nödvändigt att den kvalificerade kriminalpolisverk
samheten utvecklas så att den håller jämna steg med den kvalificerade 
brottsligheten. Detta måste beaktas i utvecklingsarbetet inom polisen både 
när det gäller metoder och organisation och ligger också till grund för ett 
uppdrag som regeringen nyligen har gett till Rikspolisstyrelsen att utreda 
organisationen vid Rikskriminalpolisen och i fråga om den mest 
kvalificerade kriminalpolisverksamheten i övrigt. 

Den brottsförebyggande polisverksamheten bör bl.a. inriktas på att 
polisen fungerar som motor och samordnare för molwarande aktiviteter 
hos andra organ, såsom skola, socialtjänst, frivilligorganisationer och 
kollektiv av t.ex. boende inom ett visst område. Inom ramen för de 
berörda organens gemensamma verksamhet faller bl.a. att förstärka 
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normgivningen gentemot de unga, att öka den sociala kontrollen och att 
vidta olika praktiska åtgärder som bidrar till att minska brottsligheten 
och öka tryggheten. Samtidigt är det viktigt att hålla fast vid att det inte 
är polisens sak att ta över ansvaret från skola, socialtjänst eller andra 
organ. Kärnan i polisens verksamhet är att träda in med utövande av 
lagreglerade befogenheter när andra samhällsorgans möjligheter har tömts 
ut. 

Den centrala polisorganisationen är för närvarande under översyn. Utan 
att föregripa det arbetet vill jag redan nu som min mening redovisa, att 
den decentraliserade organisationsstrukturen inom den svenska polisen 
gör det viktigt att det finns ett centnilt organ som håller ihop 
verksamheten och ser till att den fungerar i enlighet med statsmakternas 
intentioner. Den centrala myndigheten måste kunna verka effektivt och 
med kraft på de områden som statsmakterna har bestämt. 
Rikspolisstyrelsen kommer alltså att ha viktiga uppgifter inom 
polisväsendet också i framtiden. 

Rikspolisstyrelsen har begärt medel för en satsning på teknikutveckling 
inom polisen. Det statsfinansiella läget medger emellertid inte att 
särskilda medel tillskjuts för detta ändamål. Jag delar dock 
Rikspolisstyrelsens uppfattning om det angelägna i att den svenska 
polisen inte halkar efter i teknikutvecklingen i förhållande till polisen i 
andra länder eller till samhället i övrigt. Det är viktigt att myndigheterna, 
inom givna ekonomiska ramar, avsätter tillräckliga medel för 
investeringar. Detta måste beaktas av Rikspolisstyrelsen i dess roll som 
centralt tillsynsorgan. 

På längre sikt kan det bli nödvändigt att göra mera övergripande 
överväganden när det gäller exempelvis frågor om polisens organisation 
och verksamhetsformer och om avgränsningen av polisverksamheten 
gentemot kommunal och annan verksamhet. Det finns annars en risk att 
polisverksamheten stelnar i gamla former och inte förmår utvecklas och 
på ett effektivt sätt möta de krav som i en fmmtid kommer att ställas på 
polisen till följd av brottsutvecklingen och samhällsutvecklingen i övrigt. 
I grunden handlar det om hur den decentraliserade polisen skall kunna 
utvecklas och öka sin effektivitet under demokratisk kontroll och till 
rimliga kostnader. Jag avser att redan under det innevarande budgetåret 
närmare studera dessa framtidsfrågor inom Justitiedepartementet med 
syfte att klarlägga förutsättningarna för polisens verksamhet på lång sikt 
och vilka handlingslinjer i fråga om organisationsutveckling och andra 
utvecklingsfrågor inom polisens område som kan bli aktuella. Om dessa 
framtidsstudier leder till att en mera genomgripande strukturell reform 
måste göras när det gäller polisen, kan det vidare utredningsarbetet 
komma att ske i andra former. Den fmmtids- och omvärldsanalys som 
jag nyss har nämnt utgör självfallet också en grund för sådana 
ställningstaganden. 
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S.5 Kriminalvården 

En grundläggande inriktning av vår kriminalpolitik är att en 
frihetsberövande påföljd såvitt möjligt bör undvikas, eftersom en sådan 
påföljd i regel inte förbättrar den enskildes möjligheter att anpassa sig till 
ett liv i frihet. Dessutom är frivården en humanare och billigare vårdform 
än anstaltsvård. 

I 1992 års budgetproposition framhöll jag det angelägna i att formerna 
för verkställigheten av skyddstillsyn skulle stramas upp i olika avseenden 
och att det då pågående arbetet med att utveckla olika former av 
strukturerade åtgärdsprogram för olika klientkategorier i samverkan med 
socialtjänsten, arbetsmarknadsmyndigheterna och andra samhällsorgan 
borde fortsätta och intensifieras. Det finns inte nu anledning att göra en 
annan bedömning, tvärtom bör sådana insatser utvecklas ytterligare. En 
sådan inriktning ligger också i linje med vad som angetts i direktiven till 
den tidigare nämnda Straffsystemkommitten såvitt avser frivårdspåföljder 
och ytterligare alternativ till fängelse. 

Kriminalvårdens uppgift att verkställa fängelsestraffen skall ske bl.a. 
utifrån kr,tVet på samhällsskydd. Jag vill i det sammanhanget fästa 
uppmärksamhet på att säkerhetsaspekterna vid häktena och de slutna 
anstalterna är väsentliga. Verksamheten, lokaler och teknik måste 
utformas så att det omöjliggör eller i vart fall i hög grnd försvårar att de 
intagna avviker. Den nuvarande statistiken visar att antalet direkta 
rymningar är få. Kraven måste dock även i forL<>ättningen ställas högt, 
varvid man fortlöpande på alla nivåer inom kriminalvårdsorganisationen 
måste engagerct sig aktivt i säkerhetsarbetet. 

Tiden för anstaltsvistelsen bör på bästa sätt utnyttjas för a~t genom 
förebyggande åtgärder förmå den intagne att inte återfalla i brott. 
Utvecklingsarbetet inom kriminalvården har lett till olika åtgärdsprogram 
för olika grupper av intagna. Här kan nämnas motivationsprogram för att 
förmå narkotikamissbrukare att upphöra med sitt missbruk samt 
behandlingsprogram för personer dömda för sexualbrott och våldsbrott. 
Kriminalvårdens utvecklingsarbete för verksamheten under 
anstaltsvistelsen anser jag vara mycket värdefull. Jag har bl.a. mot den 
bakgrunden tillsatt en parlamentarisk kommitte som i denna fråga skall 
göra en samlad bedömning av lämpligheten av ytterligare differentiering 
av olika kategorier av intagna på olika avdelningar resp. anstalter. I 
avvaktan på utredningen anser jag det angeläget att kriminalvården 
fortsätter utveckla verkställighetsinnehållet med den angivna inriktningen 
inom ramen för den nuvarande lagstiftningen. Jag har också tagit initiativ 
till en översyn av systemet med ersättningar till de intagna för arbete, 
utbildning, m.m. 

Ett mycket angeläget problem för kriminalvården så väl som för polisen 
och andra samhällsorgan är narkotikamissbruket. Det kan naturligtvis inte 
accepteras att narkotika förekommer på anstalter och häkten. Målet är 
givetvis att anstalter och häkten skall vara fria från narkotika. Självklara 
riktmärken för narkotikapolitiken på kriminalvårdens område, som 
riksdagen vid flera tillfällen erinrnt om, är att verksamheten planeras och 
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. utformas så att intagna utan narkotikaproblem och sådana som vill bli av 
med sitt missbruk inte skall behöva komma i kontakt med narkotika 
under anstaltsvistelsen, att missbrukare avskärs från tillförsel av droger 
och att intagna förhindras att bedriva narkotikahandel inom anstalterna 
och ute i samhället. 

6 Vissa jämställdhetsfrågor inom Justitiedepartementets 
område 

Bland de jämställdhetsfrågor som är aktuella inom Justitiedepartementets 
område kan två huvudaspekter urskiljas. Den ena gäller 
jämställdhel'>arbetet inom de myndighel<;sektorer som hör till 
departementet, dvs. i allt väsentligt i storleksordning efter antalet 
anställda polisen, kriminalvården, domstolsväsendet och 
åklagarmyndigheterna. Den andrn aspekten rör jämställdhel<>frågor inom 
kriminalpolitiken och andrn politikområden som hör till departementets 
verksamhet och då i första hand brottsoffrens ställning eftersom dessa 
ofta är kvinnor UL'>atta för brott av män. 

Polisväsendets satsningar på jämställdhetsfrågor kommer bl.a. att 
innebärn att särskilda jämställdhetsan!>variga inom de centrala regionala 
och lokala polisorganisationerna skall ansvarn för de övergripande 
åtgärderna i den årliga jämställdhet.,planen och i det nämnda 
handlingsprogrammet. De skall också genomföra projektverksamhet samt 
följa upp och utvärdera vidtagna jämställdhetsåtgärder. 

Inom Kriminalvårdsstyrelsen pågår ett arbete med att ta fram en 
övergripande jämställdhetsplan för hela verket. Ett delmål i 
jämställdhetsarbetet är att få me<l olika aspekter på jämställdhet i den 
reguljärn verksamhel'>planeringen som pågår inom de olika kriminal
vårdsregionerna. 

Sedan många år tillbaka har det inom kriminalvården varit en medveten 
strävan att öka antalet kvinnliga vårdare. Utvecklingen under de senaste 
15 åren visar på ett positivt resultat. Andelen kvinnliga vårdare har sedan 
år 1977 ökat från sex procent till nästan tjugofem procent. Inom 
frivården är de anställda till övervägande del kvinnor. Ökningen av 
antalet kvinnliga anställda inom frivården har dock hejdats liksom vid 
Kriminalvårdsstyrelsen. 

En positiv utveckling har också skett inom Kriminalvårdstyrelsens 
program för utbildning av anställda som vill satsa på en chefsanställning. 
I den nu pågående fjärde utbildningsgruppen med totalt 20 - 22 deltagare 
är hälften kvinnor. Detta ökar påtagligt förut-;ättningama för en jämnare 
könsfördelning på cheffitjänsterna i frnmtiden. 

Domar- och åklagarpersonalen är också mansdominernd. Under senare 
år har dock fler kvinnor än män rekryterats till dessa banor. Det finns 
därför anledning räkna med en u~jämning på sikt. 

I departemenl'>promemorian (Ds 1992:24) Någrn brottsofferfrågor 
föreslås att möjligheterna att få målsägandebiträde utvidgas. Förslagen 
innebär bl.a. att målsägandebiträde skall kunna förordnas i ytterligare 
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brott enligt brottsbalken och att biträdets uppgifter i mål om skadestånd 
utvidgas. I promemorian föreslås också utökade möjligheter till allmän 
rättshjälp och annat ekonomiskt bistånd åt brottsoffer i angelägenheter 
som behandlas utomlands. Promemorian har remissbehandlats och 
förslagen bereds nu vidare. 

En departementspromemoria med förslag till ytterligare åtgärder för att 
öka stödet till dem som utsätts för brott utarbetas för närvarande. 

Under tiden 1 juli 1992 till 30 juni 1993 pågår en försöksverksamhet 
med livvaktsskydd till hotade kvinnor i fyra olika försöksdistrikt. 
Verksamheten skall därefter utvärderas i samråd med Brottsförebyggande 
rådet. 

För närvarande genomför Brottsförebyggande rådet en studie av lagen 
(1988:688) om besöksförbud och dess tillämpning. Studien beräknas bli 
klar i början av 1993. 

Brottsofferjourernas Riksförbund erhåller sedan ett antal år tillbaka 
statligt bidrag för sin verksamhet. I september 1992 beslutade regeringen 
om ett bidrag på en miljon kronor. Bidraget är avsett att till övervägande 
del användas till uppbyggande av lokala brottsofferjourer. För närvarande 
finns ett sextiotal sådana jourer. 

Kommitten om ideell skada ser för närvarande över reglerna om 
ersättning för ideell skada i samband med personskada m.m. Kommitten 
har nyligen lagt fram delbetänkandet SOU 1992:84 Ersättning för 
kränkning genom brott. Kommitten föreslår nya regler om ersättning för 
lidande som någon tillfogar annan genom brott mot den personliga 
friheten eller annat integritetskränkande brott. Betänkandet 
remissbehandlas för närvarande. 

Regeringen har i propositionen ( 1992/93: 141) om ändrade straffskalor 
föreslagit att straffskalorna höjs för bl.a. ett antal vålds- och sexualbrott. 
Genom ändringarna stärks det straffrättsliga skyddet för utsatta grupper, 
särskilt för kvinnor som utsätts för våld och hot samt för barn. 

En departementspromemoria som redovisar möjligheter till en 
förlängning av preskriptionstiderna för sexualbrott utarbetas för 
närvarande. 
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7 Sammanfattning 

Förändringarna inom Justitiedepartementets område i förhållande till 
budgetåret 1992/93 framgår av följande sammanställning. Beloppen anges 
i miljoner kronor. 

Andra huvudtiteln 

A. Justitiedepartementet m.m. 
B. Polisväsendet 
C. Åklagarväsendet 
D. Domstolsväsendet 
E. Kriminalvården 
F. Rättshjälp m. m. 
G. Övriga myndigheter 
H. Diverse 

Summa för Justitiedepar-
tementet 

Anvisat 
1992/93 

136,3 
10 262,1 

529,6 
2 466,7 
3 312,3 

938,6 
56,2 

155,6 

17 857,4 

Förslag Förändr. 
1993/94 

155;1 18,8 
JO 883,5 621,4 

559,2 . 29,6 
2 509,6 42,9. 
3 529,7 217,4 
I 119,l 180,5 

89,9 33,7 
184,l 28,5 

19 030,2 1 172,8 
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(Andra huvudtiteln) 

A. JUSTITIEDEPARTEMENTET M.M. 

A 1. Statsrådsberedningen 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

44 503 000 

33 709 000 

49 224 000 

För budgetåret 1993/94 beräknar jag anslaget till 49 224 000 kr. 
Vid medelsberäkningen har jag tagit hänsyn till att bl.a. medel för de 

s.k. samordningskanslierna finansieras över detta anslag. 
Anslaget för Statsrådsberedningen har budgeternts utan hänsyn till de 

tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändntde finansieringsformen för Stat..<>hälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att 
ställas till Statsrådsberedningens disposition kommer att slutligt fastställas 
enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu 
budgeterade beloppet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statsrådsberedningen för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 49 224 000 kr. 

A 2. Justitiedepartementet 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

56 598 000 

59 962 000 

63 229 000 

För budgetåret 1993/94 beräknar jag anslaget till 63 229 000 kr. 
Anslaget för Justitiedepartementet har budgeternts utan hänsyn till de 

tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att 
ställas till Justitiedepartementets disposition kommer att slutligt fastställas 
enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu 
budgeterade beloppet. 

Prop.1992/93: 100 
Bilaga 3 

53 



Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Justitiedepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 63 229 000 kr. 

A 3. Utredningar m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

22 503 ()()() 

30 200 ()()() 

30 200 ()()() 

Reservation 16 575 ()()() 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten 
bör anslaget för budgetåret 1993/94 uppgå till 30 200 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

reservationsanslag på 30 200 000 kr. 

A 4. Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. 

På statsbudgeten för innevarande budgetår är till detta ändamål uppfört 
ett reservationsanslag på 12 432 000 kr. 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen 
på den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en 
proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp 
med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till 

Framtidsstudier, långsiktig analys m.m för budgetåret 1993/94 
beräkna ett reservationsanslag på 12 432 000 kr. 
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B. POLISVÄSENDET 

Några huvudpunkter: 
Polisens synlighet skall öka. 
Kvarterspolisverksamheten skall utvecklas och byggas ut 
väsentligt. 
Effektiviteten i polisens trafikövervakning skall öka väsentligt. 
Kriminalpolisen skall ses över för att effektivisera kampen 
mot den mest kvalificerade kriminaliteten, bl.a. den 
ekonomiska brottsligheten. 

1 Polisens uppgifter och organisation 

Polisens verksamhet syftar enligt 1 § polislagen (1984:387) till att 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra 
allmänheten skydd och annan hjälp. En huvuduppgift för polisen är att 
bekämpa brottsligheten. 

Basen i polisväsendet utgörs av den lokala polisorganisationen, som 
består av 117 polisdistrikt. Antalet tjänster är ca 24 000, varav ca 16 700 
polistjänster. 

Länsstyrelsen är högsta polisorgan i länet och ansvarar för polis
verksamheten där. De flesta polisfrågor hos länsstyrelsen handläggs av 
länspolismästaren, som är regional polischef och tillika polischef inom 
den lokala polisorganisationen. 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet. 
Som sådan svarar myndigheten för viss personal- och ekonomiadministra
tion, visst utvecklingsarbete, tillsyn m.m. Till Rikspolisstyrelsen hör 
Polishögskolan, Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen. 

Till polisväsendet hör också Statens kriminaltekniska laboratorium, som 
är en myndighet under Rikspolisstyrelsen. Dess huvuduppgifter är att 
utföra kriminaltekniska undersökningar åt främst polisen och åklagarvä
sendet samt att bedriva självständig forskning inom sitt verksamhets
område. 

2 Utveckling inom polise11 

Under 1980-talet genomfördes stegvis en reformering av polisväsendet 
på grundval av förslag från 1975 års polisutredning och 1981 års 
polisberedning. Denna reform gick bl.a. ut på att effektivisera polisen 
genom att minska detalj styrningen och öka det lokala självbestämmandet. 

1980-talets polisreform fördes vidare genom riksdagsbeslut år 1991 på 
grundval av förslag i proposition 1989/90: 155 Förnyelse inom polisen. 
Riksdagsbeslutet innebar bl.a. en utveckling av styrformerna inom 
polisen i riktning mot fortsatt decentralisering samt en ökad inriktning 
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mot förebyggande polisarbete (bet. 1990/91:JuUl, rskr. 1990/91:1). 
I och med budgetåret 1992/93 har polisen gått över till nytt budgetsys

tem, som bygger på mål- och resultatstyrning och att medlen för 
polisväsendet anvisas över ramanslag. Viktiga inslag i reformen är ökade 
krav på uppföljning och utvärdering samt att verksamhetsansvar och 
ekonomiansvar i princip skall följas åt. Detta innebär att den lokala och 
regionala nivån ges ett väsentligt ökat ansvar i ekonomiadministrativt 
hänseende. 

Den 1 juli 1992 ändrades polisförordningen (1984:730) och förordning
en (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen i flera väsentliga 
delar, bl.a. i fråga om polisens regionala ledningsorganisation. Författ
ningsändringarna innebar också att det har införts en tjänsteförslagsnämnd 
för polisväsendet och att de högre polischeferna erhåller tidsbegränsade 
chefsförordnanden. 

Ändringarna i fråga om regional ledningsorganisation bygger på de 
förslag som förelades riksdagen i regeringens proposition 1991/92:52 
Regional ledningsorganisation inom polisen (jfr bet. 1991/92:JuU9, rskr. 
1991/92: 124). Reformen innebär att den s.k. länspolismästarmodellen, 
som dessförinnan funnits i åtta län, har införts generellt. 

Riksdagen uttalade sig i samband med behandlingen av 1992 års 
budgetproposition för inrättandet av en central tjänsteförslagsnämnd för 
polisväsendet med syfte bl.a. att förenkla förfarandet vid tillsättning av 
polischefer (bet. 1991/92:JuU23, rskr. 1991/92:230). En sådan nämnd 
inrättades vid Rikspolisstyrelsen den 1 oktober 1992. Tjänsteförslags
nämnden består förutom av rikspolischefen, som är ordförande, av högst 
nio särskilt utsedda ledamöter. Förutom fyra höga polischefer och två 
politiker ingår för närvarande tre fackliga ledamöter. Nämnden skall avge 
förslag eller yttrande när det gäller tillsättningar av länspolismästare, 
biträdande länspolismästare, polismästare, polisöverintendenter och 
polisintendenter. Den skall också lämna förslag inför beslut om tidsbe
gränsade chefsförordnanden. 

Övergången till tidsbegränsade chefsförordnanden inom polisen 
redovisades för riksdagen i 1992 års budgetproposition. 

De tidsbegränsade chefsförordnandena omfattar i princip alla länspolis
mästare, biträdande länspolismästare och polismästare. Systemet innebär 
att tjänstemannen erhåller ett tillsvidareförordnande vid den polismyn
dighet i länet vid vilken länspolismästaren är placerad och därutöver 
genom ett arbetsledningsbeslut förordnas att för en viss tid, högst sex år 
åt gången, vara regional polischef respektive ställföreträdare för denne 
eller att vara polischef vid en av polismyndigheterna i länet. En 
länspolismästare, biträdande länspolismästare eller polismästare som inte 
har ett sådant chefsförordnande skall stå till länsstyrelsens eller, i vissa 
fall, Rikspolisstyrelsens förfogande. 

I 1992 års budgetproposition tog regeringen också ställning till att 
översynen av organisationsstrukturen inom polisen borde fortsätta med 
sikte bl.a. på att anpassa den centrala polisorganisationen till den 
decentraliserade beslutsordning som gäller för polisen efter införandet av 
det nya budgetsystemet och den nya regionala ledningsorganisationen. 
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Regeringen uppdrog i juni 1992 åt Rikspolisstyrelsen att se över den 
centrala polisorganisationen. En ledstjärna vid översynen skall enligt 
utredningsdirektiven vara att i högre grad koncentrera Rikspolisstyrelsens 
uppgifter till områden där en effektiv verksledning behövs för att 
säkerställa att polisverksamheten i landet operativt, administrativt och 
ekonomiskt bedrivs och utvecklas i enlighet med riksdagens och 
regeringens intentioner och beslut. 

I december 1992 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till Rikspolis
styrelsens organisationsöversyn. Tilläggsdirektiven innebär att Rikspolis
styrelsen skall göra en förstudie till en omorganisation av Rikskriminal
polisen och den kvalificerade kriminalpolisverksamheten i övrigt. Bl.a. 
skall övervägas en modell som innebär att Rikskriminalpolisens uppgifter 
i högre grad koncentreras till brottslighet med internationell anknytning. 
För vissa brottsutredningar av särskilt kvalificerat slag, t.ex. rörande 
ekonomisk brottslighet, skall övervägas om man bör inrätta en region
kriminalpolis med verksamhetsområden som sammanfaller med områdena 
för de regionala åklagarmyndigheterna, dvs. normalt två län. Därigenom 
underlättas ett direkt och aktivt engagemang från åklagares sida vid 
ledning av förundersökning i fråga om den mest avancerade brotts
ligheten. En sådan ordning borde öka möjligheten att utveckla kriminal
polisens verksamhet i takt med att brottsligheten blir allt mer avancerad. 

Rikspolisstyrelsens översyn skall redovisas senast vid utgången av mars 
1993. En ny organisation på kriminalpolisens område förutsätts kunna 
vara genomförd den 1 juli 1994. 
Sedan år 1991 bedrivs under Justitiedepartementet en försöksverksamhet 

på det brottsförebyggande området med syfte att främja metodutveckling
en på området. En första utvärdering av försöksverksamheten har 
redovisats i promemorian (Ds 1992:93) Lokalt brottsförebyggande arbete 
m.m. 

3 Personalsituationen 

Tillgången på poliser påverkas av pensions- och andra avgångar samt 
antalet aspiranter som tas in för utbildning vid polishögskolan. Utbil
dningen av en polis tar tre år varför åtgärder som syftar till att på detta 
sätt påverka tillgången på poliser får genomslag med tre års efter
släpning. 

Under en följd av år på 1980-talet har ett stort antal polismanstjänster 
varit vakanta. I syfte att åtgärda det för verksamheten betungande 
vakansläget beslutades efter regeringsskiftet, hösten 1991, att ytterligare 
100 aspiranter skulle tas in vid polishögskolan. Under budgetåret 1991/92 
antogs därmed totalt 700 aspiranter för polisutbildning. Under 
innevarande budgetår (1992/93) tas fortfarande 700 aspiranter in för 
utbildning. 

Vid behandlingen av 1992 års budgetproposition beslutade riksdagen, 
på förslag av regeringen, att sätta som mål att antalet utbildade polismän 
i landet senast år 1995 skulle motsvara antalet polismanstjänster, ca 16 
700 st. 
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Det rådande läget på arbetsmarknaden har gjort att avgångarna från 
polisyrket till annan verksamhet praktiskt taget har avstannat eller rent 
av vänts till en nettotillströmning tillbaka till polisen. 

Den personalstatistik som redovisas i Rikspolisstyrelsens anslagsfram
ställning visar att antalsmålet, med det antal poliser som nu är under 
utbildning och som tas in på polishögskolan i januari 1993, kommer att 
vara uppfyllt före 1995 års början, eller t.o.m. under det kommande 
budgetåret. 

4 Resultatredovisning 

I den fördjupade anslagsframställningen har Rikspolisstyrelsen redovisat 
de senaste fem årens resultat. I det följande lämnas en kort samman
fattning. Det bör framhållas att det grundläggande statistiska underlaget 
för de redovisade åren i vissa avseenden har brister som har rättats till 
fr.o.m. det innevarande budgetåret. 

Antalet inkomna brottsutredningsärenden har under perioden förändrats 
enligt följande. 

Tabell 4:1 Antalet brottsutredningar som kommit in under 1987 och 1991 samt 

förändringen I 987 -199 l uttryckt i % 

Ärenden 

Eko-brott 

Narkotikabrott 

Våldsbrott 

Tillgreppsbrott 

Bedrägeribrott 

Övriga "krimbrott" 

Antal som 
inkommit 
1987 

3 602 

10 279 

75 606 

645 969 

46 480 

102 256 

Antal som Förändring 
inkommit mellan 1987 
1991 och 1991 i % 

2 770 -23% 

12 694 +23% 

92 056 +22% 

691 225 +7% 

46 513 0% 

99 149 -3% 

Hälften av åtalsanmälningarna avseende ekonomiska brott kommer från 
skattemyndigheterna. Minskningen av antalet inkomna anmälningar om 
ekonomiska brott hänför sig till största delen till nedgång av anmälningar 
från skattemyndigheterna under år 1991. 

I förhållande till antalet inkomna ärenden har andelen ärenden som 
redovisats till åklagare utvecklats enligt följande. 
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Tabell 4:2 Antal ärenden som redovisats till åklagare under 1987 och 1991 samt 

förändringen 1987-1991 uttryckt i % 

Ärenden 

Eko-brott 

Narkotikabrott 

Våldsbrott 

lillgreppsbrott 

Bedrägeribrott 

Övriga "krimbrott" 

Antal som 
redovisats 
1987 

3 121 

8 930 

41 288 

85 993 

31 176 

19 790 

Antal som Förändring 
redovisats mellan 1987 
1991 och 1991 i % 

3 057 -2% 

9 614 +8% 

45 418 +10% 

81 508 -5% 

29 993 -4% 

16 391 -17% 

I det följande redovisas personalresurserna mätta i det antal timmar som 
olika personalkategorier presterat under perioden 1987-1991. Under 
perioden har polisens personalresurser mätta i arbetstimmar ökat med 
3 % . I måttet ingår såväl polismän som annan personal. Ökningen är 
främst en konsekvens av satsningen på administrativ personal i syfte att 
motverka vakansläget samt det ökade övertidsuttaget bland polispersonal. 

Tabell 4:3 Utveckling av den lokala polisorganisationens totala personalresurser 

1987-1991, angivet i personaltimmar och index där basåret är 1987 

År limmmar Index 

1987 32134051 100,0 

1988 31889612 99,2 

1989 31 841 759 99,l 

1990 31 987 192 99,5 

1991 33 155 125 103,2 

Tabell 4:4 Utveckling av den lokala polisorganisationens personalresurser såvitt avser 

polismän 1987-1991, angivet i personaltimmar och index där basåret är 1987 

År Timmmar Index 

1987 23 645 619 100,0 

1988 23 190 894 98,l 

1989 22 835 256 96,6 

1990 22 761 705 96,3 

1991 23 767 298 100,5 
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Minskningen av antalet timmar för polismän under periodens första år 
avspeglar det stora antalet vakanta polismanstjänster under de åren. 
Ökningen under år 1991 är en konsekvens av att antalet polismän har 
ökat men beror framför allt på en ökad övertidstjänstgöring. 

Tabell 4:5 Utveckling av den lokala polisorganisationens personalresurser utom 

polismän 1987-1991, angivet i personaltimmar och index där basåret är 1987 

ÅI Timmmar Index 

1987 8 488 432 100,0 

1988 8 698 718 102,5 

1989 9 006 503 106,l 

1990 9 225 487 108,7 

1991 9 387 827 110,6 

Den konstanta ökningen av antalet timmar för personal utom polismän 
beror på ett antal faktorer. Under budgetåren 1988/89-1991/92 har 
polisväsendet fått disponera medel för att avlasta polispersonal 
administrativa göromål. Syftet har varit att i någon mån motverka 
konsekvenserna av vakansläget beträffande polismän. En medveten 
strävan har även varit att avlasta polispersonal administrativa uppgifter 
för att öka utrymmet för opercttiv polisverksamhet. 

I det följande redovisas verksamhetens indelning i aktiviteter. 
Redovisningen kan ses som ett utryck för hur de olika aktiviteterna har 
prioriterats mellan åren 1987 och 1991. Redovisningen grundas på antalet 
timmar som har avsatts till de olika aktiviteterna. 
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Tabell 4:6 Verksamheten indelad i aktiviteter, fördelning av totala antalet 

timmar 1991 samt index för 1991 där 1987 är basår 

Aktivitet Totalt antal Totalt antal Index 1991 
timmar 1987 timmar 1991 basår 1987 

Övervakning 12 126 120 11 546 033 95 

Kriminalpolisverksamhet 8 869 575 9 336 921 105 

Övrig verksamhet 3 652 092 4 110 276 113 

Serviceverksamhet 2 940 345 3 306 840 112 

Utbildning I 815 350 2 174 660 119 

Trafikövervakning 1 799 809 I 676 110 93 

Allm och social-

polisiär spaning 536 221 577 474 108 

Brottsförebyggande 394 540 426 811 108 

Totalt 32 134 051 33 155 125 103 

Av redovisningen framgår att övervakningsverksamheten har fått stå 
tillbaka till förmån för andra aktiviteter. 

Kriminalpolisverksamheten är i den redovisade aktivitetsindelningen i 
stort synonym med brottsutredning. Den brottsutredande verksamheten 
har ökat med 5 % under de fem senaste åren. Detta skall jämföras med 
att brottsutvecklingen under samma tidsperiod har ökat med 10 % . En 
slutsats kan vara att det trots en prioritering till förmån för brotts
utredningar så har inte jämna steg kunnat hållas med brottsutvecklingen. 

5 Föredragandens bedömning av polisverksamhetens resultat 

Polisverksamheten spänner över stora områden. Kraven på polisen 
grundas väsentligen på faktorer som polisen inte själva bestämmer över. 
Hit hör t.ex. brottslighetens omfattning och karaktär, vägtrafikens 
utveckling och andra strukturella förändringar i samhället, inom och 
utom riket. Dessa faktorer har under åren utvecklats på ett sätt som har 
ställt - och alltjämt ställer - polisen inför allt större uppgifter. Inte minst 
gäller det brottsutvecklingen, som under hela efterkrigstiden har visat en 
stigande trend. 

Under de senaste åren har personalsituationen inom polisen varit 
bekymmersam. Prognoser från Rikspolisstyrelsen visar dock att 
utvecklingen nu håller på att vända. Med det antal aspiranter som nu 
genomgår olika stadier av grundutbildning och som tas in på Polishög
skolan i början av år 1993 är vakanserna inom polisen på väg att fyllas. 
Av dessa prognoser kan man sluta sig till att det av regeringen i samband 
med föregående års budgetarbete uppsatta målet att polisbristen skulle 
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vara avhjälpt till år 1995 kommer att uppfyllas redan under det 
kommande budgetåret. 

De huvudintryck av polisverksamheten som jag redovisade i 1992 års 
budgetproposition är fortfarande giltiga. Jag kan alltså fortfarande 
konstatera att polisen har en hög ambition när det gäller att lösa sina 
uppgifter men att resultatet av verksamheten - på grund av faktorer som 
väsentligen ligger utanför polisens kontroll - inte är alltigenom tillfreds
ställande. 

Jag har alltjämt den uppfattningen att den allvarligaste bristen när det 
gäller polisverksamheten är att polisen inte i tillräckligt hög grad är 
synlig och tillgänglig ute bland människor. Det minskar polisens 
möjligheter att verka brottsförebyggande och leder också till att 
människor känner sig otrygga på gator och torg. På många håll finns en 
klar ambition från polisen att öka sin synlighet, men ambitionen har inte 
alltid kunnat omsättas i praktiken. 

Totalt sett har övervakningsverksamhetens andel av polisens resurser 
minskat. En sådan utveckling är, principiellt sett, inte godtagbar med 
hänsyn till kraven på polisiär synlighet. 

Också när det gäller den brottsutredande verksamheten har polisen haft 
svårt att hålla jämna steg med brottsutvecklingen. Särskilt allvarligt är att 
den grövre kriminaliteten i dag framstår som ett allt större proble.m. 

Mitt intryck av trafikövervakningen är att den bedrivs kompetent och 
med engagemang men att det finns ett ganska stort utrymme för att 
förnya och effektivisera verksamheten. Jag redovisar utförligt hur detta 
skall ske i ett följande avsnitt. 

Vid Statens kriminaltekniska laboratorium synes arbetet med att 
effektivisera verksamheten fortgå med goda resultat. 

Rikspolisstyrelsen har på ett mycket positivt sätt satsat på genom
förandet av det nya budgetsystemet. Den ekonomiadministrativa 
kompetensen har utvecklats samtidigt som funktioner för planering och 
uppföljning har inrättats i anslutning till de centrala ekonomifunk
tionerna. Mycket återstår givetvis att göra innan polisväsendets ekonomi
administrativa funktioner är fullt ut anpassade till nya former för styrning 
och uppföljning. Utve{;klandet av det internationella samarbetet är ett 
exempel på områden där myndigheten ligger väl framme. Rikspolis
styrelsens höga ambitionsnivå på många områden medför dock en risk för 
att resurserna splittras och att möjligheterna begränsas när det gäller att 
anpassa verksamheten till nya förutsättningar. 

Läget i fråga om polisens utrustning är relativt gott. Behovet av 
investeringar i ny utrustning har dock i någon mån fått stå tillbaka till 
följd av att medel på polisens investeringsanslag, enligt riksdagens beslut, 
har tagits i anspråk för att täcka merkostnader till följd av polisens 
insatser i samband med fotbolls-EM i juni 1992. 

Inom polisen pågår ett brett upplagt arbete med att utveckla polis
verksamheten och att finna nya, effektivare arbetsformer. Inte minst 
gäller det i fråga om den . brottsförebyggande polisverksamheten. På 
sistnämnda område har polisen nått frnmgångar, låt vanl än så länge på 
ett lokalt plan. Det är !>"Vårt att bedöma detta förnyelsearbete utifrån det 
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statistiska underlaget, men jag har ändå fått ett mycket positivt intryck 
av den vilja till förändring som finns på många håll inom polisen. Klart 
är emellertid att det fortfurande finns mycket kvar att göra för att 
polisens samlade resurser skall kunna användas så effektivt som möjligt 
för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. 

Metodutvecklingen inom polisen måste självfullet också ta hänsyn till 
utvecklingen på det rättsliga området. Genom ett antal avgöranden av 
riksdagens ombudsmän (JO) har det slagits rast att vissa arbetsmetoder 
inom polisen inte har stått i full överensstämmelse med gällande rätt. Det 
gäller bl.a. ingripanden mot enskilda i samband med demonstrationer och 
större evenemang. Det är angeläget att polisen följer upp dessa avgöran
den med att utveckla nya, effektiva arbetsmetoder, något som också sker. 
Det anförda utesluter givetvis inte att det i vissa full kan finnas skäl att 
överväga ändringar av lagstiftningen på polisens område. 

Med utgångspunkt i den redovisade resultatanalysen och vad jag i 
övrigt har nämnt rörande kraven och förväntningarna på polisen gör jag 
nu följande bedömning av reformbehovet inom polisen den närmaste 
tiden. Decentralisering måste fortrarande vara ett övergripande mål när 
det gäller organisationsutvecklingen. Samtidigt krävs att formerna för 
styrning och utvärdering av myndigheternas verksamhet förstärks i i,,-yfte 
att ge statsmakterna ökade möjligheter att följa och kontrollera verk
samhetens former, inriktning och resultat. Delar av verksamheten måste 
också förnyas på kort sikt mot bakgrund av tidigare berörda förut
sättningar. Dit hör organisation och arbetsformer på lokal/regional nivå, 
de centrd)a funktionerna inom polisväsendet samt polisens kamp mot den 
grövsta brottsligheten. 

6 Inriktningen av polisens verksamhet 

6.1 Ökad synlighet 

Att poliser syns ute i samhället, på patrull eller i andra sammanhang, är 
en viktig faktor när det gäller att skapa trygghet hos dem som bor eller 
annars vistas i området. När poliser som rör sig i samhället tar kontakt 
med allmänheten - vilket de bör göra så ofta det är praktiskt möjligt -
skapas ett nätverk som i sig är ägnat att öka människors trygghet och 
som dessutom ger polisen åL<>killigt med information som är värdefull för 
polisarbetet. På så sätt är en ökad synlighet också ett viktigt inslag i den 
brottsförebyggande verksamheten. 

Ökad synlighet bör eftersträvas vid all form av uniformerad polis
verksamhet. Genom ett ökat inslag av fotpatrullering, när så är lämpligt 
i form av enmanspatrullering, kan polisen öka synligheten och underlätta 
kontakterna med allmänheten. 

Av särskild betydelse i detta sammanhang är den verksamhet som 
bedrivs av kvarterspoliser (närpoliser). I sin moderna form bedrivs 
kvarterspolii,,verksamhet av poliser som har tilldelats ett särskilt ansvar 
för polii,,verksamheten inom ett visst område, I.ex. ett bostadsområde, en 
stadsdel eller ett mindre samhälle på landsbygden. Kvarterspolisen är en 
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"allpolis" som sysslar med åtskilliga slag av polisverksamhet: 
förebyggande polisverksamhet, övervakning, brottsutredning och service 
till allmänheten. Kvarterspolisens arbetssätt är problemorienterat; vilket 
innebär en målmedveten inriktning på de företeelser inom ansvarsområdet 
som har särskild betydelse när det gäller att minska brottsligheten och 
öka människors trygghet. Vanligen har kvarterspolisen till sitt förfogande 
en mindre lokal, en "kvarterspolisstation", dit allmänheten kan vända sig 
för att få kontakt med honom eller henne under vissa angivna tider. 

Kvarterspolisverksamheten har hittills i regel bedrivits med ensam
stationerade polismän. Enligt min mening bör man dock inte vara 
främmande för att flera kvarterspoliser arbetar tillsammans inom ett 
gemensamt ansvarsområde. Detta bör vara ägnat att öka effektiviteten 
och flexibiliteten i verksamheten, samtidigt som det kollegiala samarbetet 
utgör en stimulans för polismännen. 

Kvarterspolisverksamheten representerar mycket av det som allmän
heten förväntar sig av polisen: synlighet, kontaktskapande, service och 
närhet till samhället i övrigt. Rätt bedriven kan kvarterspofo,verksamheten 
fylla viktiga uppgifter både inom det förebyggande och det brotts
utredande polisarbetet. 

Under en följd av år har det funnits ett utbrett önskemål bland 
allmänheten att kvarterspolisverksamheten skall byggas ut. Polisbristen 
har emellertid hindrat detta och har i många full rentav lett till att antalet 
kvarterspoliser har minskat. I dag är antalet kvarterspoliser i landet 
omkring 350. 

Enligt min mening är tiden nu mogen för att bygga ut kvarterspolis
verksamheten väsentligt. 

Det är också viktigt att kvarterspolisverksamheten utvecklas när det 
gäller inriktning och metoder så att den på effektivast möjliga sätt bidrar 
till de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka 
tryggheten. Det gäller därvid att kvarterspolisverksamheten bedrivs 
integrerat med polisverksamheten i övrigt i polisdistriktet, samtidigt som 
man tar tillvara den möjlighet till kreativitet och eget ansvarstagande som 
ligger i den förhållandevis fria rollen som kvarterspolis. Av central 
betydelse är naturligtvis att kvarterspoliserna ges ett arbetsinnehåll och 
en status inom organisationen som lockar de för uppgifterna lämpligaste 
poliserna och som också förmår behålla dem där. 

För att kvarterspolisverksamheten skall kunna bedrivas effektivt fordras 
en nära samverkan mellan polisen och andra berörda organ, såsom skola, 
socialtjänst samt andrd myndigheter och organisationer. På detta område 
bör det vara möjligt att utveckla samarbetet ytterligare, t.ex. genom 
verksamhet inom gemensamma brottsförebyggande projekt och genom 
sambruk av lokaler och utrustning. I många full kan det exempelvis vara 
lämpligt att kommunen upplåter en centralt belägen lokal inom kvarters
polisens ansvarsområde som utgångspunkt för verksamheten. 

Det bör vara en uppgift för Rikspolisstyrelsen att verka för att 
kvarterspolisverksamheten utvecklas på det sätt som nu har angivits. 

En ökad användning av uniform i tjänsten är en faktor som bidrar till 
att öka polisens synlighet. Rikspolisstyrelsen har i skilda sammanhang 
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fört fram önskemål om att statsmakterna skjuter till medel för att 
finansiera en övergång till fri uniform för polismän. Enligt min mening 
möter det inget hinder att myndigheterna inom polisen själva stannar för 
en sådan ordning inom de ekonomiska ramar som gäller för verksam
heten, om resultatet därmed kan förbättras. 

6.2 Sambandsmän m.m. 

Ett utvecklat samarbete sker sedan många år framför allt mellan polisen 
i de nordiska länderna, särskilt på narkotikaområdet. Samarbetet omfattar 
både polis- och tullområdet och hålls samman i den s.k. Polis-Tull
Narkotikagruppen (PTN-gruppen). 

De nordiska länderna har för närvarande sammanlagt 16 polismän, 
varav sju från Sverige, stationerade som sambandsmän i tolv olika länder 
av strategisk betydelse för narkotikabrottsligheten i Norden. Systemet 
med sambandsmän omfattar också tullmyndigheterna som medverkar med 
fem tulltjänstemän. Sambandsmännens verksamhet utgör ett komplement 
till det samarbete som äger rum inom ramen för Interpol och till det 
internationella tullsamarbetet CCC. 

Rikspolisstyrelsen har gjort bedömningen att det under budgetåret 
1993/94 behöver inrättas ytterligare två sambandsmannatjänster, en med 
placering i Portugal och en med placering i Baltikum. 

Jag har ingen erinran mot Rikspolisstyrelsens planer på utstationering 
av ytterligare sambandsmän. För det fall utplacering av sambandsman 
sker inom ramen för det nordiska samarbetet bör emellertid frågan 
underställas ett gemensamt nordiskt övervägande i PTN-gruppen innan 
utstationering sker. 

Från och med budgetåret 1992/93 har utredningsan!>varet i asylärenden 
förts över från polisen till Statens invandrarverk (SIV). Reformen har 
hittills inte lett till en sådan minskning av polisens arbetsbörda i fråga om 
asylverksamheten som var förutsedd bl.a. beroende på den storcl in
strömningen av asylsökande från det forna Jugoslavien. 

Den stora flyktinginströmning, som i flera fall varit organiserad, har 
visat att det finns ett stort behov av information och kontakt med berörda 
länder i dessa frågor. Rikspolisstyrelsen har därför med visst avbrott 
sedan 1990 haft särskilda sambandsmän för asylverksamhet och för att 
bekämpa illegal invandring utplacerade på ett antal platser, bl.a. i 
Damaskus. Verksamheten bör fortsätta under kommande budgetår. 

Rikspolisstyrelsen har i anslagsframställningen föreslagit att arbets
givaran!>varet för FN-poliserna skall överföras från försvaret till polisen. 
Frågan bereds inom regeringskansliet. 

6.3 Sjöpolisen 

Sjöpolisutredningen överlämnade i juni 1992 sitt slutbetänkande (SOU 
1992:51) Översyn av sjöpolisen. Utredningens huvuduppgift var att 
utreda hur sjöpolisens verksamhet borde utformas för att allmän ordning 
och säkerhet skall kunna upprätthållas med tillräcklig effektivitet till sjöss 
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och i skärgården. I uppdraget ingick även att undersöka möjligheterna för 
en ytterligare samverkan och samordning mellan sjöpolisen och Kust
bevakningen. 

I betänkandet har utredningen bl.a. belyst organisationsfrågorna och 
konstaternr att övervägande skäl talar för att sjöpolisverksamheten förblir 
en regional verksamhet. Utredningen har bl.a. funnit att nuvarande 
lokalisering av sjöpolisgrupper runt våra kuster och i Vänern är 
ändamålsenlig och bör bestå. 

Utredningen föreslår dessutom att två nya sjöpolisgrupper inrättas, 
nämligen en grupp i Västernorrlands län och en grupp i Malmöhus län. 
Utredningen föreslår vidare att övriga delar av kusten skall täckas genom 
föreskriftsreglerat samarbete med Kustbevakningen. 

Utredningen föreslår när det gäller samordning och samverkan mellan 
polisen och Kustbevakningen att vissa riktlinjer för detta anges i 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter. 

Sjöpolisutredningens betänkande har remissbehandlats. Remiss
yttrandena finns att tillgå i Justitiedepartementets akt i ärende 92-2617. 
De flesta remissinstanserna är positiva till utredningsförslagen. Delade 
meningar har emellertid framförts från bl.a. Rikspolisstyrelsen, Stats
kontoret och Generaltullstyrelsen när det gäller att inrätta två nya 
sjöpolisgrupper. 

För egen del är jag i allt väsentligt positiv till utredningens förslag. 
Av särskild vikt är att samarbetet mellan polisen och Kustbevakningen 

utvecklas. Utredningen har dock inte närmare angivit hur det rent 
praktiskt skall ske. Jag avser därför att återkomma till regeringen med 
förslag att uppdra till Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen att 
skyndsamt utarbeta grunder för en sådan närmare samverkan. 

Utredningens förslag att två nya sjöpolisgrupper inrättas, en i Väster
norrlands län och en i Malmöhus län, bör - i enlighet med vad Rikspolis
styrelsen har anfört i sitt remissyttrande - anstå tills vidare med hänsyn 
ti Il det statsfinansiella läget. 

6.4 Beredskapsstyrkan mot terrorism 

Av 2 kap. 9 § polisförordningen (1984:730) följer att det vid Polis
myndigheten i Stockholm skall finnas en beredskapsstyrka för 
bekämpning av terroraktioner i landet. Styrkan får tas i anspråk för detta 
ändamål först efter beslut av regeringen för varje särskilt tillfälle. 

Rikspolisstyrelsen har i årets anslagsframställning tagit upp ett förslag 
från föregående års anslagsframställning om att ändra beslutsordningen 
när det gäller tillstånd att sätta in styrkan så att tillstånd ges av Rikspolis
styrelsen. 

Inrättandet av en nationell insatsstyrka mot terrorism grundas på förslag 
i en rapport (SOU 1988: 18) från den parlamentariska kommissionen med 
anledning av mordet på statsminister Olof Palme. 

Kommissionen föreslog att regeringen vid varje särskilt tillfälle skulle 
besluta om beredskapsstyrkan skulle sättas in. Detta kunde enligt 
kommissionen ses som en medborgerlig garanti för att styrkan inte 
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utnyttjades otillbörligt. Dessutom anfördes som skäl för denna lösning att 
de situationer där det kan bli aktuellt att sätta in beredskapsstyrkan 
regelmässigt är sådana att regeringen måste informeras och om så 
erfordras fatta vissa andra beslut. Kommissionen uttalade vidare att den 
polischef som leder verksamheten på platsen måste bedöma om och när 
styrkan skall sättas in. 

Rapporten remissbehandlades. En majoritet av instanserna var positiv 
till kommissionens förslag att beslut om att sätta in styrkan skulle fattas 
av regeringen. 

Kommissionens förslag förelades riksdagen i 1990 års budget
proposition. Riksdagen hade ingen erinran mot det anförda (prop. 
1989/90:100 bil. 15, bet. 1989/90:JuU27, rskr. 1989/90:211). 

För egen del vill jag anförd följande. 
Den särskilda styrkan kommer endast att sättas in i exceptionella 

situationer, exempelvis när en organiserad terroristgrupp ockuperat en 
byggnad eller ett flygplan, kanske också tagit gisslan, samt alla andra 
utvägar att komma tillrätta med situationen har misslyckats. Erfaren
heterna har visat att sådana aktioner ofta kombineras med krav mot 
landets regering, t.ex. om frigivning av vissa fångar etc. 

Dessa situationer är regelmässigt av den art att regeringen måste 
informeras och vara beredd att om så erfordras fatta beslut i olika frågor. 
I ärendet kan det dessutom vara nödvändigt att beakta utrikespolitiska 
förhållanden, t.ex. om terroristerna har ställt krav på fri lejd till en annan 
stat eller om utländska medborgare har tagits som gisslan. Jag anser 
därför att det framstår som naturligt att det då också ankommer på 
regeringen att ge tillstånd att använda den särskilda styrkan. 

Att regeringen har förbehållit sig befogenheten att ge tillstånd till att 
sätta in den särskilda styrkan innebär självfallet inte att regeringen tar 
över polisledningen i ärendet. Det är en uppgift för vederbörande 
polischef att besluta om han eller hon skall utnyttja regeringens tillstånd 
att sätta in styrkan och att bestämma om hur aktionen skall utföras. 
Operativa ställningstaganden är således ingen uppgift för regeringen. 

Jag kan alltså inte se att det har framkommit några nya skäl som talar 
för att ompröva det ställningstagande som statsmakterna, som nämnts, 
gjort för endast några få år sedan att tillstånd för att sätta in den särskilda 
styrkan skall ges av regeringen. I sammanhanget finns det också skäl att 
erinra om att Rikspolisstyrelsens uppgifter och organisation för 
närvarande är föremål för översyn. Också detta talar mot att överföra den 
nu aktuella uppgiften till styrelsen. 
Det kan emellertid behöva klargöras hur begäran om förflyttning av 

styrkan skall ske, samt vilka vägarna bör vara för att föra upp frågan om 
styrkans användande till regeringen m. m. Dessa frågor är under 
beredning i Justitiedepartementet. 

6.5 Organisationsfrågor 

En utgångspunkt när det gäller inriktningen av polisens verksamhet är, 
som jag framhållit i det föregående, att den höga ambitionsnivån för 
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polisen ligger fast. För att polisverksamheten skall kunna drivas vidare 
med oförändrad målsättning med de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
förutsättningar som kan förutses är det nödvändigt att vidta åtgärder för 
att rationalisera verksamheten och minska kostnaderna. Bl.a. gäller det 
att minska kostnaderna för administrationen. För detta krävs att man 
fortsätter decentraliseringsprocessen med att införa en plattare organisa
tion med kortare beslu~vägar. Samtidigt krävs en ökad polisiär sam
verkan på både lokal och regional nivå för att åstadkomma en effektivare 
användning av resurserna. 

Under senare år har den organisatoriska utvecklingen inom polisen gått 
i riktning mot en ökad decentralisering. På det lokala planet har 
polismyndigheterna fått ökade befogenheter att bestämma om sin egen 
organisation, samtidigt som polisens lokala förankring har befästs genom 
att det blivit möjligt för polisstyrelserna att inrätta polisnämnder med 
ansvar för del av polisdistriktet (prop. 1989/90:155, bet. 1990/91:JuU1, 
rskr. 1990/91: 1). Uppgifter har också delegerats från regeringen och 
Rikspolisstyrelsen till länsstyrelsen, vars roll som högsta polisorgan i 
länet enligt polislagen (1984:387) därigenom har understrukil'>. Bl.a. har 
länsstyrelsernas ansvar för effektivitets- och samverkansfrågor inom 
länets polis betonats genom ändringar i polislagen och polisförordningen 
(1984:730; se a. prop. samt SFS 1990:997, 1990:1071 och 1992:771). 
I och mt!d budgetåret 1992/93 har länsstyrelsen tilldelats viktiga uppgifter 
inom det nya budgetsystemet för polisen som bl.a. innebär att huvuddelen 
av medlen för polisens verksamhet anvisas över 24 länsramar, som 
länsstyrelserna förfogar över {prop. 1991192: 100 bil. 3, bet. 1991192: 
JuU23, rskr. 1991/92:230). Samtidigt med budgetreformen infördes en 
enhetlig regional ledningsorganisation inom polisen, den s.k. länspolis
mästarmodellen (prop. 1991/92:52, bet. 1991/92:JuU9, rskr. 1991192: 
124). 

Med dessa reformer har man vunnit att det övergripande ansvaret för 
såväl verksamhet som ekonomi inom länets polis vilar på länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens an~var i dessa hänseenden har också kommit till uttryck 
genom att regeringen i regleringsbrevet för polisen för budgetåret 
1992/93 har uppdrngit åt länsstyrelserna att utarbeta och genomförn ett 
progrnm för rationalisering av polisens verksamhet i respektive län. 

Det anförda innebär att länsstyrelserna har att tillse att polisverk
samheten inom respektive län bedrivs och utvecklas i enlighet med de 
mål och riktlinjer som statsmakterna har lagt fast och inom den 
ekonomiska ram som gäller för länets polis. Länsstyrelsen har därmed 
också en viktig roll när det gäller att åstadkomma behövliga mtionali
seringar inom polisen. fyf ed hänsyn till att kraven på effektivitet i 
verksamheten nu har skärpts ytterligare till följd av det bekymmersamma 
stal-;finansiella läget bör ytterligare befogenheter delegeras till läns
styrelsen när det gäller polisens organisation och verksamhet. Bl.a. bör 
det överlämnas till länsstyrelsen att besluta om indelning i polisdistrikt 
och om polismyndigheternas grundläggande organisation. En sådan 
delegering kan ske genom författningsändringar på förordningsnivå. 
Vidare bör länsstyrelsens uppgifter enligt polislagen när det gäller att 
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främja en effektiv verksamhet inom polisen preciseras genom verk
ställighetsföreskrifter i polisförordningen. Jag räknar med att inom kort 
kunna förelägga regeringen förslag i dessa ämnen. 
_Regeringen har i regleringsbrevet för polisen för budgetåret 1992/93 
uppdragit åt länsstyrelserna att utarbeta och genomföra ett program för 
rationalisering av polisverksamheten inom respektive län. Detta rationali
seringsuppdrag bör preciseras och skärpas mot bakgrund av det 
statsfinansiella läget och med hänsyn till de ökade befogenheter på 
området som, enligt vad jag nyss anfört, bör ges till länsstyrelserna. 
Länsstyrelserna bör därvid åläggas att inom en viss tid under det 
innevarande budgetåret redovisa ett rationaliseringsprogram som har 
utarbetats mot bakgrund av de verksamhetsmässiga och ekonomiska 
ramar som .följer av denna budgetproposition och av de planeringsdirektiv 
som regeringen utfärdar för polisen på grundval av propositionen. 
Planeringsdirektiven kommer i denna del att avse en treårsperiod. 
Rikspolisstyrelsen bör vara en motor i rationaliseringsarbetet och i 
egenskap av tillsynsmyndighet se till att statsmakternas intentioner 
fullföljs inom polisorganisationen. Styrelsen bör därvid granska de 
rationaliseringsprogmm som länsstyrelserna redovisar. Vid granskningen 
bör bl.a. prövas om de planerade rationaliseringarna är tillräckliga och 
lämpliga eller, med andra ord, om de kan antas leda till att pofo,verksam
heten inom respektive län kan bedrivas och utvecklas enligt de riktlinjer 
som statsmakterna har slagit rast och inom ramen för anvisade medel. 
Därvid bör beaktas de uttalanden som justitieul<>kottet gjort vid be
handlingen av proposition 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den 
svenska ekonomin och som innebär att besparingarna på polisens område 
i huvudsak bör avse administrativa funktioner samt att det bör undvikas 
att göra nedskärningar i den redan ansträngda operativa polisverksam
heten. Av vikt är också att säkerställa att de förändringar som genomförs 
inte leder till att polisens lokala förankring tunnas ut. 

Det förestående arbetet med rationaliseringar på polisens område bör 
alltså i princip genomföras inom ramen för det budgetsystem och den 
regionala ledningsorganisation som införts den 1 juli 1992 och som 
utformats med syfte bl.a. att främja utvecklingen av organisation och 
verksamhet inom polisen i riktning mot en större effektivitet. Därigenom 
kan ett nödvändigt rationaliseringsarbete komma igång utan onödigt 
dröjsmål. 

Som central förvaltningsmyndighet har Rikspolisstyrelsen tillsyn över 
polisen och skall verka för planmässighet, samordning och rationalise
ring. Dessa befogenheter får ökad betydelse till följd av den nu pågående 
rationaliseringsprocessen och kan förväntas få en delvis ny inriktning som 
ett resultat av den tidigare berörda översynen av den centrala polisor
ganisationen. Inte minst måste styrelsen på olika sätt säkerställa att 
statsmakternas intentioner i fråga om polisverksamhetens inriktning får 
genomslag på lokal nivå, där merparten av ansvaret får resursutnyttjan
det och den praktiska polii:.verksamheten finns. 

I regeringens proposition 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisem den 
svenska ekonomin har förutsatts att en övergång skall ske till studie-
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medelsfinansiering av polisutbildningen. Enligt min mening bör en 
reform genomföras med sikte på att studiemedelsfinansiering av 
grundkurs 1 vid Polishögskolan skall kunna införas i och med den kull 
studenter som påbörjar sin utbildning under budgetåret 1993/94. 

6.6 Trafikpolisen 

Trafikpolisutredningen 

Trafikpolisutredningen redovisade i september 1992 sitt slutbetänkande 
(SOU 1992:81) Trafikpolisen mer än dubbelt bättre. Utredningens 
huvuduppgift var att utreda om polisens trafikövervakning skulle kunna 
göras effektivare. 

I betänkandet görs en bred genomgång av arbetsmetoder inom polisens 
trafikövervakning, av samverkan med andra myndigheter och 
organisationer verksamma på trafiksäkerhetsområdet och av 
organisationsfrågor. På denna grund redovisar Trafikpolisutredningen ett 
stort antal förslag. Vissa av förslagen kräver för ett genomförande beslut 
av riksdag eller regering medan andra kan genomföras utan sådana 
beslut. I det följande tar jag upp sådana förslag som bör behandlas i 
budgetpropositionen. Flera av utredningens förslag ligger inom 
Kommunikationsdepartementets ansvarsområde och behandlas inte i det 
här sammanhanget. 

Trafikpolisutredningens förslag har remissbehandlats. Remissyttrandena 
finns tillgängliga i Justitiedepartementets akt i ärende 92-3517. Remiss
instanserna tillstyrker i stora delar utredningens förslag. Vissa remiss
instanser redovisar en avvikande uppfattning i enskilda frågor. På vissa 
punkter redovisar remissinstanserna emellertid gemensam kritik mot 
utredningens bedömningar och förslag. Det gäller främst målen för 
polisens trafikövervakning, vissa förslag rörande organisationen av 
trafikövervakningen samt frågan om huruvida utredningens förslag ryms 
inom befintliga ekonomiska ramar. Jag återkommer även till detta. 

För egen del anser jag att utredningsförslagen, tillsammans med 
synpunkterna från remissinstanserna, kan utgöra en grund för en 
reformering av polisens trafikövervakning. 

Åtskilliga av Trafikpolisutredningens förslag skall och kan som nämnts 
genomföras utan särskilda beslut av riksdag eller regering. Genom
förandet av dem är i första hand en uppgift för länsstyrelserna, som i 
egenskap av högsta polisorgan i respektive län har ansvaret för polisens 
verksamhet i länen. Det ansvaret innebär bl.a. fördelning av ekonomiska 
resurser och prioritering av olika verksamheter för polisen. Genom den 
decentraliserade beslutsstrukturen har länsstyrelserna alltså ett stort 
ansvar när det gäller att genomföra reformeringen av polisens trafiköver
vakning. Jag finner det angeläget att länsstyrelserna utan dröjsmål 
påbörjar reformeringen av polisens trafikövervakning i de delar man själv 
kan fatta beslut. 

Jag anser det mycket viktigt att reformarbetet noga följs upp och att 
effekterna av förändringen i metoder och arbetssätt successivt utvärderas. 
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Detta är enligt min mening en naturlig uppgift för Rikspolisstyrelsen som 
centralt ämbetsverk för polisen. Uppgiften ligger helt i linje med 
Rikspolisstyrelsens tillsynsroll och styrelsens ansvar för att förmedla 
statsmakternas beslut till myndigheterna inom polisen. 

Jag kommer mot denna bakgrund att föreslå regeringen att särskilt 
uppdra till Rikspolisstyrelsen att verka för genomförandet av reforme
ringen av polisens trafikövervakning och att vara sammanhållande när det 
gäller uppföljning och utvärdering av reformen. Uppdraget bör genomfö
ras inom ramen för de medel som ställs till Rikspolisstyrelsens förfogan
de för den aktuella tidsperioden. Några särskilda befogenheter i fråga 
om trafikövervakning behöver, såvitt nu kan bedömas, inte tillföras 
Rikspolisstyrelsen, som redan i följd av sin instruktion har en långt 
gående befogenhet när det gäller exempelvis utvecklings- och samord
ningsfrågor inom polisväsendet. 

Flera av de förändringar som länsstyrelserna själva kan fatta beslut om 
att genomföra är av sådant slag att det kan vara värdefullt för läns
styrelserna att ha ett centralt stöd. Det kan t.ex. gälla upphandling av 
teknisk utrustning. Ett annat viktigt område där det är naturligt med ett 
centralt agerande gäller metodutveckling och till viss del utbildning. 
Reformeringen av polisens trafikövervakning kommer att ställa anspråk 
på nytänkande inom dessa områden. 

Målet för polisens trafikövervakning 

Riksdagen har i det trafikpolitiska beslutet år 1988 fastlagt mål för 
säkerhet i vägtrafiken. Ett av de nu gällande målen innebär att det totala 
antalet dödade och skadade i trafiken fortlöpande skall minska. De 
åtgärder som behöver genomföras för att målen skall kunna uppnås måste 
genomföras av ett stort antal olika myndigheter och organisationer på 
trafiksäkerhetsområdet. Polisen är en viktig aktör i genomförandet. 

Regeringen förbereder för närvarande en trafiksäkerhetspolitisk 
proposition som avses läggas fram för riksdagen under första halvåret 
1993. Frågan om målen för trafiksäkerhetsarbetet i dess helhet kommer 
att tas upp i den nämnda propositionen. Flera av Trafikpolisutredningens 
förslag kommer också att behandlas i propositionen. 

En av polisens centrala uppgifter är att förebygga och förhindra brott. 
Detta gäller självfallet också för polisens trafikövervakning. Det är därför 
naturligt att, i enlighet med Trafikpolisutredningens förslag, ange att 
målet för polisens trafikövervakning skall vara att skapa trygghet och 
säkerhet i trafiken och att minska antalet dödade och skadade. Däremot 
vore det inte lämpligt att sätta upp ett särskilt, från det nationella 
trafiksäkerhetsmålet avvikande, resultatmål för polisens trafikövervakning 
uttryckt i ett högsta antal dödade och skadade. Resultatmålet för polisens 
trafikövervakning bör i stället uttryckas som ett krav på en ökning av 
effektiviteten i trafikövervakningen på så sätt som framgår av det 
följande. Detta bör ske genom en ändring i insatsernas inriktning och 
genom en förnyelse och utveckling av arbetsformer och teknisk utrust
ning. Jag återkommer i det följande till dessa frågor. 
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Med utgångspunkten att uppgiften att förebygga och förhindra brott är 
central också för polisens trafikövervakning är det viktigt att öka polisens 
synlighet i trafikövervakningen. Poliser som syns i trafikövervakningen 
bidrar till att skapa trygghet hos trafikanterna. Trafikpolisutredningen har 
också föreslagit att polisen skall synas mycket mer på vägarna och i 
tätortstrafiken. Detta tillstyrks av ett stort antal av remissinstanserna. 
Flera remissinstanser markerar emellertid betydelsen av att det också 
finns en dold trafikövervakning som gör det möjligt att ingripa mot den 
grupp av trafikanter som anpassar sitt körsätt till polisens trafik
övervakning och som ofta på ett flagrant sätt överträder trafikreglerna när 
polisen är utom synhåll. Enligt min mening är det nödvändigt att polisens 
trafikövervakning bedrivs såväl öppet som dolt. En ökning av den synliga 
övervakningen är emellertid angelägen. 

Ökningen av den synliga trafikövervakningen kan ske på flera sätt. Det 
kan ske på så sätt att fler av polisens bilar är polismålade, men också 
genom en ökad tillämpning av enmans- eller parpatrullering, genom ett 
utökat antal kontroller i trafiken och genom att arbetsmetoderna i övrigt 
anpassas så att man erhåller maximal synlighet. Den slutliga avvägningen 
av förhållandet öppen/dold övervakning måste, liksom andra avgöranden 
om vilka övervakningsmetoder som skall tillämpas, göras av läns
styrelserna och polismyndigheterna tillsammans med de poliser som skall 
genomföra övervakningen. Det är en uppgift för Rikspolisstyrelsen att 
stödja länsstyrelserna och polismyndigheterna med metodutveckling och 
med utveckling av övervakningsutrustning också i denna del. 

När det gäller inriktningen av polisens trafikövervakning föreslår 
Trafikpolisutredningen att den mer konsekvent bör inriktas på de 
trafikmiljöer och trafiksituationer där risken för svåra olyckor är störst 
och på de tidpunkter då det råder hög trafik. Detta sker, som utredningen 
också konstaterar, till viss del redan i dag, men utredningen menar att det 
bör genomföras mer konsekvent. Jag delar denna uppfattning men vill 
även markera betydelsen av att övervakningen inriktas på trafikfarliga 
beteenden och på andra allvarliga trafiksäkerhetsproblem som onykterhet 
i trafiken och fortkörning. Jag är medveten om att det saknas metoder för 
att mäta och följa upp regelefterlevnaden när det gäller de flesta 
felbeteenden. Detta får emellertid inte medföra att polisens trafiköver
vakning begränsas till sådan övervakning för vilken det är möjligt att 
mera noggrant följa upp effekterna. Det ställer däremot krav på att 
polisen i samverkan med andra myndigheter och organisationer arbetar 
för att utveckla metoder för mätning och uppföljning för alla viktiga 
övervakningsområden. 

Trafikpolisutredningen har funnit att det finns utrymme för stora 
effektivitetshöjningar genom förändringar av i första hand arbetsmetoder, 
utrustning och organisation men också att det finns goda förutsättningar 
för en effektivitetshöjning genom en kunnig och engagerad kår av 
trafikpoliser. 
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Utredningen redovisar också en för Sverige ny metod för att mäta 
resultatet av polisens trafikövervakning. Den innebär att man mäter 
antalet personkontakter som polisen har i trafikövervakningen - oavsett 
om de föranleder rapport eller inte. Utredningen har med gott resultat 
prövat metoden i full skala under en månad . .Jag finner metoden för 
mätning av effektiviteten i polisens trafikövervakning intressant, inte 
minst därför att den i sig innehåller incitament för polismannen att aktivt 
söka kontakt med trafikanterna. Härigenom kan metoden bidra till ett 
arbetssätt som innebär att förtroende byggs upp mellan trafikanterna och 
polisen i trafikövervakningen. Frågan om vilka metoder som skall 
tillämpas och hur verksamheten mera i detalj skall mätas och utvärderas 
är emellertid inte en fråga för regering och riksdag. Det är en sak för 
Rikspolisstyrelsen att inom ramen för sin föreskriftsrätt i fråga om 
planeringsprocessen inom polisen ta ställning till om denna metod 
generellt skall tillämpas för särskild resultatmätning. 

Trafikpolisutredningen föreslår att antalet alkoholutandningsprov ökas 
så att de fr.o.m. budgetåret 1993/94 har fördubblats till 1,8 miljoner 
prov per år. För att uppnå detta föreslår utredningen ett antal åtgärder, 
såsom investeringar i s.k. sållningsinstrument till varje polisman och i 
fordon med s.k. bevisinstrument. För egen del anser jag att insatser för 
att minska rattfylleriet är av största vikt. Det är angeläget att Trafik
polisutredningens förslag så långt möjligt genomförs men inte heller i 
denna del är jag beredd att i mer exakta termer ange målet. 

Många av Trafikpolisutredningens förslag förutsätter utveckling av 
såväl arbetsmetoder som utrustning. Enligt utredningen bör man vid 
utveckling av både arbetsmetoder och utrustning ta till vara kunskaper 
och erfarenheter från polismän på fältet i betydligt högre utsträckning än 
hittills. Jag delar denna uppfattning. Det nya budgetsystemet för polisen 
innebär att länsstyrelserna vid sin fördelning av resurser och sitt beslut 
om inriktningen av polisverksamheten i länet skall avsätta erforderliga 
resurser också för investeringar i utrustning. Rikspolisstyrelsens roll i 
detta sammanhang bör var.t alt utveckla nya arbetsmetoder och att följa 
den tekniska utvecklingen på området för att dels kunna bistå länsstyrel
serna, dels kunna bedriva eller handla upp eget utvecklingsarbete när det 
gäller system där det krävs en enhetlighet i landet, eller där det kan vara 
förmånligt med gemensamma inköp. 

Trafikpolisutredningen har redovisat kritik mot att trafikpoliserna i 
alltför stor utsträckning tas i anspråk för andra uppgifter än trafiköver
vakning. Jag delar självfallet uppfattningen att trafikpoliserna i första 
hand skall användas för trafikövervakning, men vill samtidigt markera att 
trafikpoliserna också är en del av landets samlade poliskår och därför 
skall kunna användas även för andra uppgifter när det krävs. Detta är 
emellertid ytterst en fråga om prioritering av resurser med utgångspunkt 
i övergripande bedömningar av kraven på polisverksamheten. Trafik
polisen avviker i detta hänseende inte på något avgörande sätt från vad 
som gäller andra grenar av pofo.verksamheten. 

Jag anser i likhet med utredningen det väsentligt att ordningspolisens 
medverkan i trafikövervakningen i tätorterna ökar. 
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Trafikpolisutredningen har föreslagit att personal utan polisutbildning 
får utökade uppgifter och även medverkar på fältet i uppgifter som inte 
kräver polisutbildning. Också på denna punkt kan jag ansluta mig till 
förslagen och anser att det ligger inom ramen för det ansvar varje 
myndighetschef har att utnyttja sin personal efter deras kompetens och på 
effektivast möjliga sätt inom det regelverk som gäller kompetens
fördelning och befogenheter. 

Trafikpolisutredningen har i syfte att få ut mesta möjliga effekt av 
trafikpolisen också föreslagit en samverkan med AB Svensk Bilprovning 
när det gäller fordonskontroll på väg. Likaså har man föreslagit att 
Trafiksäkerhetsverkets bilinspektörer förs till polisen efter avvecklingen 
av verket. Förslagen kommer att behandlas i den trafiksäkerhetspolitiska 
proposition som regeringen planerar till våren 1993. Jag vill i detta 
sammanhang endast understryka det i och för sig självklara att polismans 
befogenhet i princip skall förbehållas den som är polis. 

Organisations- och styrningsfrågor 

Trafikpolisutredningen har lämnat förslag till organisation för tnlfik
polisen. Förslaget innebär att man i varje län skall ha en trafikpolis direkt 
underställd länspolismästaren. Det föreslås att regler om detta tas in i de 
för länsstyrelserna gällande bestämmelserna om polisväsendet i länen. 
Härtill föreslås att länsstyrelserna vid sin medelsfördelning avsätter en 
särskild post till länspolismästarens förfogande för trafikpolisen i länet. 
Dessa medel föreslås trafikpolischefen kunna disponera löpande under 
året. 

När det gäller förslagen om organisationen är remissopinionen blandad. 
För egen del anser jag följande. Sedan den 1 juli 1992 beslutar läns
styrelserna i princip själva om vilka regionala funktioner som skall finnas 
i polisverksamheten i länet. Detta ligger i linje med att länsstyrelsen har 
ansvaret för fördelningen av resurser liksom för att bestämma inrikt
ningen av polisarbetet i länet. Det är inte lämpligt - och knappast ens 
möjligt - att i detta avseende särbehandla trafikpolisen. Det innebär 
emellertid ett särskilt ansvar för länsstyrelserna att - med utgångspunkt 
i regeringens riktlinjer - i sin medelsfördelning och i sina riktlinjer för 
polisverksamheten i respektive län ställa upp sådana resultatmått och 
andra krav på verksamheten att trafikövervakningen kan bedrivas med 
väsentligt ökad effektivitet jämfört med i dag. Härav följer att det i det 
stora flertalet fall bör vara naturligt att det även i fortsättningen finns 
särskilda regionala enheter för trafikövervakning i länen. 

Uppföljningen av reformeringen av polisens trafikövervakning blir mot 
denna bakgrund särskilt viktig. Det bör, som jag angivit inledningsvis, 
vara en uppgift för Rikspolisstyrelsen att i samråd med länsstyrelserna 
utveckla formerna för uppföljningen av trafikövervakningen. 

Som jag vidare redovisade inledningsvis är många myndigheter och 
organisationer engagerade i uppgiften att förbättra trafiksäkerheten. Från 
den 1 januari 1993 har Vägverket det samlade ansvaret för trafiksäker
hetsarbetet på central nivå. Vägverket utarbetar därför nu ett trafiksäker-
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hetsprogram. Vägverket är också väghållare för det statliga vägnätet, på 
motsvarande sätt som kommunerna är väghållare för det kommunala 
vägnätet. En utökad samverkan mellan polisen och Vägverket på olika 
nivåer samt med kommunerna blir mot denna bakgrund viktig, liksom 
en nära samverkan mellan polismyndigheterna i olika län. Samverkan 
kan, som Trafikpolisutredningen anger, avse frågor om att identifiera 
farliga vägsträckor, att åstadkomma en heltäckande olycksstatistik eller 
att länsstyrelserna stödjer kommunerna i deras trafiksäkerhetsarbete. 
Samverkan kan också avse utfärdandet av lokala trafikföreskrifter. Det 
är enligt min mening angeläget att denna samverkan kommer till stånd, 
men det bör ankomma på de berörda myndigheterna att själva finna 
formerna för samverkan. 

Reformeringen av polisens trafikövervakning ställer stora och delvis 
nya krav på de enskilda polismännen. Det är viktigt för kvaliteten i verk
samheten att de har en adekvat utbildning. Det är en fråga för Rikspolis
styrelsen att bevaka utbildningsfrågorna och att se till att utbildningen 
utvecklas och anpassas i linje med de förändringar som sker i verk
samheten. 

7 Riktlinjer för polisverksamheten 

Följande riktlinjer skall gälla för polisverksamheten. 

Kriminalpolitiska mål 

Det övergripande målet för polisverksamheten skall vara att minska 
brottsligheten och öka människors trygghet i samhället. 

Polisverksamhet i allmänhet 

Polisverksamheten skall i ökad utsträckning inriktas mot brotts
förebyggande åtgärder i vid mening och mot brottsförhindrande åtgärder 
(brottsförebyggande polisverksamhet). I polisens metodutvecklingsarbete 
skall den brottsförebyggande polisverksamheten ges en framskjuten plats. 
En viktig del i detta arbete skall vara att integrera brottsförebyggande 
åtgärder med annan polisverksamhet samt att i nära samverkan med 
myndigheter och andra organ driva brottsförebyggande arbete. 

I den förebyggande polisverksamheten skall särskild uppmärksamhet 
ägnas åt ungdomar som är i riskzonen för att dras in i kriminalitet samt 
åt vaneförbrytare och andra som svarar för en förhållandevis stor del av 
brottsligheten. 

Det som nu har anförts utgör inte något avsteg från principen att det är 
en av huvuduppgifterna för polisen att utreda brott som hör under 
allmänt åtal. Det är självfallet nödvändigt att tillräckliga resurser även i 
fortsättningen avdelas för denna verksamhet. Det är angeläget att alla 
möjligheter tas till vara att effektivisera utredningsverksamheten och 
därigenom öka antalet uppklarade brott. Av särskild vikt är att den 
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kvalificerade kriminalpolisverksamheten utvecklas när det gäller metoder 
och organisation. 

Samarbetet mellan polis och åklagare i fråga om förundersökningar 
skall utvecklas i syfte att utnyttja myndigheternas samlade resurser 
effektivare i utredningsarbetet. 

I arbetet med att effektivisera den brottsutredande verksamheten skall 
myndigheterna beakta vad som anförs i Riksrevisionsverkets rapport 
(F 1992:36) Effektivare brottsutredningar. 

När det gäller inriktningen mot olika slag av brottslighet är det i första 
hand en uppgift för polisen att själv göra prioriteringar med utgångspunkt 
från brottens straffskalor och andra omständigheter av betydelse, 
exempelvis lokala förhållanden. En särskild inriktning bör dock göras 
mot våldsbrott och narkotikabrott. 

Ökad synlighet 

Polisens synlighet skall öka, bl.a. genom ett ökat inslag av fot
patrullering. 

Kvarterspolisverksamheten skall utvecklas och byggas ut väsentligt. 

Brottsoffer 

De enskilda personer som utsätts för brott skall sättas i centrum för 
polisens uppmärksamhet och omsorg. Samarbetet med brottsofferjourer 
bör utvecklas. 

Personer som utsätts för akut brottshot måste skyddas. Behovet av extra 
skydd för utsatta kvinnor mot olika former av våldsbrott måste därvid 
särskilt beaktas. 

Trafiken 

Målet för polisens trafikövervakning skall vara att skapa trygghet och 
säkerhet i trafiken och att minska antalet dödade och skadade. 

Effektiviteten i polisens trafikövervakning skall ökas väsentligt. Det 
skall ske genom en ökad aktivitet och genom en ökad synlighet i 
övervakningen. 

Trafikövervakningen skall inriktas mot de trafikmiljöer och trafik
situationer där risken för svåra olyckor är stor och på de tidpunkter då 
det är högtrafik. Onykterhet i trafiken, fortkörning och andra farliga 
beteenden skall uppmärksammas särskilt. 

Ordningspolisen skall öka sin medverkan i trafikövervakningen. 
Samverkan skall utökas med Vägverket och kommunerna. 

b1tematio11ella frågor 

I det långsiktiga utvecklingsarbetet inom polisen skall beaktas de nya 
krav på internationellt polissamarbete som kommer att följa med Sveriges 
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närmande till EG och med ökningen av den internationella brottsligheten 
med anknytning till andra delar av Europa eller världen i övrigt. 

Rekrytering 

En målmedveten satsning bör göras på att rekrytera fler personer med 
invandrarbakgrund till polisyrket. 

Effektivisering 

Myndigheter på alla nivåer inom polisen skall bedriva ett målmedvetet 
effektiviseringsarbete. Därvid skall bl.a. eftersträvas ett ökat samarbete 
mellan olika delar av polisorganisationen samt mellan polisen och organ 
utanför polii,,"Väsendet. Genom effektiviseringar och rationaliseringar skall 
säkerställas att poli!>"Verksamheten kan bedrivas i enlighet med gällande 
föreskrifter och riktlinjer och inom ramen för tilldelade resurser. 

Utvecklandet av metoder för styrning och uppföljning samt för andra 
rutiner inom ramen för det nya budgetsystemet skall också ges en 
framträdande plats i utvecklingsarbetet inom polisen. 

Administrationen inom polisen skall minskas genom en ändamålsenlig 
organisationsutveckling och genom andra åtgärder. Inom varje län skall 
polisverksamheten organiseras så att länets sammanlagda polisresurser 
används på effektivast möjliga sätt. 

Investeringar och utbildning skall hållas på en hög nivå med syfte att 
främja kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

8 Budgetförslaget i stort 

Riksdagen har med anledning av regeringens proposition om åtgärder för 
att stabilisera den svenska ekonomin beslutat att sammanlagt 500 milj.kr 
skall spants inom Justitiedepartementets område. Besparingar kommer att 
genomföras huvudsakligen genom rntionaliseringar inom polisens område 
under en treårsperiod. Övergång kommer också att ske till studiemedels
finansiering i fråga om polisutbildningen. 

Mot bakgrund av de besparingar som skall genomföras inom polisen 
tilldelas polisväsendet en ettårig budgetram. Besparingarna skall dock 
planeringi,,"Vis läggas fast. En fördjupad prövning kommer åter att ske för 
budgetåret 1994/95. 

Vid beräkningen av medel för polisväsendet avseende budgetåret 
1993/94 föreslås att en besparing tas ut om 150 miljoner kronor. Den 
återstående besparingen om 350 miljoner kronor föreslås fördelas lika 
mellan budgetåren 1994/95 och 1995/96 och avser huvudsakligen 
åtgärder inom den regionala och lokala organisationen. 

Vid beräkning av Rikspolisstyrelsen anslag har en överföring av 
resurser gjorts till anslaget B2 . Säkerhetspolisen avseende kostnader för 
hyra m.m. Medel för gemensam ADB-verksamhet har överförts till 
anslaget B5. Lokala polisorganisationen. En teknisk justering av 
anslagsberäkningama för polii,,"Väsendet har gjorts som ett led i över-
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gången till det nya budgetsystemet för polisväsendet. En översyn kommer 
att göras av anslagskonstruktionen för Polishögskolan. 

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) är en myndighet av central 
betydelse för rättsväsendet. SKL undantas därför från besparingar och 
tillförs i stället medel för att säkerställa utveckling och kvalitet inom 
kriminalteknikens område. 

Den lokala polisorganisationen tillförs medel enligt plan för det ökade 
antalet polismän som tillkommer inom polisväsendet. Medel om 10 
miljoner kr. beräknas för att möjliggöra ytterligare förstärkning av 
insatser på narkotikaområdet. 

9 Flerårsram och fördjupad prövning 

Mot bakgrund av den omfattande besparing som skall göras inom 
polisväsendet under den kommande treårsperioden är min bedömning att 
en tvåårsram inte bör tilldelas polisväsendet. En fördjupad prövning bör 
därmed ske även för det nästföljande budgetåret. 

10 Lokalförsörjning för polisväsendet m.m. 

Byggnadsstyrelsen är lokalhållare för polisväsendet. Många av de 
byggnader som polisen disponerar tas också i anspråk av åklagar
väsendet. Lokalbeståndet uppgår till drygt I milj. m2

• Polisväsendet 
disponerar för innevarande budgetår ca 920 milj. kr för lokalkostnader. 

Under budgetåret 1991/92 har nya polis- och förvaltningshus tagits i 
bruk av polismyndigheterna i Kramfors och Oskarshamn. En ny 
förvaltningsbyggnad har under hösten 1992 invigts i Karlskrona. 
Arbetsgruppen i Gislaved har under hösten 1992 fått nya lokaler. 

Under år 1993 kommer nya förvaltningsbyggnader i Malmö, Vetlanda 
och Gällivare att kunna disponeras av polismyndigheterna. Arbets
grupperna i Jokkmokk, Ale, Ånge, Arjeplog och Bålsta kommer att flytta 
in i nya lokaler under år 1993. 

I övrigt pågår om- och tillbyggnad av polis- och åklagarmyndigheternas 
lokaler i Örebro samt nybyggnad av en förvaltningsbyggnad för polis, 
åklagare och häkte i Uddevalla. 

11 Revisionsberättelse 

I Riksrevisionverkel<; revisionsrapport har Rikspolisstyrelsen för 
budgetåret 1991/92 erhållit en revisionberättelse utan invändningar. 

12 Beräkning av anslagen 

Anslagen för pofo,-väsendet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska 
justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspåläggd, den ändrnde finansieringsformen för Statshälsan, över
gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya priciperna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
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tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att 
ställas till myndigheternas disposition kommer slutligt fastställas enligt de 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

13 Räntebeläggningen 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Polisväsendet förutom Säkerhetspolisen 
kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Polisvä
sendet kommer därför att tilldelas räntekonto med kredit i Riksgäldskon
toret och medlen under anslagen Bl, B3, B4 och B5 förs till detta konto. 
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B 1. Rikspolisstyrelsen 

1991192 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

Rikspolisstyrelsen 

l 005 186 751 

566 630 000 
475 000 000 

1. Medel för gemensam ADB-verksamhet bör enligt Rikspolisstyrelsen 
beräknas under en särskild anslagspost under Rikspolisstyrelsens anslag. 

2. Rikspolisstyrelsen föreslår att medel ställs till förfogande för 
genomfönmde av Trafikpolisutredningens förslag. 

3. Rikspolisstyrelsen föreslår att medel avseende hyra, el och 
verksamhetsanknuten ombyggnad vid säkerhetspolisen omfördelas från 
anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen till anslaget B 2. Säkerhetspolisen. 

4. För övriga yrkanden hänvisas till anslagsframställningen. 

Föredraganden 

Under anslaget har beräknats medel för Rikspolisstyrelsen i dess funktion 
som central förvaltningsmyndighet samt kostnaderna för den operativa 
verksamheten vid Rik.<;kriminalpolisen. Hit hör kostnader för personal av 
olika kategorier, utrustning och andra investeringar, lokaler m.m. Under 
anslaget har också beräknats lönekostnader såväl för polismän som 
tjänstgör vid Rik.<;polisstyrelsen (utom Säkerhetspolisen) som för sådana 
som har kommenderats från en lokal polismyndighet för tjänstgöring vid 
styrelsen. 

Medel för gemensam ADB-verksamhet för polisväsendet har överförts 
till anslaget B5. Lokala polisorganisationen med 112 milj.kr. mot 
bakgrund av att ADB-verksamheten vid Rikspolisstyrelsen huvudsakligen 
utgör stöd för den lokala polisorganisationen. 

Vid beräkningen av anslaget har medel avseende hyra, el och 
verksamhetsanknuten ombyggnad vid säkerhetspolisen omfördelas från 
anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen till anslaget B 2. Säkerhetspolisen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rikspolisstyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 475 000 000 kr. 
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B 2. Säkerhetspolisen Prop.1992/93:100 

l 992/93 Anslag 400 000 000 

1993/94 Förslag 470 643 000 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Säkerhetspolisen för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 470 643 000 kr. 

B 3. Polishögskolan 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

Rikspolisstyrelsen 

1 ()()() 

1 ()()() 

1. Rikspolisstyrelsen yrkar att Riksdagen skall besluta om att 700 
polisaspiranter skall antas vid polishögskolan 

2. Rikspolisstyrelsen yrkar att all utbildning (exkl uppdragsutbildning) 
vid polishögskolan finansieras via en anslagspost under anslaget B 5. 
Lokala polisorganisationen. 

3. För övriga yrkanden hänvisas till anslagsframställningen. 

Föredraganden 

Över anslaget finansieras Polishögskolans verksamhet såsom löner till 
lär.tre, instruktörer och annan personal, andra förvaltningskostnader, 
lokalkostnader, forskningsverksamhet m. m. Anslagskonstruktionen 
innebär att endast ett formellt belopp om 1000 kronor uppförs avseende 
polishögskolan. Detta betyder att huvuddelen av all utbildning, både 
grundutbildning och vidareutbildning, betalas av medel inom anslaget B 
5. Lokala polisorganisationen. Detta innebär att skolan verkar som en 
avgränsad resultatenhet inom Rikspolisstyrelsen med efterfrågestyrning 
och intäktsfinansiering. För forskningsverksamheten tillförs medel från 
centrala medel under anslaget B 5. 

Riksdagen har, efter förslag i prop. 1992/93:50 om åtgärder för att 
stabilisera den svenska ekonomin beslutat att övergång skall ske till 
studiemedelsfinansiering av polisutbildningen. Detaljfrågorna rörande en 
sådan reform utreds av Rikspolisstyrelsen. Inriktningen är att studie
medelsfinansiering skall tillämpas för grundkurs 1 med början i och med 
de studenter som påbörjar sin utbildning under budgetåret 19993/94. 
Frågor som måste belysas i samband med reformen är bl.a. rekrytering 
av studenter till polisutbildningen, studenternas formella knytning till 
Polishögskolan under utbildningstiden samt urval . och antagning till 
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polismansbanan. Också i andrn avseenden kan det bli aktuellt att se över 
polisutbildningen mot bakgrund av övergången till studiemedelsfinan
siering (jfr. bet.1992/93:JuU24). 

Före budgetåret 1992/93 tillämpades ett system som innebar att 
statsmakterna årligen i budgetprocessen tog direkt ställning till hur många 
polisaspiranter som skulle antas. Denna ordning medförde att en 
långsiktig planering av personalförsörjningen fön.vårades, dels genom att 
polismyndigheterna i princip fick ändrade planeringsförutsättningar varje 
år, dels genom att besluten styrdes inte bara av verksamhetens behov 
utan även av politiska och stal'>finansiella bedömningar. 

Det nya budgetsystemet för pofö,väsendet, som infördes den 1 juli 
1992, bygger bl.a. på att det är den lokala polisorganisationens 
efterfrågan på nya poliser som styr rekryteringen. I 1992 års budget
proposition anförs att det är länsstyrelsen som, i egenskap av högsta 
polisorgan i länet, bestämmer hur många polisaspiranter som skall 
beställas från polishögskolan för länets räkning. Polishögskolan planerar 
och genomför utbildningen med utgångspunkt från givna beställningar. 

Den nya ordningen för att bestämma antalet polisaspiranter skall, enligt 
regeringens och riksdagens beslut (prop. 1991/92: 100 bil. 3 s. 83, bet. 
199l/92:JuU23, rskr. 1991/92:230), införas i och med budgetåret 
1993/94. Det innebär att regeringen och riksdagen i fortsättningen inte 
skall bestämma om storleken på intagningen till Polishögskolan. Det är 
i stället en uppgift för Rikspolisstyrelsen att bestämma om hur många 
studenter som skall tas in till grundkurs 1 under det kommande budget
året mot bakgrund av de uppgifter som länsstyrelserna lämnar om 
tilltänkt nivå i fråga om nyrekrytering av utbildade polismän i respektive 
län. 

I samband med behandlingen av 1992 års budgetproposition satte 
Riksdagen, efter förslag från regeringen, som mål att antalet polismän 
senast år 1995 borde vara ca 16 700. Som framgått av det föregående 
visar prognoser från Rikspolisstyrelsen att detta antalsmål kommer att 
uppfyllas redan under nästa budgetår. 

Det nya budgetsystemet bygger också på att polismyndigheterna själva 
bestämmer om hur stor personal av olika kategorier som skall finnas vid 
respektive myndighet. Detta gör det möjligt för varje myndighet att välja 
den för myndigheten lämpligaste "resursmixen" av polismän, annan 
personal samt teknikstöd. Rikspolisstyrelsen följer utvecklingen såsom 
tillsynsmyndighet. Om antalet polismän vid en viss polismyndighet eller 
inom ett visst län utvecklas på ett sätt som inte är godtagbart från 
verksamhetssynpunkt har Rikspolisstyrelsen att söka åstadkomma rättelse 
i enlighet med sin instruktion eller, i sista hand, att anmäla förhållandet 
för regeringen. Regeringen kan därvid meddela de bestämmelser som 
behövs för att korrigern utvecklingen. 

Mot bakgrund bl.a. av den nu. refererade reformen i fråga om 
finansiering av polisutbildningen finns det skäl att se över anslags
konstruktionen för Polishögskolan. Jag återkommer till regeringen med 
denna fråga. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Polishögskola11 för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 

1 000 kr. 

B 4. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

Rik1;polisstyrelsen 

39 667 044 

38 923 ()()() 

46710000 

1. Rikspolisstyrelsen föreslår att Statens kriminaltekniska laboratorium 
(SKL) anvisas medel om 2 000 000 kronor för utveckling och spridning 
av kriminaltekniska fältmetoder. Vidare föreslås att 500 000 kronor 
anvisas för modernisering av instrument och 1 500 000 kronor för 
förstärkning av forskningi,,verksamheten. 

2. För övriga yrkanden hänvisas till Rikspolisstyrelsens anslagsfram
ställning. 

Föredmganden 

SKL har en central roll inom rättsväsendet. Stora kostnader kan sparas 
inom rättsväsendet om snabba och tillförlitliga resultat från tekniska 
undersökningar kan bidra till snabbare lösningar av olika brott, t.ex. 
spaningsmord. Utvecklingen av DNA-tekniken förväntas få stor betydelse 
för uppklarandet av vissa typer av grövre brott. Det är viktigt att 
verksamheten trots det ansträngda statsfinansiella läget kan drivas och 
utvecklas i fråga om kvalitet och omfattning. För att ytterligare kunna 
utveckla DNA-tekniken, införa kvalitetssäkring, förnya vissa tekniska 
instrument samt för utvecklingsåtgärder har beräknats 2 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till State11s kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 46 710 000 kr. 
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B 5. Lokala polisorganisationen 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

Rikspolisstyrelsen 

8 697 061 988 

9 256 527 ()()() 

9 891 189 ()()() 

1. Medlen bör enligt Rikspolisstyrelsen räknas upp för att finansiera 
kostnaderna för den av statsmakterna beslutade utbildningsvolymen vad 
avser aspinmter vid Polishögskolan och för det utökade antalet polismän 
som tillkommer inom poli!>väsendet. 

2. Rikspolisstyrelsen begär kompensation för ökade hyreskostnader och 
kostnader som är en direkt följd av statsmakternas beslut avseende om
till- och nybyggnader av polislokaler för ny inredning och utrustning. 
Del'iamma gäller för de merkostnader som uppkommer för el och ve
rksamhetssanknuten ombyggnad i samband med utökade lokalytor. 

3. Medel bör enligt Rikspolisstyrelsen omfördelas till anslaget B 2. 
Säkerhetspolisen för att möjliggöra att kostnader för livvakter, spanare 
och bevakningen av kungafamiljen och statsråd fortsättningsvis kan 
finansieras direkt via säkerhetspolisens egna anslag. 

4. För att säkerställa utvecklingen av teknikstödet inom polisen begärs 
146 milj. kr. 

5. För övriga yrkanden hänvisas till anslagsframställningen. 

Föredraganden 

Under detta anslag har beräknats huvuddelen av de medel som behövs 
för verksamheten vid polismyndigheterna. Hit hör bland annat löne
kostander för polis" och administrativ personal, andra förvaltnings
kostnader, brottsutredningskostnader m. m. Även kostnader för utrustning 
och underhåll och drift av motorfordon m.m. samt diverse utgifter har 
beräknats under detta anslag. 

Under anslaget har medel beräknats med 191 milj. kr. för att finansiera 
kostnaderna för det utökade antalet polismän som enligt plan tillkommer 
inom pofo.väsendet. 

Medel för lönekostnader för livvakter och spanare som regelmässigt är 
inkommenderade till säkerhetspolisen från den lokala polisorganisationen 
är överförda till anslaget B 2. Säkerhel'>polisen. Detsamma gäller 
kostnaderna för bevakningen av kungahuset och regeringsledamöterna. 

De regionala ramarna 

Huvuddelen av medlen under anslaget kommer även inför budgetåret 
1993/94 att fördelas på 24 anslagsposter, en för varje län, som hanteras 
av länsstyrelserna. Rikspolisstyrelsen förutsätts disponera centrala medel 
inom anslaget för vissa gemensamma behov inom polisorganisationen. 
Under ramanslaget har medel beräknats för löner, utrustning och 
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underhåll samt förvaltningskostnader m.m. Medel för anskaffande av 
bl.a. motorfordon, persondatorutrustning och andra inventarier har 
beräknats under anslaget. Det gäller även kostnader för underhåll. Vidare 
bör det även i år beräknas pengar på en särskild rampost under ram
anslaget för polisväsendets brotl<>utredningskostnader. 

Större investeringar m.m. 

Under anslaget bör det finnas centrala medel för större investeringar 
såsom radiosystem och andra infrastrukturella åtgärder. Kostnader för 
utrustning m.m. som endast skall finnas på ett fåtal platser och lämpligen 
inte kan anskaffas på annat sätt, bör finansieras med dessa medel. Vidare 
bör Rikspolisstyrelsen disponera medel som kan användas som reserv, 
för särskilda satsningar m. m. 

Det är viktigt att den pågående offensiven mot bl.a. nyrekrytering av 
narkotikamissbrukare kan fortsätta. Jag har därför beräknat 10 milj. kr. 
för att ytterligare förstärka dessa insatser. 

Medel för gemensam ADB-verksamhet för polisväsendet har överförts 
från anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen. Min bedömning är att den 
gemensamma ADB-verksamheten är ett stöd som främst tjänar den lokala 
polisorganisationen. Därför bör medel motsvarande 112 milj. kr. 
beräknas på en särskild rampost under detta anslag. Detta möjliggör en 
fortsatt satsning på infonnationsbehandling och administrativ rationali
sering. 

Brottsutn·d11i11gskost11ader m. m. 

Under denna rampost har beräknats medel för kostnader med anledning 
av brottsutredningar m.m. Hit hör bl.a. kostnader för förundersökning, 
ersättning till sakkunniga, förpassning, passformulär m.m. Medel för 
detta ändamål kan lämpligen inte beräknas för varje polismyndighet. Det 
är därför ändamålsenligt att medlen beräknas såsom tidigare på en 
särskild rampost under ramanslaget för den lokala polisorganisationen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lokala polisorga11isatio11e11 för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett rctmanslag på 9 891 189 000 kr. 
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C.ÅKLAGARVÄSENDET 

Åklagarvttse11dets uppgifter och orga11isatio11 

Åklagarväsendet har tillsammans med övriga delar av rät~väsendet 
viktiga uppgifter i samhällets kamp mot brottsligheten. Åklagarnas 
huvudsakliga uppgifter består i att leda förundersökningar, att fatta beslut 
i åtalsfrågor samt att föra talan vid domstol. Strafflagstiftningen har 
självfallet den största betydelsen för åklagarverksamheten. 

Riksåklagaren är under regeringen högste åklagare och leder åklagar
verksamheten i riket. Riksåklagaren är också central förvaltningsmyndig
het för åklagarväsendet. Riksåklagarens kansli är organiserat på två 
byråer, kanslibyrån och tillsynsbyrån. Härutöver finns personal för 
Riksåklagarens åklagarverksamhet i Högsta domstolen. Sammanlagt finns 
ca 50 personer anställda hos Riksåklagaren. 

För åklagarverksamheten är landet indelat i 13 regioner. 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 region. 

Riket är indelat i 86 åklagardistrikt. Åklagarmyndigheterna i 83 av 
dessa distrikt lyder under regionåklagarmyndigheterna och leds av chefs
åklagare. Åklagarmyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö, 
som var och en leds av en överåklagare, står utanför den regionala 
åklagarorganisationen. Överåklagarna i dessa tre distrikt fullgör i princip 
samma uppgifter som överåklagarna vid regionåklagarmyndigheterna. 

Härutöver finns en statsåklagarmyndighet för speciella mål, ledd av en 
överåklagare. Åklagarna vid den myndigheten handlägger mål i hela 
riket, i första hand särskilt omfattande mål eller mål som berör flera 
regioner. Sammanlagt tjänstgör ca 1 250 personer vid de regionala och 
lokala åklagarmyndigheterna. 

Pågåe11de refonnarbete m.m. 

Som jag nämnde i inledningen (avsnitt 4.2) har den parlamentariskt 
sammansatta kommitten Åklagarutredningen -90, överlämnat betänkandet 
(SOU 1992:61) Ett reformerat åklagarväsende. Betänkandet remiss
behandlas för närvarande. Vidare har regeringen i juni 1992 lämnat ett 
uppdrag till Statskontoret att se över åklagarväsendets centrala organisa
tion. 

Andra uppdrag som kan komma att få betydelse för åklagarväsendet 
gäller uppdrag lämnade till Riksåklagaren i årets regleringsbrev. Här kan 
särskilt nämnas uppdraget att utveckla metoder för att på ett ändamåls
enligt sätt mäta prestationer och produktivitet i åklagarverksamheten. 
Vidare kan nämnas uppdragen att analysera tillsynsverksamheten och att 
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redovisa övervägandena gällande vitsords!>ystemet. Samtliga de nu nämna 
uppdragen skall redovisas under innevarande budgetår eller i den 
kommande årsredovisningen. 

Riksåk:lagaren har i september 1992 på regeringens uppdrag redovisat 
vilka utbildningsinsatser som vidtagits och planeras inom åklagarväsendet 
när det gäller sexualbrott mot barn. Uppdraget gavs mot bakgrund av ett 
tillkännagivande av riksdagen (bet. 1990/9l:JuU15, rskr. 1990/91:152). 

Riksåklagaren har sedan den 1 juli 1992 delegerat budgetansvaret till 
regional nivå. Detta innebär att samtliga Regionåklagarmyndigheter, 
åklagarmyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Stats
åklagarmyndigheten för speciella mål i princip ansvarar för alla medel 
som disponeras inom anslaget C 2. Åklagarmyndigheterna. 

Förlängd budgetperiod 

Åk.lagarväsendet har sedan budgetåret 1991 /92 en ny treårig budgetram. 
Detta innebär att verksamhetens inriktning och medelstilldelningen för 
åklagarväsendet i princip har lagts fast för budgetperioden 1991 /92 -
1993/94. Regeringen har den 18 juni 1992 beslutat att de riktlinjer för 
åklagarverksamheten som gäller för perioden 1991 /92 - 1993/94 utsträcks 
till att omfatta även budgetåret 1994/95. Anledningen härtill var att 
regeringen önskade avvakta bl.a. Åk.lagarutredningens -90 betänkande 
innan nya mydighetsspecifika direktiv beslutas. 

Årsredovisning m.m. 

Riksåklagaren har avlämnat en årsredovisning för budgetåret 1991/92. 
Årsredovisningen innehåller bl.a. en resultatredovisning. Någon 
uppdelning på verksamhetsgrenar har inte skett i resultatredovisningen. 
Mått på prestationer och produktivitet saknas. Kostnader har inte kunnat 
fördelas på prestationer. Riksåk:lagaren har dock inlett ett arbete i !>)'fte 
att komma tillrätta med dessa brister. En beskrivning har lämnats 
avseende bl.a. personalstruktur och kompetensutveckling. 

Riksrevisionsverket (RRV) har genom dispens medgett att Riks
åk:lagaren får tillämpa Bokföringsförordningens äldre bestämmelser för 
årsbokslut och löpande bokföring av fordringar och skulder budgetåret 
1991/92. Detta innebär att Riksåk:lagarens årsredovisning består dels av 
en balansräkning och anslagsredovisning, dels av en resultatredovisning. 
RRV:s revisionsberättelse innehåller inga invändningar. Vad avser 
resultatredovisningen har RRV begränsat sin granskning till en be
dömning av krav på fullständighet och dokumentation. Dock påpekas 
vikten av att arbetet med att införa ett nytt redovisningssystem fullföljs 
under innevarande budgetår. 
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Förenklad anslagsframställning 

I sin förenklade anslagsframställning konstaterar Riksåklagaren att 
arbetsbördan och arbetsbalanserna växer samt att arbetsläget är synner
ligen ansträngt och bekymmersamt. Antalet inkommande mål till 
åklagarmyndigheterna har t.ex. ökat med 18 % under de senaste fem 
åren. Mellan åren 1990 och 1991 var ökningen drygt 5 %. Samtidigt 
ökar målbalanserna kraftigt. I syfte att förbättra effektiviteten har Riks
åklagaren bl.a. delegerat budgetansvaret till regional nivå. Vidare har en 
fortsatt utbyggnad av datorstödet skett. 

Riksåklagaren begär att åklagarväsendets anslagsramar höjs. 

Bedömning 

Den resultatorienterade styrningen ställer stora krav på de centrala 
förvaltningsmyndigheterna. Å andra sidan innebär systemet med fleråriga 
budgetramar att anslagsmedlen kan utnyttjas smidigare samtidigt som 
möjligheterna till långsiktig planering ökar. Betydelsen av den på
drivande roll som Riksåklagaren har även i detta avseende kan inte nog 
understrykas. 

Det är väsentligt att myndigheterna på alla nivåer inom åklagar
väsendet bedriver ett målmedvetet effektiviseringsarbete. Genom 
effektiviseringar och rationaliseringar skall säkerställas att åklagarverk
samheten kan bedrivas i enlighet med statsmakternas intentioner och 
riktlinjer och inom ramen för tilldelade resurser. 

Jag ser det som angeläget att en fortsatt satsning görs på ADB
utbyggnaden. Under hand har meddelats att det för närvarande finns ca 
500 persondatorer inom åklagarväsendet. Detta innebär att drygt 1/3 av 
personalen nu har ADB-stöd i sin verksamhet. Riksåklagaren räknar med 
att samtliga befattningshavare, dvs. både åklagare och administrativ 
personal, kommer att förfoga över persondatorer inom två år. 

Även chefsutvecklingen tillhör de angelägna satsningarna inom 
åklagarväsendet. 

Det ökade måltillflödet till åklagarmyndigheterna inger naturligtvis oro. 
Som jag sagt i tidigare avsnitt (under anslag B. Polisväsendet, avsnitt 7) 
ska polisens arbete i högre utsträckning inriktas mot att förebygga brott. 
När detta får genomslag torde en effekt bli att även inflödet av mål till 
åklagarna dämpas. Självfallet måste, som jag nyss nämnde, redan nu 
kraftfulla insatser göras för att t.ex. hitta rationella arbetsmetoder utan 
att ge avkall på rättssäkerheten. I det sammanhanget är införandet av 
ADB-teknik ett sätt; metodutveckling, erfarenhetsseminarier och 
kompetenshöjande åtgärder är andra sätt. En adekvat verksamhets
planering och ett förverkligande av chefsrollen kan också bidra till en 
ökad effektivitet i verksamheten. 

Jag kan konstatera att RRV inte haft några invändningar i revisions
berättelsen avseende Riksåklagaren. Jag avstår från att här närmare 
kommentera årsredovisningen. Jag noterar dock att flertalet av de krav 
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på en resultatredovisning som anges i budgetförordningen inte har 
uppfyllts. Riksåklagaren är dock medveten om detta och har lämnat 
upplysning härom i resultatredovisningen. Riksåklagaren har dessutom 
startat olika projekt för att arbeta med dessa frågor. Jag förutsätter att 
resultatredovisningen i den kommande årsredovisningen kommer att 
innehålla mer resultatinformation och att t.ex. nyckeltal och produk
tivitetsmått anges. 

Räntebeläggni11g m. m. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Riksåklagaren bör fr. o. m. budgetåret 
1993 /94 tillämpa denna modell. Riksåklagaren kommer därför att tilldelas 
ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslagen 
C 1. och C 2. kommer att föras till detta konto. 

Anslagen till åklagarväsendet har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgetering av anslagen. Även riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
1, Statsbudgeten och särskilda frågor). De belopp som kommer att ställas 
till Riksåklagarens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från de nedan budgeterade 
beloppen. 

En särskild utred11i11gsgrupp för utred11ing av viss eko11omisk brottslighet 

Riksåklagaren har i november 1992 inkommit med en hemställan om 
extra resurser för att tillskapa en särskild utredningsgrupp som under 
begränsad tid skulle ta sig an undersökningar i ärenden som rör 
kvalificerad ekonomisk brottslighet riktad mot banker och finansinstitut. 
Bakgrunden till framställningen är bl.a. de synnerligen stora kredit
förluster som banker och andra finansinstitut åsamkats de senaste åren 
och där en del av förlusterna kan antas bero på brottsliga gärningar. 

Till den särskilda utredningsgruppen skulle knytas några högt kvalifi
cerade åklagare och ett par ekonomiskt utbildade personer. Det förutsätts 
vidare att polispersonal med fullgod kompetens i tillräcklig utsträckning 
ställs till förfogande. 
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C 1. Riksåklagaren 

1991192 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

21 116 903 

23 015 ()()() 

23 812 ()()() 

Riksåklagarens yrkanden 

Riksåklagaren begär att innevarande års ram räknas upp med drygt 1 
miljon kronor. Beloppet avser huvudsakligen kostnader av engångs
karaktär hänförliga till en kommande flyttning till andra lokaler som 
Riksåklagaren nödgas till. 

Föredragandens överväganden 

Den flyttning som Riksåklagaren tvingas till medför naturligvis ökade 
kostnader för myndigheten. Jag ser det som naturligt att Riksåklagaren 
- som inte har något eget intresse av att byta lokal - på något sätt 
kompenseras härför. Hur detta skall gå till torde kunna lösas i samför
stånd med de nya lokalbrukarna. 

Jag anser att det inte finns skäl att frångå den ekonomiska planerings
ram som gäller för innevarande budgetperiod. Detta medför att jag 
beräknar anslaget med utgångspunkt i föregående års anslag med tillägg 
för pris- och löneomräkning. 

Ett begränsat rationaliseringskrav (240 000 kr) tillämpas på Riks
åklagaren. 

Under återstoden av budgetperioden innebär detta att planeringsramen 
bör uppgå till följande. 

Budgetåret 1993/94 
23 812 000 kr 

Hemställan 

Budgetåret 1994/95 
23 812 000 kr 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksåklagaren för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag 

på 23 812 000 kr. 
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C 2. Åklagarmyndigheterna 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

478 611 584 

506 575 000 

535 366 000 

Riksåklagarens yrkanden 

Riksåklagaren begär att innevarande års ram räknas upp med drygt 15 
miljoner kronor. I detta belopp ingår bl.a. medel för ökade lokalkostnad
er (5,8 mkr) och medel för kompetenshöjande åtgärder (1,3 mkr). Större 
delen av beloppet (7 mkr) avser en redovisningsteknisk omföring inom 
Justitiedepartementets område. 

Riksåklagaren begär dessutom att ramen förstärks med 6,2 miljoner 
kronor för att tillskapa en särskild utredninsgrupp för en viss typ av 
EKO-brottslighet. 

Föredragandens överväganden 

Tillströmningen av mål till åklagarmyndigheterna ökar kontinuerligt. 
Samtidigt ökar målbalanserna kraftigt. Som jag nyss sa pekar detta på en 
oroväckande utveckling. 

Åklagarväsendet går nu in i det tredje året i den pågående budget
perioden. Endast i mycket speciella situationer kan det komma i fråga 
att under en pågående budgetperiod ändra en given planeringsram. 
Enligt min mening utgör endast yrkandet om medel för den särskilda 
EKO-utredningsgruppen en sådan undantagssituation. Jag ser mycket 
positivt på detta nya sätt att ta sig an en svårutredd och komplicerad 
brottslighet. Anslaget bör således under en tvåårsperiod förstärkas för 
detta ändamål. Jag bedömer det ytterligare medelsbehovet på anslaget 
till 4 miljoner kronor. 

Riksåklagarens förslag om ytterligare resurser för t.ex. kompetens
höjande åtgärder kan jag som sagt inte biträda. Det bör vara möjligt att 
genom omprioriteringar inom den medelsram som fustställs avsätta 
nödvändiga resurser för detta viktiga ändamål. 

Det nu sagda medför att jag beräknar anslaget med utgångspunkt i 
föregående års anslag med tillägg för EKO-utredningsgruppen samt pris
och löneomräkning. 

Åklagarmyndigheterna bör med hänsyn till arbetssituationen undantas 
från det generella rntionaliseringskravet. 

Under återstoden av budgetperioden innebär detta att planeringsramen 
bör uppgå till följande. 

Budgetåret 1993/94 
535 366 000 kr 

Budgetåret 1994/95 
535 366 000 kr 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Åklagannyndigheterna för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 535 366 000 kr. 
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D. DOMSTOLSVÄSENDET M.M. 

Allmänt om reformarbetet 

Som frdmgått av min allmänna redogörelse (avsnitt 4.1) pågår det ett 
omfattande reformarbete inom domstolsväsendet. Ett väsentligt skäl 
härtill är den allt större arbetsbelastningen. Målen och ärendena har blivit 
fler och mer komplicerade. Från en situation där man i allmänhet haft 
goda möjligheter att lägga ner erforderlig tid och omsorg har man, trots 
ett fortlöpande rationaliseringsarbete, på sina håll hamnat i en situation 
som med fog kan beskrivas som besvärlig. 

Av flera skäl står det klart att det krävs även andra åtgärder än tillskott 
av resurser för att svårigheterna skall kunna undanröjas. Det är mot den 
bakgrunden frågorna om vad som skall vara domstolarnas arbetsuppgifter 
samt hur arbetsuppgifterna skall fördelas mellan och inom domstolarna 
bör bedömas. Utan att nu ta ställning till enskildheter i liggande 
utredningsförslag konstaterar jag att domstolsväsendet står inför stora 
förändringar som måste mötas med en effektiv och slagkraftig organisa
tion. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna de riktlinjer för instansordningen i de 

allmänna förvaltningsdomstolarna som jag angett i inledningen 
(avsnitt 4.1). 

Budgetramen m m 

I förra budgetpropositionen föreslogs att medelsbehovet för domstols
väsendet skulle läggas fast för endast den då kommande tvåårsperioden, 
dvs. för innevarande budgetår och budgetåret 1993/94. Uppfattningen 
delades av riksdagen. Domstolsverket har under hösten 1992 avgivit en 
förenklad anslagsframställning för budgetåret 1993/94. 

Lokalförsörjningen inom domstolsväsendet 

Byggnadsstyrelsen var fram till den 1 juli 1992 lokalhållare för dom
stolsväsendet och rättshjälpsmyndigheten. Från denna tidpunkt har 
Byggnadsstyrelsens lokalförsörjningsmonopol upphört och lokalhåll
ningsansvaret i princip övertagilo; av respektive myndighet. Det rent 
praktiska övertagandet av an~-varet för hyresavtalet m. m. för varje lokal 
genomförs nu successivt. Lokalytorna uppgår för närvarande till ca 347 
000 kvadratmeter. Under innevarande budgetår disponeras ca 429 
miljoner kronor för lokalkostnader. 
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Räntebeläggning m.m. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden och presenterat 
den modell som bör tillämpas. Domstolsverket bör fr.o.m. budgetåret 
1993/94 tillämpa denna modell och kommer då att tilldelas ett ränte
konto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under anslagen D 1 och 
D 2 kommer att föras till detta konto. 

Anslagen har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som 
måste gör.is till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den 
ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån hos 
Riksgäldskontoret och de nya principerna för budgetering av anslag. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 
chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda 
frågor). Det belopp som kommer att ställas till Domstobverkets 
disposition kommer att slutligt fastställas enligt dessa riktlinjer och kan 
därför komma att avvika från det nu budgeterade beloppet. 

D 1. Domstolsverket 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

57 499 171 

61 932 ()()() 

63 910 ()()() 

Domstobverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna dom
stolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Bostadsdomstolen, 
arrende- och hyresnämnderna, Försäkringsöverdomstolen, Rättshjälps
myndigheten och de allmänna advokatbyråerna. Domstobverket har 
också till uppgift att på det allmännas vägnar föra talan mot beslut i 
rättsh j äl psfrågor. 

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 Nota
rienämnden och Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. 

Personal 

Domstolsverket sysselsätter för närvarande en personalstyrka motsvar
ande cirka 148 årsarbetskrafter. 

Domstolsverket 

Domstolsverket yrkar i sin förenklade anslagsframställning att anslaget 
för budgetåret 1993/94 skall vara oförändrat i förhållande till föregående 
budgetår. 
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Föredragandens överväganden 

Domstolsverkets framtida roll och arbetsuppgifter är naturligtvis i högsta 
grad förknippad med vilken domstolsorganisation vi har i framtiden. Som 
jag inledningsvis anfört har Domstolsutredningen lämnat sitt betänkande 
Domstolarna inför 2 000-talet. Betänkandet liksom promemorian (Ds 
1992:38) Domstolsväsendet - Organisation och administrntion i framtiden 
har remissbehandlats och är nu föremål för ingående överväganden inom 
Justitiedepartementet. Dessa överväganden kan, som jag tidigare anfört, 
komma att leda till omfattande förändringar av Domstolsverkets och dom
stolarnas arbetsuppgifter i framtiden. Domstolsverket fick i reglerings
brevet för budgetåret 1992/93 bl.a. i uppgift att delegera budgetansvar 
i så stor utsträckning som möjligt till enskilda domstolar. Detta arbete 
har utförts framgångsrikt och bör fortsätta. Det ligger också i linje med 
de övriga förändringar som kan komma att ske av Domstolsverkets 
uppgifter och organisation. Det är dock för tidigt att redan nu låta detta 
få budgetmässiga konsekvenser. 

Mot bakgrund av det nyss sagda och vad som anförts om tvååriga 
budgetramar föreslår jag därför att anslaget skall beräknas med ut
gångspunkt från vad som har anvisats för budgetåret 1992/93. Emel
lertid skall för Domstolsverket även detta budgetår gälla ett rationalise
ringskrnv. Från anslaget bör därför föras bort ett belopp om 1,3 miljoner 
kr. 

Med hänsyn till det anförda bör anslaget under budgetåret uppgå till 
följande. 

Budgetåret 1993194 
63 910 000 kr 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Domstolsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 63 910 000 kr 
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D 2. Domstolarna m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

2 172 213 235 

2 378 759 ()()() 

2 445 640 ()()() 

Allmänna domstolar är tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen. 
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, vamv 13 för 
allmänna mål och 2 för vatten- och fastighetsmål), Göta hovrätt (5 
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 avdel
ningar). 

Högsta domstolen är överrätt i de mål som överklagas från hovrätter
na. Domstolen är indelad i tre avdelningar. I domstolen finns 22 
justitieråd. Tre av dessa tjänstgör för närvarmde i Lagrådet. För Högsta 
domstolen finns ett särskilt kansli till vilket revisionssekreterare är 
knutna. 

Allmänna förvaltningsdomstolar är länsrätterna, kammarrätterna och 
Regeringsrätten. 

Länsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammar
rätterna. Det finns 24 länsrätter. 

Kammarrätterna är bl.a. överrätter i de mål som överklagas från läns
rätterna. Det finns fyra kammarrätter: Kammarrätten i Stockholm (10 
avdelningar, varav en extra avdelning), Kammarrätten i Göteborg (8 
avdelningar), Kammarrätten i Sundsvall (6 avdelningar, varav två 
lokaliserade i Umeå) och Kammarrätten i Jönköping (6 avdelningar, 
varav en extra avdelning). I anledning av den nya instansordning för 
rätl<>kipning i socialförsäkringsmål som trätt i kmft fullt ut den 1 juli 
1992 och som bl. a innebär att försäkringsrätterna avskaffats, har kam
marrätterna förstärkts. Sålunda har i jämförelse med föregående budgetår 
kammarrätterna i Stockholm och Sundsvall tillförts vardera två avdel
ningar (de nya avdelningarna i Kammarrätten i Sundsvall har lokaliserats 
till Umeå) och kammarrätterna i Göteborg och Jönköping vardera en 
avdelning. 

Regeringsrätten är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Regerings
rätten är överrätt i de mål som överklagas från kammarrätterna. 
Regeringsrätten avgör vidare mål om rättsprövning av vissa förvalt
ningsbeslut. Domstolen är indelad i tre avdelningar. I domstolen finns 
20 regeringsråd. Två av dessa tjänstgör för närvanmde i Lagrådet. För 
Regeringsrätten finns ett särskilt kansli till vilket regeringsrätl<>sekrete
rare är knutna. 

Försäkringsöverdomstolen prövar socialförsäkringsmål som överkla
gas från kammarrätterna och mål från Arbetsmarknadsstyrelsen. 
Domstolen har 10 lagfarna och 10 andra ledamöter. 

Hyresnämnderna har till uppgift bl.a. att medla och vara skiljenämnd 
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i hyrestvister samt avgöra vissa typer av sådana tvister. Arrendenämn
derna har motsvarande uppgift i arrendetvister. Flertalet av nämnderna 
har två eller tre län som verksamhetsområde. H yresnämnderna har 
gemensamt kansli med arrendenämnderna. Sådana kanslier finns på 12 
orter. 

Bostadsdomstolen är över- och slutinstans i de ärenden som avgörs av 
hyresnämnderna. 

Från anslaget betalas också kostnaderna för de kansligöromål för 
Statens ansvarsnämnd som fullgörs av Svea hovrätt. 

Personal 

Domstolsväsendet sysselsätter en personalstyrka motbvar.mde cirka 5 190 
årsarbetskrafter. 

Domstolsverket 

Domstolsverket yrkar att anslaget för budgetåret 1993/94 - i förhållan
de till vad som förra året i samband med den fördjupade anslagspröv
ningen anvisats för innevarande budgetår - räknas upp med sammanlagt 
35 miljoner kr. Ökningen avser främst personalförstärkningar med 
anledning av ökad måltillströmning, förstärkning av resurserna för 
personalutbildning och lokalkostnader. Dessutom begär verket - utan att 
framställa något yrkande om förhöjt anslag - kompensation för ökade 
lokalkostnader i anledning av beslutade och planerade nya lokalprojekt 
för budgetåret 1993/94 med sammanlagt 18 miljoner kr. 

Föredragandens överväganden 

De allmänna domstolarna m. m. 

Under de senaste åren har arbetsläget vid de allmänna domstolarna varit 
pressat, frnmför allt beroende på en fortgående ökad tillströmning av mål 
och ärenden. I synnerhet har detta gällt hovrätterna och de större 
tingsrätterna. 

Antalet inkomna brottmål i tingsrätterna (exklusive notariemål) ökade 
med cirka 6 % mellan år 1990 och 1991. Ökningen innebär nästan en 
fördubbling av ökningstakten jämfört med föregående år då antalet 
inkommande brottmål ökade med 3,3 % . Det finns inget som pekar på 
att något trendbrott kan förväntas under de närmaste åren. Även när det 
gäller tvistemålen (exklusive mål angående gemensam ansökan om 
äktenskapsskillnad) har näranog en fördubbling av ökningstakten av 
antalet inkomna mål skett mellan år 1990 och 1991. Ökningen har 
uppgått till 16 % jämfört med ökningen mellan år 1989 och 1990, vilken 
var 8,6 %. 

För konkurser har en fortsatt kraftig ökning skett. Sammantaget har 
antalet inkomna konkursärenden år 1991 jämfört med föregående år ökat 
med drygt 60 % . Det finns för närvarande inga tecken till avmattning i 
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den höga tillströmningstakten. 
Når det gäller bouppteckningsärenden är situationen all~jämt mycket 

besvärlig. Vid vissa tingsrätter är väntetiderna för att få sådana ärenden 
handlagda oacceptabelt långa. Antalet inskrivningsärenden har däremot 
minskat dnlmatiskt, säkerligen till följd av den vikande fastighets
marknaden, konjunkturläget och de svårigheter som kreditinstituten 
befinner sig i. Minskningen av antalet inkomna lagfarts- och inteckn
ingsärenden var cirka 30 % under första halvåret 1992, jämfört med 
mo~"Vanmde period föregående år. 

Antalet mål i hovrätterna har ökat kraftigt även under det senaste året. 
Ökningen uppgick mellan åren 1990 och 1991 till 7 % . Hovrätterna har 
dock under år 1991 ökat sin målavverkning så att målbalanserna med ett 
par undantag ändå inte ökade jämfört med föregående år. Dock har 
målbalanserna ökat i alla hovrätter under 1992 med cirka 16 % . 
Målbalanserna och därmed väntetiderna till följd av de senaste årens 
stadiga ökning av antalet inkomna mål är därför överlag alldeles för storn 
för att i längden kunna accepteras. 

Den i föregående års budgetproposition avisernde justeringen av 
hovrätternas domkreL-;ar har skett den I juli 1992 innebärande att Örebro 
län, som tidigare hörde under Svea hovrätt, har förts över till Göta 
hovrätL<> domkrets. 

I Högsta domstolen har arbeL..,läget genomgått en försämring under år 
1991 då antalet inkommande mål ökade med 13 % jämfört med året 
innan. Trots att antalet avgjorda mål ökat har målbalanserna ändå blivit 
avsevärt mycket större än de var föregående år. 

ArbeL-;belastningen i hyres11ä11111dema har knappast ändrnts under år 
1991. Vid arrendenämnderna har en nedgång av antalet inkommna 
ärenden skett. För Bostadsdomstvlen har den minskning av antalet 
inkomna mål som skedde under år I 990 fortsatt under år 199 I . 

De allmämia förvalt11i11gsdomstolama 

Vid länsrättema har antalet inkommande mål ökat med cirka 15 % under 
år 1991 jämfört med föregående år. Denna ökning är främst hänförlig till 
socialförsäkringsmål, som tillfördes länsrätterna den 1 juli I 991, och 
fastighetstaxeringsmå\ under det att skattemålen och körkortsmå\en har 
minskat i antal. Att skattemålen minskar påtagligt visas också av 
statistiken för första halvåret 1992. Under den perioden har emellertid 
också psykiatrimålen, som tillfördes länsrätterna den I januari I 992, 
tillkommit. Målstatistiken för perioden tyder på en större tillströmning av 
sådana mål än som var beräknat vid reformens genomförandt:. Även för 
socialförsäkringsmålens del kan märkas en måltillströmning som ligger 
över den från bö1:jan beräknade. 

Bilden av arbeL-;situationen i ka111111arriittema är något splittrad. An
talet inkomna mål minskade frnm till år 1990. Under detta år inträffade 
emellertid en ökning av antalet inkomna mål med drygt 10 %. Målök
ningen forL<>atte år 1991 då antalet inkomna mål ökade med cirka 5 % 
jämfört med året innan. Samtidigt ökade kammarrätterna sm 
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avverkningstakt ungefär lika mycket varför målbalanserna då minskade 
något. Emellertid har antalet inkomna mål till kammarrätterna återigen 
ökat krnftigt under år 1992. Ökningen jämfört med föregående år var, 
utan beaktande av socialförsäkringsmålen, så stor som 20 % . Lägger 
man till socialförsäkringsmålen blir målökningen väsentligt större. Den 
förändring av domkretsindelningen för kammarrätterna i Göteborg och 
Jönköping som aviserades i förra årets budgetproposition har genom
förts fr.o.m. den 1 juli 1992, innebärande att Skaraborgs län, som 
tidigare hörde under Kammarrätten i Göteborg, flyttats över till 
Kammarrätten i Jönköping. 

Arbetssituationen i Regeri11gsrätte11 är i stort sett tillfredsställande. 
Antalet avgjorda mål ökade betydligt under år 1991. Dock ökade 
samtidigt antalet inkomna mål varför en ökning av målbalansen under 
år 1991 inte har kunnat undvikas. 

Försäkri11gsöverdomstole11 111.111. 

Den nya instansordningen för rättskipningen i socialförsäkringsmål har, 
som jag tidigare nämnt, slutligt genomförts den 1 juli 1992, då försäk
ringsrätternas verksamhet helt upphörde. I förra årets budgetproposition 
anförde jag att försäkringsrätternas kvarstående balans, som skulle 
överlämnas till kammarrätterna, kunde antas bli cirka 7 500 mål. 
Försäkringsrätterna överträffade under sin sista verksamhetstid den 
förväntningen och överlämnade cirka 6 700 mål till kammarrätterna. 

Måltillströmningen till Försäkringsöverdomstolen fortsatte att öka 
kraftigt under år 1991, delvis beroende på att antalet mål som avgjorts 
i försäkringsrätterna varit större än tidigare. 

Medelstilldel11i11g m m 

Ifråga om arbetsläget i domstolarna förtjänar även följande att framhål
las. Vid tingsrätterna har som framgår ovan måltillströmningen fortsatt 
att öka kraftigt. Det målantal som år 1991 i genomsnitt föll på varje 
enskild domares lott, 250 mål, är väsentligt högre än tidigare år. Vid 
både tingsrätter och hovrätter har målbalanserna och väntetiderna ökat, 
trots de stora arbetsansträngningar som gjorts. 

Vad gäller de allmänna förvaltningsdomstolarna skall, förutom vad jag 
sagt ovan om måltillströmningen, även nämnas något om sam
mansättningen av länsrätternas målbalans för år 1991. Målbalansen är 
ju en beteckning på de mål som av något skäl inte har kunnat avgöras 
vid en viss tidpunkt. I balansen ligger därför i normala fall till allra 
största del sådana mål som är under någon form av beredning; alltså 
inte färdiga för avgönmde. Vid länsrätterna däremot består en så stor 
del som en tredjedel av målbalansen av sådana mål som är helt klarn för 
avgörande. Denna siffra är klart otillfredsställande. Till detta kommer att 
de olika typer av mål länsrätterna handlägger till två tredjedelar består av 
förtursmål. Även kammarrätternas balanssituation måste uppmärksammas 
i detta sammanhang. Som jag nyss anfört har antalet inkommande mål 
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ökat väsentligt. Även om kammarrätterna också kmftigt har ökat sin 
avverkning av mål har ändå balanserna stigit på ett sätt som inger oro för 
framtiden. Sålunda har antalet balanserade mål i kammarrätterna under 
år 1992 ökat med cirka 24 % . I sammanhanget bör också beaktas att 
många av de socialförsåkringsmål som överlämnal<> till kammarrätterna 
är vidlyftiga och tidskrävande. 

Redan de nu redovisade omständigheterna leder till att ar
betsförhållandena vid domstolarna måste följas med största uppmärk
samhet. Till detta kommer att bl.a. de allmänna förvaltningsdomstolar
na samtidigt står inför en synnerligen ingripande omorganisation om 
vissa av Domstolsutredningens förslag genomförs. Länsrätterna kan till 
exempel i framtiden komma att få överta ett mycket stort antal olika 
måltyper från kammarrätterna som första domstolsinstans. Även om de 
tilltänkta reformerna också kommer att innebärn att vissa måltyper, 
exempelvis körkorl<>målen, i vissa avseenden kan föras bort från 
domstolarna vore det olyckligt om en sådan reform i initialskedet 
försvåras av alltför höga balanser vid de mottagande domstolarna. 

Domstobväsendet tillfördes emellertid inför innevarande budgetår vissa 
resurser för att klard av sitt ansträngda arbetsläge. Sammanlagt tillför
des domstolsväsendet för detta ändamål 88 miljoner kr, varnv 18 miljoner 
som permanent tillskott. I vad mån dessa åtgärder är tillräckliga är det 
för tidigt att ha någon bestämd uppfattning om. Det saknas därför nu 
underlag för att förorda anslagsförstärkningar till domstobväsendel. Detta 
ställningstagande beror naturligtvis också på det rådande statsfinansiella 
läget och de stora besparingskrnv som gäller för hela den offentliga 
verksamheten. Domstolsväsendet bör därför för närvarnnde bli föremål 
endast för tekniska justeringar av budgetrnmen samt pris- och löneupp
räkning. Å andra sidan bör inte heller någrn rntionaliseringskrnv eller 
besparingar läggas ut över domstobväsendet. 

Alla myndigheter med rnmanslag och som uppfyller bokföringsförord
ningens krnv skall i princip finansiern sina investeringar i anläggnings
tillgångar med lån hos Riksgäldskontoret. Detta gäller även sådan utrust
ning till domstolarna som hittills finansierdts genom det särskilda 
reservationsanslaget D 3 Utrustning till domstolar m.m. Jag föreslår 
därför att det anslaget avskaffas fr.o. m. budgetåret 1993/94. De inves
teringar som skulle ha finansiernts via detta anslag får alll<>å i stället 
finansierns genom lån hos Riksgäldskontoret. Jag har bedömt nyinves
teringsbehovet för dessa ändamål till omkring 26 miljoner kr för 
nästkommande budgetår. Anslaget D 2 Domstolarna m. m. bör därför 
tillförns 12,8 miljoner kr för att täcka kostnaderna för första årets 
amorteringar och räntor för nyinvesteringarna och den del av inneva
rande budgetårs investeringar på det nu upphörda anslaget som hänför sig 
till den ingående reservationen på anslaget. 

Inom Socialdepartementel<> område pågår lagstiftningsarbete med 
avseende på frågor om stöd och service till vissa funktionshindrnde och 
ändrade bestämmelser om bostadsbidrng. I fråga om bostadsanpassnings
bidrag har proposition avlämnats till riksdagen. Reformerna innebär bl.a. 
att de allmänna förvaltningsdomstolarna kommer att tillförns ett stort 
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antal nya mål för överprövning. Den tilltänkta lagstiftningen avses träda 
i kraft den 1 januari 1994 och beräknas medföra kostnadsökningar för 
domstolsväsendet med sammanlagt 22,2 miljoner kr per år. Av tekniska 
skäl kan anslaget inte redan nu tillföras medel till täckande av upp
kommande kostnader men jag har för avsikt att i kompletteringsproposi
tionen våren 1993 föreslå att anslaget D 2 Domstolarna m.m. tillförs 
medel med det belopp som i detta avseende belöper sig på budgetåret 
1993/94. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört bör anslaget under budgetåret 
uppgå till följande. 

Budgetåret 1993194 
2 445 640 ()()()kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Domstolarna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 2 445 640 000 kr. 
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E. KRIMINALVÅRDEN 

Några huvudpunkter: 
- Under anstaltsvistelse skall åtgärder som syftar till att förebygga 

återfall i brott prioriteras liksom arbetet med att bekämpa 
narkotikamissbruket på anstalterna. 

- Utvecklingsarbetet inom frivården skall vara inriktat på åtgärder 
som kan effektivisera skyddstillsynen i dess olika former. 

- Transportverksamheten inom kriminalvården effektiviseras och 
omorganiseras. 

- Det femåriga rationaliseringsprogrammet fortsätter. 
- Ramstyming med en ny anslagsstruktur införs för kriminal-

vården. 

1. Struktur- och organisationsfrågor 

Arbetet inom kriminalvården består bl.a. i att verkställa fängelsestraffen 
och att ansvara för övervakningen av skyddstillsynsdömda och villkorligt 
frigivna liksom för verksamheten vid landets häkten. 
Kriminalvårdslagstiftningen vilar i allt väsentligt på de principer som 
slogs fast genom 1974 års kriminalvårdsreform. Dessa principer går ut 
på att, så långt det är möjligt med hänsyn till knlVet på samhällsskydd 
och differentiering, underlätta de dömdas anpassning till samhället och 
motverka de skadliga följderna av frihetsberövandet. 

Kriminalvården fick en ny organisation den 1 januari 1991. Omorga
nisationen innebar bl.a. att antalet regioner minskades från dåvarande 
tolv till sju och att riksanstalterna fördes in under regionerna. Den 
regionala organisationen förstärktes och dess uppgifter blev bl.a. att leda 
kriminalvården i regionerna enligt Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer, att 
stödja verksamheten vid de lokala myndigheterna och att utöva tillsyn 
över deras verksamhet. 

Kriminalvårdsstyrelsens arbete koncentrerades på övergripande 
uppgifter. Hit hör bl.a. att meddela föreskrifter, råd och riktlinjer för 
kriminalvården inom ramen för de Jagar och andra författningar som 
gäller på området. Styrelsen skall också ge statsmakterna underlag för 
utveckling av kriminalvården, planera och utvärdera kriminalvårdens 
verksamhet samt bedriva central utbildning. 

Organisationsförändringen medförde också att behovet av personal vid 
Kriminalvårdsstyrelsen minskade. Antalet tjänster vid styrelsen minskade 
redan budgetåret 1990/91 från omkring 320 till omkring 230. Därefter 
har ytterligare besparingsbeting lagts fast för Kriminalvårdsstyrelsen 
varför organisationen t.o.m. budgetåret 1993/94 skall spara ytterligare 10 
miljoner kronor. 

Utöver detta har kriminalvården i dess helhet under flera år ställts inför 
krav på rationaliseringar. I ett särskilt regeringsuppdrdg till Kriminal-
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vårdsstyrelsen den 24 januari 1991 angavs de närmare riktlinjerna för ett 
långsiktigt rationaliseringsarbete under budgetåren 1991/92 - 1995/96 
innefattande bl.a. reella besparingar inom verksamhetsområdet. 

Resultatet hittills av rationaliseringsarbetet är mycket gott. 
Organisationen har på alla nivåer på ett föredömligt sätt påbörjat ett 
omfattande förändringsarbete i syfte att effektivisera och rationalisera 
verksamheten. 

Arbetet med en decentraliserad organisation och beslutsordning inom 
kriminalvården går nu vidare. Jag anser att r.ttionaliseringsarbetet bör 
fullföljas enligt det tidigare fastlagda programmet. 

2. Pågående översynsarbete 

För närvarande arbetar två kommitteer med frågor som är av väsentlig 
betydelse för kriminalvårdsverksamheten. 

Regeringen har den 2 april 1992 tillkallat en parlamentarisk kommitte, 
den s.k. Fängelseutredningen, för att göra en genomgripande översyn av 
de principer och det regelverk som lades fast genom 1974 års kriminal
vårdsreform. Kommittens huvuduppgift är att, efter en avvägning mellan 
de olika intressen som gör sig gällande, överväga vilka principer för 
anstaltsplacering som bör tillämpas i framtiden samt att anpassa 
regelverket till dessa. Intresset av att hålla anstalterna narkotikafria skall 
därvid särskilt uppmärksammas. Kommittens arbete skall vara avslutat 
den 1 juli 1993. 

Enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt skall kriminalvården 
i anstalt utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och 
att skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I direktiven slås fast 
att detta skall vara utgångspunkten även i fortsättningen samtidigt som 
samhällets berättigade krav på skydd måste ges stor vikt. Under de 
senaste åren har specialiseringen inom kriminalvården ökat så att man i 
större utsträckning kan anpassa innehållet i verkställigheten efter behoven 
i det enskilda fallet. I direktiven framhålls att det är angeläget att de 
möjligheter som finns utnyttjas på bästa sätt och att det ligger ett stort 
värde i att det sker en fortsatt utveckling när det gäller verksamhetens 
inriktning. Denna utveckling försvårar dock av naturliga skäl till
lämpningen av närhetsprincipen, som innebär att den dömde i allmänhet 
skall placeras på en anstalt i närheten av sin hemort, och av 
normaliseringsprincipen, som innebär att de intagna skall få del av 
samhällets stödåtgärder och vårdinsatser på samma sätt som andra 
medborgare. I kommittens uppdrag ingår att göra en bedömning av hur 
utvecklingen under senare år har påverkat tillämpningen av dessa 
principer och att överväga behovet av att göra avsteg från dem. 

I direktiven anges några områden som kommitten särskilt bör behandla. 
Bland annat skall kommitten göra en bedömning av den differentiering 
av intagna som nu sker med avseende på narkotika, kvinnliga intagna, 
ungdomar samt behandling av män dömda för övergrepp mot kvinnor och 
barn. Vad gäller vistelser utom anstalt har kommitten fått i uppdrag att 
undersöka om man genom lagstiftning eller på annat sätt kan minska 
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missbruket av permissioner, att undersöka om villkoren för frigång kan 
utformas på ett tydligare sätt samt att göra en bedömning av hur s.k. 
§34-vistelser bör utnyttjas i framtiden. 

I Straffsystemkommittens uppdrag ingår, som tidigare har framgått, att 
se över det straffrättsliga påföljdssystemets uppbyggnad. Kommitten skall 
pröva om systemet med villkorlig frigivning skall behållas och hur detta 
i så fall skall vara utformat. Kommitten skall vidare överväga möjlig
heterna att vidareutveckla användningen av olika alternativ till fängelse
straff. Bland annat skall kommitten föreslå hur samhällstjänst bör infogas 
som ett permanent inslag i påföljdssystemet och pröva om det är möjligt 
att införa någon form av intensivövervakning. Kommitten skall dessutom 
överväga hur påföljdS!i)'Stemet kan bli tydligare och överskådligare t.ex. 
genom att alla de icke frihetsberövande påföljderna, med undantag för 
böter och överlämnande till särskild vård, inordnas under en gemensam 
påföljd kallad villkorligt fängelse. 

3. Kriminalvårdens verksamhet 

3.1 Anstalter och häkten 

\erksamhet 

Inom anstalts- och häktesorganisationen fanns den 1 oktober 1992 19 
riksanstalter och 58 lokalanstalter med sammanlagt 2 657 slutna och 
1 632 öppna platser samt 30 häkten med 1 367 platser. 

Sedan en tid tillbaka pågår ett omfattande förändringsarbete inom 
kriminalvårdsanstaltema och häktena. Arbetet syftar till att skapa en 
rationellare kriminalvård samtidigt som kvaliteten skall förbättras. Det 
senare skall ske bl.a. genom att tillsynspersonalen får ansvarsfullare 
arbetsuppgifter och att s.k. kontaktmannaskap införs. 

Under senare år har det skett en utveckling mot en ökad specialisering 
inom anstaltsorganisationen när det gäller verksamhetens inriktning. De 
omfattande vård- och behandlingsinsatserna för de intagna har olika 
inriktning och vänder sig till olika kategorier. 

Det har bl.a. skett en utökning av antalet motivations- och 
behandlingsplatser för narkotikamissbrukare inom kriminalvården. För 
närvarande finns det ca 320 sådana platser. Av Kriminalvårdsstyrelsens 
fördjupade anslagsframställning framgår att under den senaste femårs
perioden har i genomsnitt ca 45 % av de intagna med strafftider över två 
månader bedömts vara narkotikamissbrukare. Den förändring i klientelet 
som har skett under perioden är att andelen grava narkotikamissbrukare 
har ökat. 

Vid några anstalter bedrivs vidare verksamhet i syfte att finna 
behandlingsmetoder för män som gjort sig skyldiga till kvinnomisshandel 
och sexualbrott. Antalet personer dömda till fängelse för sexualbrott har 
ökat sedan början av 1980-talet. Under åren 1988 - 1990 dömdes i 
medeltal 256 personer per år till fängelse för sexualbrott. 

Även i övrigt finns en strävan att anpassa verksamheten vid anstalterna 
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för olika kategorier av intagna. Bland annat bedrivs s.k. ratt
fälleverksamhet vid tolv anstalter. Vidare har kriminalvården under 
budgetåret 1991/92 utarbetat ett särskilt program i fråga om våld och 
droger. 

Även antalet intagna kvinnor har ökat sedan börjat av 1980-talet. Under 
den senaste femårsperioden har det i genomsnitt funnits 196 kvinnliga 
intagna per dag. Totalt finns det 210 anstaltsplatser för kvinnliga intagna. 
En riksanstalt och en lokalanstalt är avsedda enbart för kvinnor. 

Till grund för utvecklingen mot en ökad differentiering av de intagna 
ligger bl.a. de krav på förändringar som statsmakterna uttalat under 
senare år. Här kan nämnas att riksdagen vid flera tillfällen erinrat om 
att självklara riktmärken för narkotikapolitiken på kriminalvårdens 
område måste vara att intagna utan narkotikaproblem och sådana som 
vill bli av med sitt missbruk inte skall behöva komma i kontakt med 
narkotika under anstaltsvistelsen, att missbrukare avskärs från tillförsel 
av droger och att intagna förhindras att bedriva narkotikahandel inom 
anstalterna och ute i samhället. 

Jag anser att det ligger ett stort värde i att det sker en fortsatt 
utveckling inom anstalterna när det gäller verksamhetens inriktning. Men 
en långt driven specialisering av anstalterna riskerar att leda till 
svårigheter att placera fängelsedömda som inte tillhör "rätt kategori" på 
lediga platser, vilket i sin tur kan leda till att anstaltsplatsema inte 
utnyttjas på ett kostnadseffektivt sätt. 

Regeringen har i beslut den 20 juni 1991 meddelat särskilda direktiv 
för Kriminalvårdsstyrelsens fördjupade anslagsframställning för budget
åren 1993/94 - 1995/96. I de särskilda direktiven har redovisningar och 
bedömningar begärts inom flera av de områden som är föremål för 
fängelseutredningens översyn. Kriminalvårdsstyrelsen har redovisat dessa 
i sin fördjupade anslagsframställning. Jag avvaktar fängelseutredningens 
betänkande i dessa delar och återkommer därför till frågan om kriminal
vård i anstalt vid ett senare tillfälle. 

Belägg11i11gssituatio11e11 m. m. 

Beläggningssituationen vid kriminalvårdsanstaltema har under senare år 
varit i stort sett oförändrad. Under hösten 1992 har emellertid en kraftig 
uppgång skett. Me<lelbeläggningen under tiden augusti - december har 
legat drygt 200 över den nivå som hittills varit den normala. Samtidigt 
har också beläggningsnivån vid häktena varit mycket hög. 

Den inträffade beläggningsökningen var inte förutsedd. På mitt initiativ 
har därför Brottsförebyggande rådet gjort en analys beträffande utveck
lingen av fängelsedomar under senare år. Av undersökningen framgår 
bl.a. att den totalt utdömda fängelsestrafftiden år 1992 ökar med 
uppskattningsvis 14 % jämfört med år 1991. 

Kriminalvårdsstyrelsen har i den fördjupade anslagsframställningen 
gjort bedömningen att behovet av anstalts- och häktesplatser av olika 
anledningar stadigt kommer att öka under de närmaste åren framöver. 

I den treåriga rullande byggnadsplanen är sedan tidigare flera objekt 
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upptagna som kommer att tillföra organisationen anstalts- och/eller 
håktesplatser. D~t finns dock flera faktorer som gör att situationen är 
relativt svårbedömd och det finns sannolikt anledning för mig att 
återkomma till regeringen med förnyad prognos längre fram. 

3.2 Frivården 

Det finns 57 frivårdsmyndigheter i landet. De har bl.a. ansvaret för 
övervakningen av villkorligt frigivna och till skyddstillsyn dömda 
personer, frigivningsarbetet vid lokalanstalterna samt för det kurativa 
arbetet vid häktena. Sedan den 1 juli 1992 har frivården dessutom hela 
ansvaret för personutredningsverksamheten. 

Under budgetåret 1991 /92 var medelantalet övervakade klienter 13 321. 
Av dessa var 7 933 dömda till skyddstillsyn, 4 087 villkorligt frigivna 
och 1 301 intagna i anstalt med övervakare förordnad. Motsvarande 
medelvärden budgetåret 1990/91 var 13 293, 7 915, 3 984 och 1 384. 

Antalet dömda till skyddstillsyn i form av kontraktsvård har sedan 
påföljdskombinationen infördes den 1 januari 1988 varit omkring 370 
per år. Av Krim.inalvårdsstyrelsens resultatanalys i den fördjupade 
anslagsframställningen framgår att det finns stora skillnader mellan 
frivårdsdistrikten beträffande tillämpningen av kontrak~-vården. En 
anledning till dessa skillnader är, enligt Kriminalvårdsstyrelsen, att 
kommunernas ansträngda finansiella läge försvårat deras åtaganden av 
den del av behandlingen som kommunerna förväntas finansiera. En annan 
anledning är, enligt Kriminalvårdsstyrelsen, att öppenvården är dåligt 
utbyggd i många kommuner vilket minskar förutsättningarna för 
kontraktsvård. 

Det är naturligtvis inte tillfredsställande om valet mellan skyddstillsyn 
i form av kontrctktsvård och frihetsberövande i form av ett fängelsestraff 
är beroende av ekonomiska avgöranden som ligger utanför rättsväsendet. 
Den tidigare nämnda Straffsystemkommitten skall enligt sina direktiv 
undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att 
kontraktsvård skall stå öppen för alla som uppfyller de lagliga förut
sättningar som gäller för påföljden. I avvaktan på utredningens förslag 
i denna del är det dock enligt min mening viktigt att frivården i sin 
personutredande verksamhet arbetar med målsättningen att man vid 
domstolen skall kunna föreslå kontraktsvård för alla som är lämpliga för 
denna påföljd. 

Ett av syftena med personutredningsreformen var att frivården i ökad 
utsträckning skulle kunna föreslå domstolarna konkret utformade planer 
för övervakningens innehåll i de fall skyddstillsyn skulle kunna komma 
i fråga. Förutom att påföljdsförslagen därmed blir bättre underbyggda 
skapar denna inriktning enligt min mening gynnsamma förutsättningar för 
den till hela landet den 1 januari 1993 utvidgade verksamheten med 
samhällstjänst. 

Jag vill i sammanhanget nämna att Straffsystemkommitten även har till 
uppgift att utreda om bestämmelserna som rör föreskrifter i samband med 
skyddstillsyn bör utvecklas ytterligare samt överväga om det finns behov 
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av att förbättra kontrollen och efterlevnaden av de föreskrifter som har 
meddelats. 

Sammanfattningsvis vill jag betona vikten av att skyddstillsynspåföljden 
utvecklas så att den i ökad utsträckning kan utgöra ett alternativ till 
fängelsestraff. Det utvecklingsarbete som bedrivs inom frivården bör 
även i fortsättningen vara inriktat på åtgärder som kan effektivisera 
skyddstillsynen i dess olika former. 

3.3 Transportverksamheten 

Kriminalvården utför ett stort antal transporter. Dessa sker såväl för den 
egna verksamheten som för vissa andra myndigheters verksamhet. 
Polisen ansvarar t.ex. för verkställande av avvisningsbeslut i asylärenden, 
men förpassningen ombesörjs oftast av kriminalvården. En liknande 
uppgiftsfördelning gäller när polisen skall lämna handräckning vid 
transporter som genomförs med stöd av bl.a. lagen (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, lagen (1991: 1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen 
(1991: 1129) om rättspsykiatrisk vård. Kriminalvården har i allmänhet 
kostnadsansvaret även i fråga om de transporter som utförs åt andra 
samhällsorgan. Möjligheterna för kriminalvården att styra planeringen av 
dessa transporter är emellertid begränsade. 

Kriminalvårdens tnmsportverksamhet har under senare år ökat betydligt 
både volym- och kostnadsmässigt. Kostnaden för kriminalvårdens 
transportverksamhet uppgick budgetåret 1991/92 till ca 265 miljoner 
kronor, varav utlandstransporter svarade för ca 114 miljoner kronor. 
Antalet transporterade personer till utlandet genom kriminalvårdens 
försorg ökade från ca 3 100 budgetåret 1987/88 till drygt 9 400 personer 
budgetåret 1991/92. Prognosen för budgetåret 1992/93 är att ca 17 000 
personer kommer att transporteras till utlandet med hjälp av kriminal
vårdens transportorganisation. Även transportbehovet inom landet har 
ökat krdftigt till följd av högre beläggning vid anstalter och häkten samt 
ändrad lagstiftning om anhållande och häktning. 

Riksrevisionsverket (RRV) har på regeringens uppdrag gjort en översyn 
av kriminalvårdens transportorganisation. Översynen redovisades till 
regeringen den 2 december 1991. RRV har i granskningen av transport
verksamheten funnit problem bl.a. i fråga om ansvarsfördelningen mellan 
kriminalvården och andra myndigheter. RRV anser att det på grund av 
de negativa konsekvenser som transporterna medför för vård- och 
behandlingsarbetet inom kriminalvården bör övervägas om kriminalvårds
verket fortsättningsvis skall utföra transporter åt andra myndigheter. 
Vidare lämnar RRV olika förslag till åtgärder som kan förbättra 
statsmakternas styrning av verksamheten inom ramen för ett oförändrat 
huvudmannaskap för transportverksamheten. 

RRV:s rdpport har remissbehandlats. En sammanställning av remiss
yttrandena har gjorts och finns tillgänglig på Justitiedepartementet (dnr 
91-3762). Huvuddelen av remissinstanserna delar i allt väsentligt RRV:s 
bedömningar och rekommendationer eller lämnar dessa utan erinran. 
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Bland remissinstansema finns det dock olika uppfattningar vad gäller 
frågan om ansvarsfördelningen mellan kriminalvården och andra 
myndigheter samt frågan om uppgifts- och ansvarsfördelningen inom 
kriminal vården. 

Kriminalvården har begränsade möjligheter att styra planeringen av 
transporter för andra myndigheters räkning. I den nuvarande organi
sationen utförs en stor del av transportuppgifterna av personal som även 
tjänstgör i vård- och behandlingsarbetet. När behovet av transporter ökar 
me.dför det bl.a. att sådan personal i ytterligare omfattning måste tas i 
anspråk för transporter. Problemen bör dock kunna begränsas genom en 
förändring av den nuvarande transportverksamhetens organisation och 
bemanning. Med hänsyn härtill är min bedömning att kriminalvården tills 
vidare bör kunna utföra transporter även för andra myndigheters räkning. 

När det gäller frågan om hur den framtida transportverksamheten skall 
organiseras anser jag att det är angeläget att Kriminalvårdsstyrelsen 
vidtar åtgärder för att effektivisera och rationalisent denna. Jag vill också 
understryka vikten av att finna en lösning som bidrar till att begränsa de 
negativa konsekvenserna för vård- och behandlingsarbetet. Den nya 
transportorganisationen bör därför utformas och bemannas på ett sätt 
som förbättrar förutsättningarna att hantera transporter utan menliga 
återverkningar på kriminalvårdens verksamhet i övrigt. Vidare bör 
ansvarsförhållandena inom kriminal vården för transportverksamheten 
klargöras. Det är också viktigt att verksamhetsansvar och ekonomiansvar 
så långt möjligt följs åt. På så sätt skapas bättre förutsättningar för att 
bedriva transportverksamheten effektivt och med god hushållning av 
resurserna. Det nya statliga budgetsystemet förutsätter också en 
redovisnings- och uppföljningsmodell som gör det möjligt att bedöma 
bl.a. verksamhetens resultat i förhållande till mål och insatta resurser. 
Det bör ankomma på Kriminalvårdsstyrelsen att tillse att ett ändamålsen
ligt uppföljningssystem för transportverksamheten utarbetas. 

Jag anser att medel för inrikestransporterna bör tilldelas inom kriminal
vårdens ramanslag. Medel för utlandstransporterna bör dock anvisas över 
ett särskilt anslag. Ett särskiljande av resurserna för utlandstransporter 
tillsammans med en omorganisation minskar de negativa konsekvenserna 
för vård- och behandlingsarbetet som annars uppstår vid ökat transport
behov. Antalet avvisningsbeslut i asylärenden är helt avgörande för 
omfattningen av utlandstransporterna. Prognosen för denna verksamhet 
visar en klar ökning av behovet. Mot bakgrund härav bör medel för 
utlandstransporterna anvisas över ett förslagsanslag. 

Jag har för avsikt att inom kort föreslå regeringen att uppdra åt 
Kriminalvårdsstyrelsen att omorganisera transportverksamheten med 
målsättningen att den nya organisationen skall kunna träda i kraft den 1 
januari 1994. 
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4. Lokalförsörjningen inom kriminalvården m.m. 

Ansvaret för lokalhållningen inom kriminalvården övergår fr.o.m. den 1 
juli 1993 från Byggnadsstyrelsen till Kriminalvårdsstyrelsen. Kriminal
vårdsstyrelsen blir då lokalhållare för häktena och kriminalvårdsanstal
tema samt för kriminalvårdens administrativa lokaler. Kriminalvårdens 
lokalbestånd uppgår till ca 0,5 miljoner m2

• Under innevarande budgetår 
disponeras ca 425 miljoner kronor för lokalkostnader. 

Kriminalvårdsstyrelsen har i den fördjupade anslagsframställningen 
redovisat sin bedömning av det framtida behovet av anstalts- och 
häktesplatser. Bland de olika faktorer som Kriminalvårdsstyrelsen anser 
påverkar behovet av anstaltsplatser kan nämnas införandet av samhälls
tjänst, den nya lagen om psykiskt störda, ändrade regler om villkorlig 
frigivning, utvecklingen av antalet fängelsedömda samt de förväntade 
konsekvenserna av Väg- och sjöfyllerikommittens förslag (se avsnitt 
5.3.1). Kriminalvårdsstyrelsens samlade bedömning är att behovet av 
anstaltsplatser förväntas öka med upp till 800 platser fram till budgetåret 
1995/96. 

Jag delar Kriminalvårdsstyrelsens bedömning att behovet av anstalts
platser kommer att öka under de kommande åren. Många av de faktorer 
som påverkar bedömningen är dock fortfarande osäkra varför jag 
bedömer storleken på behovsökningen något mer försiktigt. 

Under år 1992 har beslut tagits om till- och ombyggnad vid kriminal
vårdsanstalten Haparanda och häktet i Norrköping. Vidare har beslut 
fattats om tillbyggnader med sammanlagt sex paviljonger, vardera med 
32 platser vid kriminalvårdsanstaltema Hällby, Mariefred, Nyköping, 
Borås, Kristianstad och Ystad. Paviljongbyggnadema är i huvudsak en 
förberedelse inför det ökade behovet av platser till följd av den aviserade 
ändringen av reglerna för villkorlig frigivning. För närvarande pågår 
dessutom nybyggnad av polishus med häkten i Malmö (120 platser), 
Örebro (57 platser) och Uddevalla (40 platser). Vidare kommer jag inom 
kort föreslå regeringen att uppdra åt Byggnadsstyrelsen att påbörja 
byggnadsarbeten vid häktet Kronoberg i Stockholm. Åtgärderna avser 
bl.a. en förbättring av ventilationen. 

Bland de byggnadsåtgärder inom anstaltsorganisationen som har 
upptagits i Kriminalvårdsstyrelsens lokalförsörjningsplan ingår upprust
ning av kriminalvårdsanstalten Hall, en tillbyggnad med 84 platser vid 
kriminalvårdsanstalten Österåker samt utbyggnad av paviljonger med 
20-32 platser vid kriminalvårdsanstaltema A<>ptuna, Djupvik, Högsbo, 
Lindome, Mäshult, Roxtuna, Saltvik, Singeshult och Smälteryd. Enligt 
planen skall dessutom de ekonomiska förutsättningarna för renovering 
och fortsatt drift av vissa äldre anstalter prövas, i första hand beträffande 
anstalterna Växjö, Kristianstad-Centrum, Uppsala, Mariestad, Malmö, 
Norrköping och Kalmar. 

Kriminalvårdsstyrelsen har redovisat behovet av nya häkten i Huddinge 
(120 platser), Helsingborg (80 platser) och Halmstad (40 platser). Vidare 
föreslår styrelsen om- och tillbyggnader vid häktena i Stockholm 
(Kronoberg}, Umeå, Jönköping, Östersund och Mariestad. 
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S. Riktlinjer för resursanvändningen 

Jag föreslår nedan att kriminalvården tilldelas huvuddelen av sina 
resurser över ett ramanslag. Till följd härav kommer Kriminalvårds
styrelsen att ha att fördela resurserna till de olika regionerna utifrån 
behov av medel för drift av anstalter och häkten samt för frivårdsarbetet. 

Härvid bör särskilt beaktas den uttryckliga satsning som regering och 
riksdag har gjort vad avser utvecklandet av frivården och olika frivårds
påföljder. Regeringens målsättning är att effektivisera frivårdsarbetet och 
att utveckla alternativa påföljder till fängelsestraff såsom samhällstjänst 
och kontraktsvård. Det är därför särskilt angeläget att frivårdsorga
nisationen står rustad inför dessa förändringar och också resursmässigt 
kan ta sig an denna utveckling. 

Som jag nämnt under avsnitt 5.5 Kriminalvården måste verksamheten 
vid de slutna anstalterna och häktena, lokaler och teknik utformas så att 
det omöjliggör eller i vart fall i hög grad fön.vårar att de intagna avviker. 

Under anstaltsvistelse bör åtgärder som syftar till att förebygga återfall 
i brott prioriteras. Jag har i dessa avseenden redan tidigare nämnt 
verksamhet bl.a. för behandling av män som är dömda för övergrepp mot 
kvinnor och barn och s.k. rattfållekurser. 

Arbetet med att bekämpa narkotikamissbruket på anstalterna bör 
prioriteras varvid regeringens övergripande målsättning, ett narkotikafritt 
samhälle, naturligtvis gäller även för verksamheterna inom kriminal
vården. 

Vidare bör särskilt beaktas att arbetet med att motivera narkotikamiss
brukare att underkasta sig behandling av adekvat vårdgivare skall 
intensifieras. I denna uppgift ingår som ett naturligt inslag även åtgärder 
för bekämpningen av Al DS. 

Personalutbildningen bör inriktas på områden som underlättar genom
förnndet av ovan angivna satsningar. Därutöver bör utbildningsinsatser 
särskilt görns i samband med att vård- och tillsynspersonalens arbets
uppgifter förändras. 

6. förändrad styrning av kriminalvården 

Kriminalvårdsstyrelsen har föreslagit att kriminalvården tilldelas en 
treårig budgetram. Mot bakgrund av dels den pågående översynen av 
kriminalvård i anstalt, dels den pågående översynen av det strnffrättsliga 
påföljdssystemets uppbyggnad har jag inte ansett det ändamålsenligt att 
nu göra en prövning av verksamheten för längre tid än ett budgetår. 
Medlen bör dock tilldelas kriminalvården över ramanslag och med 
tillämpning av s.k. anslagskredit. Syftet är att åstadkomma att ansvar för 
verksamhet och resursprioriteringar följs åt och att skapa ytterligare 
förutsättningar för en vidgad decentralisering av budgetplanering och 
budgetansvar till regionala och lokala myndigheter. 

En utgångspunkt för anslagskonstruktionen bör vara att verksamhets
ansvar och ekonomiansvar följs åt i största möjliga utsträckning. Det 
innebär bl.a. att de lokala kriminalvårdsmyndigheterna bör ha stor frihet 
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att själva bestämma om användningen av de medel som finansierar resp. 
myndighets verksamhet inom en för varje myndighet gällande kostnads
ram. 

Samtidigt är det klart att vissa medel även i fortsättningen måste 
hanteras på central eller regional nivå inom organisationen, även om de 
ytterst är avsedda för de lokala myndigheternas behov. Sådana gemen
samma medel kan avse t.ex. större investeringar samt utgifter som är 
svåra att beräkna på förhand. 

7. Det huvudsakliga innehållet i budgetförslagen 

Kriminalvården befinner sig för närvarande i ett ansträngt läge. Belägg
ningen vid anstalter och. häkten är hög samtidigt som organisationen 
genomför en programenlig rationalisering. Därtill kommer nya arbets
uppgifter framför allt inom frivården och nya arbet<>metoder inom 
kriminalvården i anstalt. 

Mot bakgrund härav föreslås att kriminalvården för nästkommande 
budgetår erhåller i huvudsak de medel som beräknats för innevarande 
år. Besparingar har, som tidigare angetts, utlagts enligt det femåriga 
rationaliseringsprogram som verksamheten omfattas av. Vid beräkning 
av medel har hänsyn också tagits till de aviserade ändringarna i reglerna 
om villkorlig frigivning. 

Särskilda medel föreslås även i år tillföras för narkotikabekämpningen 
vid anstalter och häkten och för insatser mot AIDS. Vidare har medel 
frigjorts inom rationaliseringsarbetet som föreslås finansiera strategiska 
insatser i det fömyelsearbete som pågår inom kriminalvården, bl.a. för 
metodutveckling och personalutbildning samt för att höja verkets 
ekonomiadministrativa standard. 

Anslagen för kriminalvårdens myndigheter har budgeterats utan hänsyn 
till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av 
nivån på lönekostnadspålägget, den ändnlde finansieringsformen för 
Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya 
principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa föränd
ringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartemen
tet (bilaga l, Statsbudgeten och särskilda frågor). De belopp som 
kommer att ställas till myndigheternas disposition kommer slutligt 
fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från de 
nu budgeterade beloppen. 
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E 1. Kriminalvårdsstyrelsen 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

108 087 638 

97 680 ()()() 

106 609 ()()() 

Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för kriminal
vården. Styrelsen är chefsmyndighet för regionmyndigheterna, kriminal
vårdsanstaltema, häktena och frivårdsmyndigheterna. I administrativt 
hänseende är styrelsen huvudman för Kriminalvårdsnämnden och 
övervakningsnämnderna. 

Kriminalvårdsstyrelsen leds av en generaldirektör. Vid Kriminalvårds
styrelsen finns också en styrelse. 

Från anslaget betalas kostnaderna för Kriminalvårdsnämndens verksam
het. 

Kriminalvårdo;styrelsen 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår att anslaget minskas med 7 miljoner 
kronor. 

Föredragandens överväganden 

Kriminalvårdsstyrelsen fick i ett regeringsbeslut den 20 juni 1991 i 
uppdrag att minska utgifterna på anslaget E 1 Kriminalvårdsstyrelsen 
med minst 10 miljoner kronor under budgetåren 1991/92 - 1993/94. 
Under de två första budgetåren minskades utgifterna med sammanlagt 3 
miljoner kronor. Jag har under anslaget gjort resterande nedskärning, ca 
7 miljoner kronor, i enlighet med rationaliseringsuppdraget. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelstlöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Kriminalvården bör fr.o.m. budgetåret 
1993/94 tillämpa denna modell. Kriminalvårdsstyrelsen bör därför 
tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under 
anslaget E 1. Kriminalvårdsstyrelsen föras till detta konto. 

I övrigt hänvisar jag till de bedömningar av och riktlinjer för verksam
heten som jag gett under de inledande avsnitten om kriminalvården. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kriminalvårdsstyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 106 609 000 kr. 
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E 2. Kåminalvården Prop.1992/93: 100 
Bilaga 3 

1991/92 Utgift 2 516 605 7401 

1992/93 Anslag 2 699 511 0001 

1993/94 Nytt anslag (förslag) 3 298 089 0002 

1 Anslaget E 2. Kriminalvårdsanstalterna. 
2 Anslagen E 2. Kriminalvårdsanstalterna, E 3. Frivården, E 4. Maskin- och 

verktygsutrustning m.m., E 5. Utrustning för kriminalvården och E 6. Utbildning av 

personal m.fl. 

Intäkter inom arbetsdriften redovisas på statsbudgetens inkomstsida under 

Försäljningsinkomster, Inkomster vid kriminalvården. 

Kriminalvårdsstyrelsen 

Kriminalvårdsstyrelsen yrkar sammanlagt 15,6 miljoner kronor för drift 
av dels nya häktesplatser, dels ytterligare anstaltsplatser som måste 
tillföras organisationen på grund av ändrade regler om villkorlig 
frigivning. 

En höjning av ersättningarna till lekmannaövervakarna inom frivården 
föreslås. Vidare begärs ytterligare medel för drift och utveckling av 
ADB-system. 

För maskin- och verktygsutrustning till arbetsdriften samt för inven
tarieutrustning inom kriminalvården har Kriminalvårdsstyrelsen beräknat 
ett investeringsbehov av 113, 7 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Under anslaget har medel beräknats för verksamheten vid kriminalvårds
anstalterna och häktena, inom frivården och vid regionmyndigheterna, 
såsom kostnader för personal, övriga förvaltningskostnader, kostnader för 
de intagna, tnmsportkostnader som inte avser utlandstransporter, 
lokalkostnader m.m. Under anslaget har också beräknats kostnader för 
ersättning åt ledamöter m.fl. i övervakningsnämnderna och bidrag till 
enskild frivårdsverksamhet. Dessutom har kostnader som uppkommer till 
följd av de aviserade ändringarna i reglerna om villkorlig frigivning 
beräknats under anslaget. 

Som jag nämnde under anslaget E 1. Kriminalvårdsstyrelsen har chefen 
för Finansdepartementet tidigare i dag redovisat ett förslag om generell 
räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som 
bör tillämpas. Kriminalvården bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa 
denna modell. Kriminalvårdsstyrelsen bör därför tilldelas ett räntekonto 
med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget E 2. Kriminal
vården föras till detta konto. 

Förutom vad som nedan anförs hänvisar jag till de bedömningar av 
och riktlinjer för verksamheten som jag gett under de inledande avsnitten 
om kriminalvården. 
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Rationaliseringskrav 

I det föregående har jag förordat att det långsiktiga rationaliserings
arbetet inom kriminalvården bör fortgå. Budgetåret 1993/94 är det tredje 
året i den femåriga mtionaliseringsplanen. Det femåriga sparmålet uppgår 
till 150 miljoner kronor. Rationaliseringskravet för budgetåret 1993/94 
under anslaget E 2 är i reella besparingar 11 miljoner kronor. 

Det därutöver frigjorda rationaliseringsutrymmet, ca 22 miljoner 
kronor, bör användas för att finansiera strategiska insatser i det förnyel
searbete som pågår inom kriminalvården, bl.a. metodutveckling och 
personalutveckling samt för att höja verkets ekonomiadministrativa 
standard. 

Frivården 

För verksamheten inom frivården bör särskilt beaktas den uttryckliga 
satsning som regering och riksdag har gjort under senare år vad avser 
utvecklandet av frivård~verksamheten och olika frivårdspåföljder. Här 
kan nämnas de ytterligare resurser på sammanlagt ca 49 miljoner kronor 
som tillfördes frivården för innevarande budgetår (prop. 1991192: 100 
bilaga 3, s. 123 ft). Resurstillskottet var avsett för personutrednings
förfurandet samt utvecklandet av samhällstjänst och kontrak~vård. Det 
är angeläget att det nuvarande totala resursmässiga utrymmet för 
frivårdsverksamheten bibehålls för att ge utrymme för den förväntade 
utvecklingen. 

Narkotikabekämpni11g och insatser mot AIDS 

Insatser som syftar till att motivera narkotikamissbrukare att underkasta 
sig adekvat behandling under s.k. § 34-vistelse eller vid frigivningen bör 
ytterligare utökas och effektiviseras. Särskilda åtgärder bör även vidtas 
för bekämpningen av AIDS, för att bl.a. begränsa smitL<>pridningen bland 
narkotikamissbrukare. För dessa insatser har särskilda medel anvisats 
under flera budgetår. Jag har under anslaget beräknat 17 miljoner kronor 
för dessa insatser för nästkommande budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kriminalvården för budgetåret 1993/94 anvisa ett nnnanslag 

på 3 298 089 000 kr. 
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E 3. Utlandstransporter Prop.1992/93:100 

1993/94 Nytt anslag (förslag) 125 000 000 

Som jag har förordat i det föregående bör medel för kriminalvårdens 
utlandstransporter tilldelas över ett särskilt anslag. Under anslaget har 
medel beräknats för löner till den personal som behövs för planering och 
genomförande av utlandstransportema, transportkostnader inkl. biljetter, 
kostnader för utbildning, datorstöd samt övriga kostnader som upp
kommer till följd av utlandstransporter. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utla11dstra11sporter för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 125 000 000 kr. 
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F. RÄTTSHJÄLP M.M. 

F 1. Rättshjälpskostnader 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

732 070 138 

649 400 000 

815 100 000 

Från anslaget betalas de kostnader som enligt rättshjälpslagen (1972:429; 
omtryckt 1983:487) och lagen (1988:609) om målsägandebiträde skall 
betalas av allmänna medel. Rättshjälp enligt rättshjälpslagen omfuttar 
allmän rättshjälp, rättshjälp åt misstänkt i brottmål (bl.a. offentlig 
fön.varare), rättshjälp genom offentligt biträde samt rådgivning. 

Domstolsverket 

Domstolsverket beräknar att medelsbehovet för budgetåret 1993/94 
uppgår till 815 100 000 kr. I beloppet ingår medel som Statens in
vandrarverk har beräknat för rättshjälp genom offentligt biträde i ärenden 
enligt utlänningslagen (1989:529). 

Föredr.tgandens iiverväganden 

Rättshjälpslagen, som trädde i kntft den 1 juli 1973, hade till syfte att 
tillgodose enskildas behov av ekonomiskt bistånd i rättsliga angelägen
heter (prop. 1972:4, bet. 1972:JuU12, rskr. 1972:205). Under den tid 
som rättshjälpslagen har varit i kntft har den ändrats åtskilliga gånger 
bl.a. i syfte att minska statens kostnader för rättshjälpen. År 1988 trädde 
omfattande ändringar i rättshjälpslagen i krnft (prop. 1987 /88:73, bet. 
1987/88:JuU21, rskr. 1987/88:193). Ändringarna innebar bl.a. att 
möjligheterna att få allmän rättshjälp utvidgades genom att inkomstgrän
sen höjdes. Vidare sänktes rätL<>hjälpsavgifterna, dvs. den avgift som den 
enskilde ajälv skall bidra med. Samtidigt begränsades möjligheterna att 
få allmän rätl<;hjälp i vissa särskilt kostnadskrävande ärendegrupper, bl.a. 
sådana där man kunde räkna med att behovet av juridiskt biträde kunde 
tillgodoses med försäkringar. 

Avsikten med 1988 års reform var inte att ytterligare skära ner kostna
derna för den allmänna rättshjälpen. Reformen skulle vara kostnads
neutral, och de grundläggande målsättningarna för samhällets rättshjälp 
skulle stå fast. Tanken var att de begränsade resurser som står till buds 
för statligt rättsskydd skulle koncentreras till de områden där de bäst 
behövs. 
Riksrevision~verket har på regeringens uppdrag bl.a. utvärderat 1988 

års reform. Uppdraget redovisades i nlpporten (F 1992:6) Rättshjälpens 
effektivitet - regeringsuppdrng. I rapporten analyserades också möjlig
heterna att minska statens kostnader för rättshjälpen. 

Kostnaderna för rätL<>hjälpen har ökat under de senaste budgetåren och 
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har stigit till en nivå som i rådande samhällsekonomiska situation inte 
ter sig försvarlig. I förra årets budgetproposition aviserades därför 
besparingsåtgärder med 40 miljoner kronor på rättshjälpsanslaget. 
Riksdagen godtog förslaget (bet. 1991/92:JuU19, rskr. 1991/92:183). 

Regeringen har i prop. 1992/93: 109 om ändring i rättshjälpslagen rn.m. 
lämnat förslag med syfte att minska kostnaderna för rättshjälpen. 
Förutom lagändringar redovisas också i propositionen andra åtgärder som 
bör genomföras för att uppnå de beslutade besparingarna. Det är svårt att 
exakt ange hur stora besparingar som förslagen kan medföra. Sam
mantaget bör dock de föreslagna lagändringarna och de övriga aviserade 
åtgärderna medföra avsevärda besparingar. 

Taxor inom rättshjälpsområdet 

I förarbetena till rättshjälpslagen (prop. 1972:4 s. 273 ff) förutsätts att 
ersättning till biträde och offentlig försvarare i betydande utsträckning 
skall regleras med hjälp av taxor. För närvarande finns två taxor: en taxa 
för ersättning till offentlig försvarare i vissa brottmål i tingsrätt och 
hovrätt och en taxa för ersättning till biträde i mål om äktenskapsskillnad 
efter gemensam ansökan (DVFS 1992:15 resp. 16). Enligt den först
nämnda taxan bestäms ersättningen bl.a. av förhandlingstidens längd. 
Ersättningen enligt den senare taxan beräknas i huvudsak efter en i taxan 
angiven summa för allt arbete i målet. Sedan 1988 baseras de båda 
taxorna på en gemensam timkostnadsnorm. 

Timkostnadsnormen grundas på självkostnaden vid de allmänna 
advokatbyråerna och i rättstillämpningen har timkostnadsnormen blivit 
normgivande vid bestämmande av biträdesersättningar inom hela 
rättshjälpsområdet. 

Domstobverket fastställer med stöd av 22 § rättshjälpsförordningen 
(1979:938) taxor på grundval av en timkostnadsnorm som beslutas av 
regeringen. I propositionen (1992/93: 109) om ändring i rättshjälpslagen 
rn.m. uttalas bl.a. i fråga om timkostnadsnormen att de nuvarande 
beräkningsgrunderna för fastställandet av normen bör ses över och att 
regeringen tills vidare bör bestämma timkostnadsnormen. Det sägs vidare 
att uttalandet i förarbetena till 1972 års rättshjälpsreform - att själv
kostnaderna vid de allmänna advokatbyråerna torde få tillmätas stor 
betydelse när det gäller storleken på timkostnadsnormen - inte innebär att 
självkostnaderna vid de allmänna advokatbyråerna behöver vara så 
utslagsgivande som de kommit att bli hittills. Mot denna bakgrund 
konstateras att det finns utrymme för att i kostnadsdämpande riktning 
göra en friare bedömning än tidigare. Vidare förordas en ordning som 
innebär att differentierade timkostnadsnormer för brottmål och tvistemål 
återinförs. 

I beslut den 5 november 1992 bestämde regeringen för år 1993 tim
kostnadsnormen avseende taxa för gemensam ansökan om äktenskaps
skillnad och konkursförvaltartaxa till 712 kr exkl. mervärdeskatt (890 kr 
inkl. mervärdeskatt) samt avseende brottmålstaxa i tingsrätt och hovrätt 
till 680 kr exkl. mervärdesskatt (850 kr inkl. mervärdeskatt). 
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Såsom anges i propositionen bör möjligheten att utvidga brottmålstaxans 
tillämpningsområde övervägas. Även utgångspunkterna för beräkning av 
saktaxan bör ses över, liksom möjligheten att taxereglera ytterligare 
ärendekategorier på rättshjälpsområdet. 

Medels behovet 

Domstolsverket har beräknat anslagsbelastningen för budgetåret 1993/94 
till 815 100 000 kr. De föreslagna ändringarna i rättshjälpslagen och de 
beslutade nivåerna på timkostnadsnormerna kommer att medföra 
besparingar på anslaget. Med hänsyn till osäkerheten vad gäller 
besparingarnas storlek och till anslagets konstruktion anser jag inte att det 
finns anledning att minska det föreslagna anslaget i förhållande till 
Domstolsverkets beräkningar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rättshjälpskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 815 100 000 kr. 

F 2. Rättshjälpsmyndigheten 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

10 717 146 

10 714 ()()() 

11 684 ()()() 

Rättshjälpsmyndigheten handlägger ärenden om rättshjälp. Rättshjälps
myndigheten har 24 anställda. Från anslaget betalas även kostnaderna för 
verksamheten vid Rättshjälpsnämnden. 

Domstolsverket 

Domstolsverket yrkar att anslaget för budgetåret 1993/94 förstärks med 
sammanlagt 270 000 kr i förhållande till vad som anvisats för budgetåret 
1992/93. Beloppet avser 0,5 tjänst som föredragande hos Rättshjälpsnäm
nden och ökade resekostnader för Rättshjälpsnämndens ledamöter. 

Föredragandens överväganden 

Rättshjälpsmyndigheten fullgör kanslifunktionen åt Rättshjälpnämnden 
vilket bl.a. innebär att Rättshjälpsmyndigheten svarar för beredning och 
föredragning av nämndens ärenden. Antalet till nämnden inkomna 
ärenden har ökat under senare år. Ökningen uppgick till 42 % mellan 
åren 1990 och 1991. Det ökade antalet ärenden har medfört ökade 
balanser och längre handläggningstider. Det har även medfört ökade 
kostnader för extra föredragande och höga kostnader för resor för 
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nämndens ledamöter. Med hänsyn härtill anser jag att anslaget bör öka 
270 000 kr. 

Rättshjälpsmyndigheten tilldelades förra året en tvåårig budgetram 
omfattande budgetåren 1992/93-1993/94. Detta innebär att anslaget för 
det andra budgetåret i den tvååriga budgetperioden bör uppgå till 
11 684 000 kr. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som 
måste göras till följd av ändringen av nivån för lönekostnadspålägget, den 
ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i 
Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 
chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda 
frågor). Det belopp som kommer att ställas till Rättshjälpsmyndighetens 
disposition kommer slutligt att fastställas enligt dessa riktlinjer och kan 
därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Räntebelägg11i11g 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Rättshjälpsmyndigheten bör fr.o.m. 
budgetåret 1993/94 tillämpa denna modell. Rättshjälpsmyndigheten bör 
därför tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen 
under anslaget F 2 Rättshjälpskostnader bör föras till detta konto. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rättshjälpsmy11dighete11 för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på l l 684 000 kr. 
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F 3. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

Resultat 

1991/92 

1 000 

1 000 

1992/93 

Utfall Beräknat 

Domstols

verkct 

Domstols

verket 

1993/94 

Domstols

verket 

Intäkter 115 743 000 120 000 000 120 000 000 

Kostnader 109 693 000 109 000 000 109 000 000 

Resultat 6 050 000 11 000 000 11 000 000 

(Driftbidrag 12665000 11410000 11410000 

Inledning 

Föredraganden 

120 000 000 

109 000 000 

11000000 

11410000) 

De allmänna advokatbyråerna har nu funnits i 20 år. Redan från starten 
slogs det fast att verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna i princip 
skall bedrivas på samma sätt som enskilda advokatbyråer. Varje allmän 
advokatbyrå skall således vara självfinansierad och konkurrera med 
enskilda advokatbyråer på lika villkor. 

De allmänna advoktbyråerna har sammantagna sedan budgetåret 
1987 /88 uppnått självfinansieringskravet. Fortfarande finns det dock ett 
antal byråer som inte har full kostnadstäckning. Det gäller särskilt vissa 
av byråerna i Norrland. 

Under 1992 har - med helt olika utgångspunkter - två genomlysningar 
skett av de allmänna advokatbyråernas verksamhet. Dels har Domstols
verket på regeringens uppdrag överlämnat rapporten (1992:3) Upp
följning av verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna, dels har 
inom Justitiedepartementet utarbetats departementspromemorian 
(Ds 1992:51) De allmänna advokatbyråerna; Principförslag om avveck
ling av det statliga engagemanget. 
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De allmänna advokatbyråernas uppgifter och organisation 

De allmänna advokatbyråernas främsta uppgift är att lämna biträde och 
rådgivning enligt rättshjälpslagen. Om det kan ske utan hinder för den 
verksamhet som bedrivs enligt rättshjälpslagen, skall byråerna även 
lämna annat biträde i rättsliga angelägenheter. Om nödvändiga åtgärder 
annars inte skulle vidtas på grund av att ersättning inte kan påräknas och 
rättshjälp inte kan lämnas, bör juristerna vid de allmänna advokat
byråerna åta sig uppdrag somt.ex likvidator, förmyndare eller god man, 
s.k. § 3-ärenden. För de kostnader som uppstår i den verksamheten får 
byråerna ersättning av staten. I princip skall, som jag nyss sagt, de 
allmänna advokatbyråerna vara självbärande och konkurrera på lika 
villkor med enskilda advokatbyråer. Varje byrå utgör en självständig 
resultatenhet. 

Det finns 28 allmänna advokatbyråer, varav en har ett filialkontor på 
annan ort. Byråerna har mottagningsverksamhet på ca 30 platser utanför 
de orter där de är stationerade. Mottagningsverksamheten bedrivs 
huvudsakligen av sociala skäl. Detta innebär att kostnad för resa, 
tidsspillan och annan extra kostnad tör mottagningen inte ekonomiskt 
belastar byråerna utan betalas av allmänna medel via ett särskilt anslag, 
det s.k. driftbidraget. Statens kostnad för den sociala mottagnings
verksamheten uppgår till ca 1 miljon kronor årligen. 

Antalet årsarbetskrafter vid byråerna har under de senaste. åren uppgått 
till 189, varav 109 jurister och 80 sekreterare. Totalt finns det 244 
personer anställda på byråerna. 

Anslaget Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet är ett förslags
anslag som tas upp med ett formellt belopp på 1 000 kr. Under anslaget 
redovisas kostnader och intäkter för verksamheten vid de allmänna 
advokatbyråerna. För att klarn likviditeten i uppdragi,,verksamheten 
förfogar de allmänna advokatbyråerna över en rörlig kredit i riksgälds
kontoret. Fr.o.m. den 1 juli 1991 omfattas de allmänna advokatbyråerna 
av rutinen räntekonto med kredit. Kreditgränsen för innevanmde budgetår 
är 10 miljoner kronor. De senaste åren har den varit 26 miljoner kronor. 

Resultatutveckling m.m. 

Av anslagsframställningen och verksamhetsberättelsen för budgetåret 
1991/92 framgår bl.a. följande. De allmänna advokatbyråerna har 
sammantagna sedan budgetåret 1987 /88 haft en god resultatutveckling 
med full kostnadstäckning och uppfyllande av självfinansieringsrnålet. 
För budgetåret 1991/92 blev den totala kostnadstäckningen 106 % mot 
109 % budgetåret 1990/91. Fr.o.m. budgetåret 1991/92 skuldförs 
kostnader för intjänad semesterlön. Denna omläggning av redovisningen 
medför en redovisningsteknisk engångskostnad för 1991/92. Om 
omläggningen inte hade skett hade kostnadstäckningsgraden för 1991 /92 
blivit 109 % . 

Den bokföringsmässiga vinsten budgetåret 1991/92 blev 6 miljoner 
kronor. Vinsten uppkom genom att 20 byråer redovisade en vinst på 8,6 
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miljoner kronor och åtta byråer redovisade en förlust på 2,6 miljoner 
kronor. Budgetåret 1990/91 redovisade 23 byråer vinst. 

De senaste årens goda resultat är enligt Domstolsverket ett utslag av 
att några olönsamma byråer lags ned och andra rekonstruerats, att ADB
stöd införts, att satsning skett på chefsutbildning, att delegering av 
befogenheter från Domstolsverket till byråerna genomförts samt att 
bonuslönesystem införts. Flera faktorer tyder på att införandet av 
bonuslöner varit den viktigaste åtgärden för att åstadkomma lönsamhet 
i byråernas verksamhet. Under budgetåret 1991/92 utgick bonuslön på 
6,9 miljoner kronor. Bonuslöneavtalet innehåller en begränsningsregel 
av innebörd att summan av utbetalad bonuslön inte får överstiga 5 % av 
de totala intäkterna. 

Den nya rutinen räntekonto med kredit har skapat bättre möjligheter 
för den enskilda advokatbyrån att följa likviditetsutvecklingen. 

Antalet inkomna ärenden har fortsatt att öka. De två senaste budget
åren har ökningen varit 4 % årligen. Ärendegrupperna offentligt försvar, 
offentligt biträde och s.k. § 3-ärenden har ökat även under 1991/92 dock 
inte i samma takt som under 1990/91. Sammanlagt utgjorde dessa 
ärenden 3 8 % av intäkterna budgetåret 1991/92. Antalet rådgivningar 
och uppdrag utanför rättshjälpsområdet har fortsatt att minska även under 
1991/92. Rådgivningsverksamheten utgjorde endast 1 % av intäkterna. 
Under 1991/92 noteras en ökning med 10 % av antalet inkomna ärenden 
avseende allmän rättshjälp. Dessa ärenden svarade för 38 % av intäk
terna. 

ADB-teknik utnyttjas numera vid samtliga byråer för ärenderedovisning 
och för ordbehandling. 

Domstolsverket bedömer att den hittillsvarande goda lönsamheten för 
byråerna kommer att bestå även under den kommande tvåårsperioden 
och beräknar kostnadstäckningsgraden under perioden till ca 110 % . 
Denna prognos bygger på antagandet att byråerna består. Enligt 
Domstolsverket har det presenterade avvecklingsförslaget inte haft någon 
inverkan på lönsamheten under budgetåret 1991/92. 

Rapport från Domstolsverket 

Regeringen gav i maj 1991 Domstolsverket i uppdrag att göra en 
uppföljning av verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna. Upp
draget gavs bl.a. mot bakgrund av att flerct byråer fortfarande har 
lönsamhetsproblem. 

Domstolsverket har i rapporten (1992:3) Uppföljning av verksamheten 
vid de allmänna advokatbyråerna bl.a. redovisat vilka byråer som är 
olönsamma, som är kraftigt skuldsatta eller har ekonomiska problem av 
annat slag samt beskrivit vari problemen består för varje sådan byrå. 
Domstolsverket har vidare utvärderat hur de ökade befogenheterna för 
byråerna har påverkat verksamheten samt föreslagit vissa åtgärder för att 
fullfölja tankarna på ett mer fullständigt ansvar för byråerna för den egna 
verksamheten. 

Domstolsverket har inte funnit anledning att föreslå en förändrad 
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organisationsform för de allmänna advokatbyråerna. Som grund för denna 
uppfattning uppger Domstolsverket att en omläggning till bolagsform 
medför att det ekonomiska målet ytterligare betonas och att detta inte kan 
kombineras med kravet att prioritera rättshjälpsärenden. 

I rapporten konstateras att åtta byråer haft lönsamhetsproblem under 
den senaste femårsperioden. Det gäller de allmänna advokatbyråerna i 
Uppsala, Halmstad, Västerås, Falun, Sundsvall, Östersund, Luleå och 
Haparanda. Det anges dock att samtliga av dessa byråer utom Luleå och 
Haparanda har vänt eller håller på att vända utvecklingen mot lönsamhet. 
De lönsamhetsproblem som funnits vid dessa byråer har, enligt Dom
stolsverket, huvudsakligen haft sin grund i stor personalomsättning och, 
i vissa fall, rekryteringssvårigheter bland juristerna. 

De allmänna advokatbyråerna i Solna, Halmstad, Västerås, Sunsdvall, 
Luleå och Haparanda borde, enligt Domstolsverket, finansiellt re
konstrueras på grund av att de har ett arbetande kapital som klart 
understiger deras upplåning och statsskuld. 

Omläggningen från rörlig kredit till räntekonto med kredit uppges ha 
varit positiv. 

När det gäller de utvidgade befogenheterna som byråerna fått uppges 
dessa ha haft en positiv påverkan. Den väsentligaste förändringen uppges 
vara den att byråerna själva får anställa jurister. Denna befogenhet har 
medfört att en större affärsmässighet kan tillämpas vid rekryteringen. 

Slutligen har Domstolsverket i rapporten närmare belyst den sociala 
mottagningsverksamheten. 

Departementspromemorian 

Statsmakterna har slagit fast att konkurrensutsatt verksamhet inte bör 
bedrivas i myndighetsform om det inte finns särskilda skäl för det och 
i normalfallet inte heller av staten (prop. 1991/92 bil 1 s. 40 ff, bet. 
1991/92:FiU20, rskr. 1991/92: 128). Mot den bakgrunden utarbetades 
inom Justitiedepartementet departementspromemorian (Ds 1992:51) De 
allmänna advokatbyråerna; Principförslag om avveckling av det statliga 
engagemanget. 

I promemorian föreslås att systemet med allmänna advokatbyråer 
avvecklas. 

Promemorian innehåller en redogörelse för de allmänna advokat
byråernas bildande. De tre motiv som låg till grund för de allmänna 
advokatbyråernas inrättande - dvs. att tillgodose den ökade efterfrågan 
på advokattjänster, att ge den enskilde möjlighet att välja mellan en 
statlig och en privat advokat samt att ge staten kostnadsinsyn i advokat
verksamhet - analyseras. Enligt promemorian har de ursprungliga 
motiven inte längre någon bärkraft. 

Promemorian har remissbehandlats. Remissutrallet är blandat. 
Domstol::.-verket har i sitt remissyttrande försökt beräkna kostnaderna 

vid en avveckling av de allmänna advokatbyråerna. Kostnaderna uppges 
uppgå till ca 90 miljoner kronor. 
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Föredragandens överväganden 

De allmänna advokatbyråerna bedriver en konkurrensutsatt verksamhet. 
Jag noterar att lönsamheten för de allmänna advokatbyråerna samman
tagna är tillfredsställande. 

Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om de ursprungliga motiven 
för att inrätta de allmänna advokatbyråerna förfarande har giltighet eller 
inte och om det kan finnas andra skäl att ha denna typ av statlig 
verksamhet. De flesta torde dock vara eniga om att de tidigare motiven 
generellt sett har mindre bärkraft i dag än för ett par år sedan. Detta 
gäller särskilt på de orter där det finns en riklig tillgång på advokat
tjänster. Sedan år 1989, dåjustitieministern senast mer samlat redovisa
de sina överväganden i denna fråga (prop. 1988/89 bil. 4 s. 85 ff), har 
statsmakterna slagit fast att staten endast i undantagsfall och då med 
bestämda motiv skall uppträda som ägare av verksamheter som har 
kommersiella förutsättningar. 

Som jag angav i 1992 års budgetproposition ser jag det som nödvändigt 
och angeläget att de allmänna advokatbyråerna så långt det är möjligt 
drivs på samma villkor som enskilda advokatbyråer. Mot bakgrund av 
att lönsamheten vid de allmänna advokatbyråerna sammantagna har 
förbättrats under de senaste åren och att lönsamheten även framöver 
förväntas bli helt tillfredsställande är jag inte beredd att ta initiativ till 
någon mer genomgripande förändring av !>)'Stemet med allmänna advokat
byråer. Jag har därvid också beaktat att en avveckling med all sannolik
het kommer att ge upphov till kostnader som är betänkliga i det rådande 
statsfinansiella läget. Detta hindrar självklart inte att byråer som saknar 
förutsättningar att drivas vidare kan komma att läggas ned. Utöver vid 
bristande lönsamhet (se bl.a. prop. 1988/89: 100 bil. 4 s. 85 f, bet. 
1988/89:JuU18) bör, enligt min mening, denna princip gälla även vid 
rekryteringssvårigheter. Dessutom bör det vant möjligt för anställda vid 
en allmän advokatbyrå att, om de så önskar, ta över verksamheten och 
driva den vidare i egen regi. Detta kan på sikt leda till att vi får färre 
antal allmänna advoktbyråer än i dag. Jag kan inte se några nackdelar 
med en sådan utveckling. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att avveckla allmänna 

advokatbyråer som har rekryteringssvårigheter eller 
som de anställda önskar ta över 

2. till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverkrnmhet för 
budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
1 000 kr. 
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F 4. Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

12 665 092 

9 260 000 

11410000 

Från anslaget utgår driftbidrag till de allmänna advokatbyråerna, framför 
allt för vissa prestationer som byråerna utför av sociala skäl. 

Domstoh.verket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 
11 410 000 kronor. Den ökade belastningen är bl.a. en följd av den 
kraftiga tillströmningen av uppdrag som likvidator. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 11 410 000 kr. 

F 5. Vissa domstolskostnader m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

279 437 312 

247 125 000 

256 200 000 

Från anslaget betalas vissa kostnader för rättegångsväsendet vid de 
allmänna domstolarna, Bostadsdomstolen, arrende- och hyresnämnderna, 
de allmänna förvaltningsdomstolarna och Försäkringsöverdomstolen. 
Bland dessa kostnader kan nämnas ersättning för resekostnader och 
ersättning till nämndemän, vittnen, sakkunniga, målsägande, tolkar och 
konkursförvaltare. 

Domstolsverket 

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 
256 200 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har ingen erinran mot Domstolsverkets bedömning av medelsbeho
vet. 

Regeringen gav i november 1991 Domstolsverket i uppdrag att se över 
ersättningsnormerna för nämndemännen. Domstobverket av lämnade i maj 
1992 rapporten 1992:4 "Rekrytering av nämndemän - Förslag till nya 
ersättningsnormer". I rapporten lämnar Domstolsverket en redovisning 
och analys av olika faktorer som påverkar rekryteringen och samman
sättningen av nämndemannakåren samt förslag till nya ersättningsnormer 
för nämndemännen. Enligt Domstolsverket är det sättet att utse nämnde-

Prop. 1992/93 : 100 
Bilaga 3 

125 



män som är den utslagsgivande faktorn när det gäller rekryteringen. 
Domstolsverket konstaterar vidare att ersättningsnormernas betydelse för 
rekryteringen av nämndemän har ökat i takt med det stigande missnöjet 
med ersättningarnas storlek. Enligt Domstolsverkets uppfattning är 
dagens ersättningsmodell med arvode och tilläggsbelopp otidsenlig. 
Kompensationen för förlorad arbetsförtjänst är bristfällig och nämnde
männens arbetsinsats speglas inte eftersom korta sammanträden ger 
samma ersättning som långa. Den största fördelen med modellen är att 
den är tämligen enkel att administrera. Domstolsverket föreslår ett nytt 
ersättningssystem efter mönster av de nya ersättningsreglerna för 
förtroendevalda enligt kommunallagen. Detta innebär en kombination av 
prestationsersättning och ersättning för inkomstbortfäll. Domstolsverkets 
förslag leder till merkostnader på ca 15, 7 mkr. 

Jag har förståelse för önskemålen om att höja ersättningen till nämnde
männen. Med hänsyn till det statsfinansiella läget föreslår jag emellertid 
inte nu någon ändring i gällande ersättningsbestämmelser. 

Hemställan 

Jag hemstäJler att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa domstolskostnader m. m. för budgetåret 1993/94 
anvisa ett förslagsanslag på 256 200 000 kr. 

F 6. Diverse kostnader för rättsväsendet 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

24 694 245 

22 100 {)()() 

24 694 {)()() 

Från anslaget betalas en rad kostnader för rättegångsväsendet i den mån 
de inte hör under anslaget F 5. Vissa domstolskostnader m.m. I vissa fäll 
betalas från anslaget utgifter för rättegångar där staten är part. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Diverse kostnader för rättsväsendet för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 24 694 000 kr. 
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G. ÖVRIGA MYNDIGHETER 

G 1. J ustitiekanslem 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

5 909.454 

6 571 ()()() 

7 387 ()()() 

Justitiekanslerns uppgifter och orga11isatio11 

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. tryckfrihetsförordningen, 
yttrandefrihetsgrundlagen, 8 kap. rättegångsbalken, datalagen (1973:289) 
och lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m. JK:s arbetsupp
gifter är till övervägande del bestämda i författning. Omfattningen av 
JK:s arbete kan därför endast i ringa grad påverkas av JK själv. 

Hos JK tjänstgör för närvarande, förutom justitiekanslern, tio personer. 

Pågåemle reformarbete 

Som jag nämnde i inledningen (avsnitt 2.4) har en särskild utredare under 
det senaste året arbetat med att se över Justitiekanslerns arbetsuppgifter 
m.m. Enligt direktiven (dir. 1991:110) skall utredningen vara särskilt 
inriktad på att undanröja de risker för intressekonflikter som kan 
uppkomma mellan JK:s olika arbetsuppgifter. I uppdraget ingår också att 
undersöka möjligheterna att renodla verksamheten för att JK:s resurser -
med bibehållande av höga rättssäkerhetskrav - skall kunna utnyttjas så 
ändamålsenligt och effektivt som möjligt. Utredaren har stor frihet att ta 
upp de frågor han anser behöver övervägas och att lägga fram förslag till 
lösningar som han finner lämpliga. En utgångspunkt för arbetet är 
emellertid att det även i fortsättningen behövs ett från regeringen 
fristående organ som på regeringens uppdrag kan utföra särskilda 
juridiska utredningsuppgifter och ingripa mot missförhållanden inom den 
statliga förvaltningen. Denna funktion behöver dock förtydligas och 
preciseras. Utredningsuppdraget förväntas bli avslutat inom kort. 

Fördjupad pröwzing 

Justitiekanslern tillhör den sista gruppen av myndigheter som slussas in 
i det nya budgetsystemet med treåriga ramar från budgetåret 1993/94. 
Som ett led i budgetarbetet beslutade regeringen våren 1991 om särskilda 
direktiv till JK för den fördjupade anslagsfntmställningen. JK avlämnade 
därefter i maj 1992 en särskild rapport i vilken bl.a. tillsyns
verksamheten och den skadereglerande verksamheten närmare analyseras. 
JK har vidare hösten 1992 avlämnat en fördjupad anslagsframställning 
avseende budgetperioden 1993/94 - 1995/96. 
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Den särskilda rapporten 

Av den särskilda rapporten framgår bl.a. följande. Under år 1991 
registrerades 789 tillsynsärenden. Antalet sådana ärenden och bedöm
ningarna i dessa har i stort sett varit likartade de senaste åren. Tillsyns
ärendena utgörs bl.a. av anmälningar från enskilda (40 %) och från 
myndigheter, initiativärenden, granskningsärenden samt inspektioner. 
Tillsynsärendena är den ärendegrupp inom vilken JK har störst möjlighet 
att själv avgöra hur stora insatser som skall göras i respektive ärende. 
Vid hög arbetsbelastning har det varit nödvändigt att utnyttja dessa 
ärenden som en regulator när det gäller användningen av resurserna. JK 
pekar särskilt på behovet av en utökad inspektionsverksamhet. En sådan 
ger enligt JK möjlighet att efter behov systematiskt inrikta sig på olika 
samhällsområden eller olika rättsliga problem vilket kan bidra till ökad 
rättslikhet och effektivitet inom förvaltningen. 

Antalet skadeståndsärenden har varit relativt konstant under de senaste 
åren. Under år 1991 avgjordes 860 sådana ärenden. Dessa ärenden utgör 
en stor del av JK:s arbetsbörda. JK:s tillsynsverksamhet uppges ha haft 
ett stort värde för en rationell handläggning av skaderegleringen. 

I den särskilda rapporten diskuteras även gränsdragningsproblem när 
det gäller beröringspunkter med verksamheter hos andra myndigheter 
samt metoder för mätning av JK:s resultat och effektivitet. 

Den fördjupade ans lagsframställningen 

Av den fördjupade anslagsframställningen framgår bl.a. följande. JK har 
med hjälp av viss statistik och andra fakta sammanställt tabeller utvisande 
dels ärendenas antal och fördelning på olika grupper (tillsyn, yttrande
frihet, skadestånd, dataärenden m.m.), dels uppgifter om resursfördel
ningen mellan JK:s olika aktiviteter mätt i arbetstid, dels genomsnittlig 
handläggningstid och dels en uppställning med beräkning av hand
läggningskostnad för olika ärendetyper. 
Tillströmningen av ärenden har ökat med 15 % under det senaste året, 

från 4 050 till 4 691. Om man jämför första halvåret 1991 med samma 
period 1992 noteras en relativt kraftig ökning av ärenden gällande 
yttrandefrihet och skadestånd. Tillsynsverksamheten upptar ca 15 % av 
JK:s totala resurser. Under senare år har mindre än 10 % av tillsyns
ärendena avslutats genom beslut med kritik. Skadeståndsverksamheten 
upptar ca 20 % av resurserna och yttrandefrihetsverksamheten ca 10 %. 
Den genomsnittliga handläggningstiden för ett skadeståndsärende 
uppskattas till 2 - 3 månader. Styckkostnaden för ett skadeståndsärende 
beräknas till ca 1 200 kr. Ärendebalansen har ökat påtagligt det senaste 
året. 
I framtidsanalysen anges att olika omvärldsfaktorer torde medföra att 

tryckfrihets- och yttrandefrihetsområdena och det skadeståndsrättsliga 
området blir arbetskrävande under de närmaste tre åren. JK pekar också 
på en rad pågående utrednings- och lagstiftningsarbeten som bedöms vara 
av betydelse för JK:s framtida verksamhet. 
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Bedömning 

Justitiekanslerns rapport och anslagsframställning uppfyller i stort de 
krav som regeringen ställde i direktiven för treårsperioden. Jag anser att 
de ger en bra genomlysning av verksamheten och ger en god grund för 
en framtidsbedömning. De kommer därför att utgöra ett viktigt underlag 
för de analyser som behöver göras av inriktningen av JK:s arbete. Det 
är dock för tidigt att nu göra mera grundläggande ställningstaganden från 
min sida till detta material. 

Med hänsyn till de förändringar i fråga om JK:s arbetsuppgifter m.m. 
som kan antas bli följden av det pågående översynsarbete som jag 
redovisat i det föregående bedömer jag det som olämpligt att nu ta 
ställning till JK:s medelsbehov för hela treårsperioden. Jag förordar i 
stället att medelsbehovet för JK i princip nu läggs fast för den komman
de tvåårsperioden, dvs. för budgetåren 1993/94 och 1994/95. 

Räntebelägg11i11g m.m. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. JK bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 
tillämpa denna modell. Myndigheten bör därför tilldelas ett räntekonto 
med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 1. kommer 
att föras till detta konto. 

Anslaget till JK har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar 
som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads
pålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången 
till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av 
anslagen. Även riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag 
redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten 
och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till myn
dighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade 
riktlinjerna och kan därför avvika från det nedan budgeterade beloppet. 

Jm;titiekanslerns yrkanden m.m. 

JK föreslår att myndighetens uppgifter skall vara i princip oförändrade. 
Den ökande arbetsbalansen och en stor personalomsättning under år 1992 
har lett till en ansträngd arbetssituation. I syfte att komma tillrätta med 
denna besvärliga situation har JK försökt att i största möjliga ut
sträckning prioritera och omfördela arbetsuppgifter samt rationalisera 
verksamheten. Myndighetens jurister arbetar med ett betydande övertids
uttag. Några ytterligare arbetsinsatser från personalens sida kan inte 
krävas. JK begär mot den bakgrunden ett reellt resurstillskott på knappt 
800 000 kr varav ca hälften utgör medel för en extra föredragande. 
Resten utgörs av medel för ADB-teknik (300 000 kr), inspektions
verksamhet (50 000 kr) samt kompetensutveckling m. m. 

9 Riksdagl'n !'19:!./93. I sam/. Nr 100. Bilaga 3 
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Föredragandens överväganden 

Arbetsbelastningen hos JK har blivit besvärande under det senaste året. 
Det är enligt min mening inte försvarligt att ärendebalanser och 
handläggningtider hos JK ökar i den utsträckning som faktiskt skett. Det 
är heller inte troligt att den besvärliga situationen ändnts i positiv riktning 
under de närmaste åren. Tvärtom förefuller tendensen vara att ärende
flödet fortsätter att öka och att det tillkommer ett ökat antal nya 
resurskrävande ärendetyper. 

Jag bedömer det som ytterst angeläget och nödvändigt att JK som 
myndighet kan fungera föredömligt och utan problem. Detta särskilt mot 
bakgrund av att de flesta myndigheterna de närmaste åren kommer att 
få vidkännas åtstramningar samtidigt som ökade krav generellt sett ställs 
på dem. I det perspektivet kan JK få en utökad betydelse när det gäller 
inte minst tillsyn!>verksamheten. 

Mot bakgrund av det jag nu sagt anser jag att resurserna hos JK -
förutom pris- och löneomräkning och en budgetteknisk justering - bör 
förstärkas med 450 000 kr i förhållande till innevarande års anslag. 
Härigenom kan JK anställa ytterligare en föredrngande. Samtidigt 
möjliggörs även vissa andra satsningar på inspektionsverksamhet och 
kompetensutveckling. 

Med hänsyn till det anförda har planeringsramen för perioden 1993/94 
- 1994195 beräknats till 14 774 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Justitiekanslern för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

rnmanslag på 7 387 000 kr. 
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G 2. Datainspektionen Prop.1992/93:100 

1991/92 Utgift l 000 

1992/93 Anslag I 000 

1993/94 Förslag 21 254 000 

Datainspektionen prövar frågor om tillstånd och utövar tillsyn enligt 
datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973: 1173) och 
inkassolagen (1974: 182) samt utfärdar licens enligt datalagen. Inspek
tionen utövar dessutom tillsyn enligt lagen (1987:1231) om automatisk 
databehandling vid taxeringsrevision, m.m. 

Inspektionen skall verka för att automatisk databehandling av person
uppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet 
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 teknisk och en administrativ 
enhet. 

Kostnaderna för inspektionens verksamhet skall täckas genom avgifter. 

Datainspektionen 

Datainspektionen har sin fördjupade anslagsframställning redovisat 
verksamheterna inom verksamhetsområdena tillståndsverksamhet, 
tillsynsverksamhet, regelgivning, information, teknikverksamhet, 
licensverksamhet och administration. 

För vardera av dessa sju verksamhetsområden hade inspektionen bl.a. 
följande mål för åren 1989-1992. 
1illståndsverksamheten : Högst 33 % av inspektionens resurser skulle 
användas för handläggning av tillståndsärenden enligt datalagen, 
kreditupplysningslagen och inkassolagen. 
Tillsynsverksamheten: Verksamheten skulle öka så att minst 33 % av 
inspektionens resurser användes för tillsyn. 
Regelgivningsverksamheten: Inspektionens regelgivning i form av 
föreskrifter om förenklade ansökningförfaranden, allmänna råd och 
praxissammanställningar skulle öka och prioriteras. 
biformationsverksamheten: Arbetet skulle intensifieras för att tillgodose 
de registeransvarigas behov. 
Tekniska verksamheten: Användningen av olika nya tekniker inom nya 
tillämpningsområden skulle analyseras ur integriteli;synpunkt. 
Licensverksamheten: Antalet licenser skulle under planperioden öka med 
totalt 7 000 icke avgiftsbefriade licenser. 
Administration: Inspektionen skulle under varje år helt täcka sina 
kostnader med avgifter. 

En analys av resultaten under angivna år visar att att dessa mål har 
uppnåtts utom såvitt avser tillsynsverksamheten. Det sistnämnda förklaras 
främst av att tillståndsärendena ökat vilket medfört att 
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handläggarresurserna koncentremts till tillstånd!>verksamheten. 
Datainspektionen har föreslagit att det övergripande syftet med 

inspektionens verksamhet under budgetperioden 1993/94--1995/96 skall 
var.i att reglera och övervaka användningen av dataregistremde 
personuppgifter samt inkasso- och kreditupplysningsverksamhet så att 
människor i Sverige inte utsätts för risker att uppgifter om dem används 
så att den personliga integriteten kränks eller skadas. Inspektionen skall 
inom ramen för syftet med verksamheten arbeta enligt tre övergripande 
strategier vilka inspektionen formulerar på följande sätt. 
- För att bli framgångsrik med sin verksamhet gentemot människorna i 
Sverige saL,.ar inspektionen på att var.i ett kompetent ombud för den 
enskilde. 
- För att bli framgångsrik gentemot sin personal satsar inspektionen på 
ett meningsfullt arbete som går att påverka och på möjligheter till en 
egen utveckling. 
- För att bli framgångsrik med verksamheten gentemot övriga intressenter 
satsar inspektionen på snabbhet, öppenhet och kompetens. 

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och de bedömningar 
som inspektionen kunnat göra i sin framtids- och resursanalys föreslås 
följande målsättningar gälla för verksamhetsområdena för den kommande 
treårsperioden. 
Tillståndsverksamheten: Vid utgången av varje år under perioden skall 
tre nya standardiserade tillståndsbeslut användas för tillstånd!>verksamhet, 
fem procent fler ärenden än föregående år skall ha avgjorts och högst 
fem procent av de oavgjorda tillståndsärendena skall vara äldre än ett år. 
nlbiynsverksamheten: Under bugetåret 1993/94 skall 60 inspektioner 
genomför.is vamv 45 skall vara s.k. planerade inspektioner. Under vart 
och ett av budgetåren 1994/95 och 1995/96 skall 75 inspektioner 
genomföras varav 60 skall vara s.k. planerade inspektioner. 
Datainspektionen skall vid utgången av varje år under perioden ha högst 
150, 190 respektive 260 klagomålsärenden i balans. 
Regelgiv11i11gsverkrnmhete11: Remissverksamheten skall rationaliseras. 
Resursinsatsen för arbete med remissvar, yttranden enligt 2a § datalagen, 
delningar av författningsförslag och deltagande i utredningar m.m. får för 
varje år inte överstiga de resurser inspektionen använde för sådant arbete 
under budgetåret 1991/92. Regelgivning!>verksamheten skall stödja det 
löpande rationaliseringsarbetet på tillstånds- och tillsynsområdena. 
Internationellt och nationellt arbete med anknytning till inspektionens 
an!>varsområde skall fortlöpande bevakas. 
Tekniska verksamheten: Datainspektionen skall under perioden arbeta 
frnm tre tekniska rapporter inom inspektionens ansvarsområde. Dessa 
rnpporter skall komplettera de allmänna råden om ADB-säkerhet för 
personregister. Under varje budgetår skall Datainspektionen an!>·vam för 
ett tekniskt seminarium om datalagens krav på ADB-säkerhet för 
levenmtörer av ADB-utrustningar och ADB-konsulter. 
/nformatio11sverkrnmhete11: Datainspektionen skall arrangern seminarier 
och konferenser i aktuella frågor inom inspektionens an!>·varsområde. 
Under varje budgetår skall nyheLi;brevet Dlrekt publiceras med tre 
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nummer. 
Licensverksamheten: För varje budgetår skall inspektionen tillföras 
2 000 nya icke avgiftsbefriade licenser. 
Administrativa verksamheten: Datainspektonen skall under varje budgetår 
helt täcka sina kostnader med intäkter i sin verksamhet. Under varje 
budgetår skall inspektionen genomföra en större utbildningsinsats så att 
personalens kompetens för tillsyns- och informationsarbete utvecklas i 
linje med inspektionens övergripande verksamhetsinriktning. 

Datainspektionen yrkar att ramen för inspektionens utgifter ökas för att 
inspektionen skall ges möjligheter att tillfälligt förstärka sin organisation 
för att avarbeta uppkomna balanser och för att öka möjligheterna att 
rationalisera inspektionens verksamhet. Yrkandet avser ökade resurser för 
sju nya handläggare, en ytterligare anställd för informationsarbete, 
lokalkostnader m.m. för de tillkommande antällda, inventarier, ökad 
informationsverksamhet samt för ekonomiadministrativa åtgärder. Utan 
den föreslagna förstärkningen anser inspektionen att den föreslagna 
verksamhetsinriktningen med ökad tillsyn och infonnationsarbete inte kan 
realiseras eftersom dess resurser till följd av ärendetillströmningen nästan 
uteslutande måste användas i tillståndsarbetet. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

De övergripande målen för Datainspektionens verksamhet skall 
alltjämt vara att övervaka att automatisk databehandling av 
personuppgifter och kreditupplysningsverksamhet inte medför 
otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet och att god sed 
iakttas i inkassoverksamhet. 

~ 

Resurser: Ramanslag 1993/94 21 254 000 kr 

Planeringsram 

1993/94 1994/95 
21 254 000 kr 21 254 000 kr 

Övrigt: 

Det är lämpligt att Datainspektionen tilldelas medel i form av 
ramanslag. 
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Datainspektionens fördjupade anslagsframställning visar, enligt min 
mening, att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de 
verksamhetsmål som hittills funnits i stort sett har nåtts. Däremot har 
tillsynsverksamheten inte kunnat bedrivas i den utsträckning som är 
önskvärd. 

Riksdagens revisorer har i rapporten 1991/92:8 "ADB och integritet" 
granskat bl.a. Datainspektionens arbete. I rapporten framförs att 
inspektionens informationsverksamhet bör byggas ut och inriktas särskilt 
mot att öka registeransvarigas kunskap om integritetsskyddsreglerna, att 
inspektionens egeninitierade tillsyn bör ges mer utrymme, samtidigt som 
tillsyns- och informationsverksamheten samordnas och att tillsynen inte 
bara skall inriktas mot enstaka register utan också mot kopplingarna 
mellan register med olika användningsområden. 

Jag anser att Datainspektionen bör ha samma inriktning för de sju 
verksamhetsområdena som föreslagits för den kommande treårsperioden 
även om inspektionen inte tilldelas ökade resurser. Detta kan innebära en 
omfördelning av inspektionens resurser. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som 
måste göras till följd av ändringen av nivån för lönekostnadspålägget, den 
ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i 
Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 
chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda 
frågor). Det belopp som kommer att ställas till Datainspektionens 
disposition kommer slutligt att fitstställas enligt dessa riktlinjer och kan 
därför avvika från det nu budgeterade, beloppet. · 

En förändring av inspektionens verksamhet i framtiden kan förväntas 
bl.a. som en följd av vad som kan komma att föreslås av Datalags
utredningen (Ju 1989:02). Med hänsyn härtill anser jag att det är 
olämpligt att nu ta ställning till inspektionens medelsbehov för hela 
treårsperioden. Medelsbehovet bör endast prövas för den kommande 
tvåårsperioden dvs. för budgetåren 1993/94 och 1994/95. Av samma 
anledning och med hänsyn till det statsfinansiella läget vill jag inte 
föreslå att inspektionen ges ökade resurser. Jag anser att det redan nu 
finns anledning för inspektionen att se över sin organisation. 

Rä11tebelägg11ing 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Datainspektionen bör fr.o.m. budgetåret 
1993/94 tillämpa denna modell. Datainspektionen bör därför tilldelas ett 
räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 
2 Datainspektionen bör föras till detta konto. 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Datainspektionen för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
ramanslag på 21 254 000 kr. 

G 3. Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

5 ()()() 168 

5 441 ()()() 

7 103 ()()() 

Brottsskadenämnden har till uppgift att pröva ärenden enligt 
brottsskadelagen (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. 

Brottsskadenämnden 

I Brottsskadenämndens fördjupade anslagsframställning redovisas bl.a. 
utvecklingen av såväl brottsskadeersättningarna som antalet brotts
skadeärenden under de senaste fem budgetåren. Verksamhetens innehåll 
styrs av brottsskadelagens bestämmelser och omfattningen av antalet 
ärenden om brottsskadeersättningar. 

Antalet personskadeärenden har under den senaste femårsperioden ökat 
från 576 till 1 618 och antalet sakskadeärenden från 783 till 863. Den 
stora volymökningen har skett under budgetåret 1991/92, då 
personskadeärendena ökade med 62 % och sakskadeärendena med 15 % . 
Antalet avgjorda personskade- och sakärenden ökade samtidigt med 18 % 
respektive 13 %. Även om antalet avgjorda ärenden har ökat, har p.g.a. 
den kraftiga volymförändringen en ökning av ärendebalansen inte kunnat 
undvikas. 

Mellan budgetåren 1987 /88 och 1991/92 ökade de utbetalade 
personskadeersättningarna från ca 6,3 miljoner kronor till ca 24 miljoner 
kronor och sakskadeersättningarna från ca 1 miljon kronor till 1,3 
miljoner kronor. Den stora ökningen av personskadeersättningarna beror 
bl.a. på en ökning av sexualbrottsärendena och en höjning av 
ersättningsnivån för sådana brott fr.o.m. den 1 juli 1990. Vidare fick 
nämnden genom en lagändring den 1 juli 1988 möjlighet att lämna 
särskild ersättning för lidande till följd av kränkning av den personliga 
integriteten, vilket har medfört en ökad belastning av anslaget. För 
närvarande utgör omkring hälften av utbetalda brottsskadeersättningar 
ersättning för kränkning. Brottsskadenämndens information~verksamhet 
kan också antas ha haft betydelse för volymutvecklingen. Nämnden har 
fr.o.m. budgetåret 1989/90 fått särskilda medel för informations
verksamhet. 
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I sammanhanget bör också nämnas Kommitten om ideell skada som ser 
över reglerna om ersättning för ideell skada i samband med personskada 
m.m. (se avsnitt 3.3). Kommitten har i ett delbetänkande (SOU 1992:84) 
Ersättning för kränkning genom brott föreslagit bl.a. att skadestånden för 
kränkning genom sexualbrott och grova våldsbrott bör höjas. Betänkandet 
remissbehandlas för närvarande. 

Med hänsyn till ökningen av antalet brottsskadeärenden begär Brotts
skadenämnden ytterligare 1,2 miljoner kronor för personalförstärkning, 
ADB-utveckling m.m. 

Föredragandens överväganden 

Regeringens arbete med att stärka brottsoffrens ställning fortsätter. Med 
beaktande av bl.a. detta och den uppmärksamhet samhället ägnar 
brottsoffren anser jag att det är troligt att antalet brottsskadeansökningar 
även fortsättningsvis kommer att ligga på en hög nivå eller till och med 
öka. Av betydelse för volymutvecklingen är också bl.a. 
Brottsskadenämndens infonnationsverksamhet. Det är viktigt att nå de 
brottsoffer som är berättigade till brottsskadeersättning och jag anser 
därför att den informationsverksamhet som nämnden bedriver är 
värdefull. 

Den fördjupade anslagsframställningen visar att Brottsskadenämnden 
har bedrivit verksamheten effektivt och med gott resultat. Trots den stora 
volymökningen har verksamheten vid Brottsskadenämnden utvecklats 
positivt. Nämnden har avgjort i huvudsak lika många ärenden som har 
kommit in under budgetåren med undantag av budgetåret 1991 /92, då 
ärendebalansen ökade. Nämnden avgjorde dock fler brottsskadeärenden 
under budgetåret 1991/92 än föregående budgetår. Förvaltningskostnaden 
minskade också per avgjort brottsskadeärende budgetåret 1991 /92 jämfört 
med året dessförinnan. Orsaken till denna effektivitel<;ökning är olika 
rationaliseringsåtgärder, framförallt det utökade delegationsförfarandet. 

Brottsskadenämnden har föreslagit att nämnden tilldelas en treårig 
budgetram. Med hänsyn till den kraftiga volymförändring som har skett 
och den ovisshet som råder kring den framtida ärendeutvecklingen och 
ersättningsnivåema är det enligt min mening inte nu ändamålsenligt att 
tilldela Brottsskadenämnden en treårig budgetram. Nämnden bör dock 
redan nu tilldelas medel över ramanslag för förvaltningskostnadema. 
Fastän ramen är ettårig bör s.k anslagskredit kunna tillämpas. Medel för 
brottsskadeersättningama bör även i fortsättningen tilldelas över 
förslagsanslag. 

Även om Brottsskadenämnden tilldelas en ettårig budgetram anser jag 
att verksamhetsinriktningen bör kunna läggas fast för en treårig budget
period. Verksamhetens innehåll styrs av brottsskadelagens bestämmelser 
och volymen styrs av antalet ärenden om brottsskadeersättning. Med 
dessa förutsättningar är utrymmet för prioritering av resurserna starkt 
begränsat. Brottsskadenämnden har genom ett väl genomfört 
rationaliseringsarbete kunnat effektivisera verksamheten. Nämnden bör 
naturligtvis även fortsättningsvis arbeta för att ytterligare effektivisera 
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verksamheten. En förutsättning för denna effektivisering är bl.a. att Prop.1992/93:100 
nämnden har datorstöd i tillräcklig omfattning för att få till stånd en Bilaga 3 
rationell hantering av brottsskadeärenden. Jag har under anslaget beräknat 
medel för dessa behov. Jag har därutöver beräknat ytterligare medel 
under anslaget med hänsyn till den kraftiga volymökningen av 
brottsskadeersättningar. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Brottsskadenämnden bör fr.o.m. 
budgetåret 1993/94 tillämpa denna modell. Brottsskadenämnden bör 
tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under 
anslaget G 3. Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader föras till detta 
konto. 

Anslaget för Brottsskadenämnden har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, 
Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas 
till myndighetens disposition kommer slutligt fastc;tällas enligt de 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brottsskade11ämnde11: Förvaltningskosmader för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 7 103 000 kr. 

G 4. Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund 
av brott 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

26 258 657 

25 ()()() ()()() 

3 5 ()()() ()()() 

Från anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt brottsskadelagen 
(1978:413) för skador på grund av brott. Dessutom har från anslaget 
utgått bidrag till Brottsofferjourernas riksförbund för innevarande 
budgetår med 1 miljon kronor. 

Brottsskadenämnden 

Brottsskadenämnden yrkar en höjning av anslaget med 15 miljoner 
kronor. 
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Föredragandens överväganden 

Som jag har redovisat under anslaget G 3. Brottsskadenämnden: 
Förvaltningskostnader har antalet ansökningar om brottsskadeersättningar 
ökat kraftigt. Med hänsyn till volymökningen beräknar jag anslaget till 
35 miljoner kronor. I beloppet ingår 1 miljon kronor till Brottsoffer
jourernas riksförbund. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brottsskadenäm11de11: Erslitt11i11g för skador på grund av 

brott för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 35 000 000 
kr. 

G 5. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 

I statsbudgeten för innevarande budgetår är till detta ändamål uppfört ett 
förslagsanslag på 14 361 000 kronor. 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen 
av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en 
proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp 
med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till 

Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader för budgetåret 
1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 14 361 000 kr. 

G 6. Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 

I statsbudgeten för innevarande budgetår är till detta ändamål uppfört ett 
förslagsanslag på 4 823 000 kronor. 

I avvaktan på att beredningen av de forskningspolitiska frågorna slutförs 
föreslår jag att även detta anslag förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till 

Brottsförebyggande rådet: Utveckli11gskost11ader för budgetåret 
1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 4 823 000 kr. 
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H. DIVERSE 

H 1. Svensk författningssamling 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

12 133 ()()() 

9 037 ()()() 

10 112 ()()() 

Från anslaget betalas kostnaderna för bl.a. tryckning och distribution av 
Svensk författningssamling (SFS). 

Med hänsyn till de texter med EG-anknytning som skall publiceras i 
SFS bör anslaget räknas upp med ca 1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Svenskförfattningssamling för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett förslagsanslag på 10 112 000 kr. 

H 2. Bidrag till vissa-internationella sammanslutningar m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

2 839 ()()() 

2 586 ()()() 

2 586 ()()() 

Från anslaget utgår bidrag till Världsorganisationen för den intellektuella 
äganderätten, till internationella institutet i Rom för unifiering av 
privaträtten och till permanenta byrån för Haagkonferensen för inter
nationell privaträtt. 

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) och till vissa andra internationella sammanslutningar med 
anknytning till Justitiedepartementets ansvarsområde. 

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella samma11slut11i11gar m.m. för 
budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 2 586 000 kr. 

H 3. Stöd till politiska partier 

1991192 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

140 138 ()()() 

140 272 ()()() 

141 200 ()()() 

Medelstilldelning sker enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till 
politiska partier. Som redovisats i prop. 1992/93:50 om åtgärder för 
att stabilisera den svenska ekonomin (s.13) kommer partistödet att minska 
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med 10 % fr.o.m. nästa mandatperiod. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till politiska partier för budgetåret 1993/94 anvisa 
ett förslagsanslag på 141 200 000 kr. 

H 4. Allmänna val 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

I 54 462 000 

3 350 ()()() 

29 600 ()()() 

Från anslaget betalas statsverkets kostnader för valsedlar, valkuvert och 
andra valtillbehör samt betalas ersättning till vissa myndigheter och verk 
för biträde i samband med allmänna val. 

Jag föreslår att anslaget beräknas till 29 ,6 milj. kr., vilket avser 
kostnader för inköp av val material, ersättning till Postverket, in
formation, utbildning m.m. Medel för utveckling av ett nytt ADB-stöd 
för valadministrationen beräknas också under anslaget B 1. Riksskatte
verket under sjunde huvudtiteln. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna val för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags

anslag på 29 600 000 kr. 

H 5. Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god redovis
ningssed 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

400 ()()() 

400 ()()() 

600 ()()() 

Från anslaget betalas bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god redovis
ningssed som bildats gemensamt av staten genom Bokföringsnämnden, 
Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och Sveriges Industriförbund. 

Senare denna dag kommer jag att föreslå att regeringen föreslår 
riksdagen att till detta ändamål anvisa ytterligare 200 000 kr på tilläggs
budget I (prop. 1992/93: 105 bil. 2) till statsbudgeten för innevarnnde 
budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god redovisnings

sed för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 600 000 kr. 
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Bilaga 3.1 

Statistiska uppgifter om brottsutvecklingen samt om 
verksamheten mom polisväsendet, åklagarväsendet, 
domstolarna och kriminalvården 

1 Brottsutvecklingen 

I avsnittet 5.2 Brottsutvecklingen och prognos för resten av 1990-talet har 
totala antalet brott som kommit till polisens kännedom redovisats. Där 
har också en av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjord prognos berörts 
översiktligt. 

I det följande kommenteras utvecklingen för olika grupper av brott, 
bl.a. brottsbalksbrott samt trafiknykterhetsbrott och narkotikabrott. I 
diagmm och tabeller redovisas uppgifter om brott anmälda år 1981 och 
senare. Siffrorna för perioden 1981 - 1991 är tagna direkt ur Statistiska 
centralbyråns (SCB:s) definitiva årsstatistik. De siffror som anges för år 
1992 är preliminära beräkningar som bygger på SCB:s statistik för tiden 
januari - oktober 1992. 

BRÅ har utarbetat en rapport över brotL<>utvecklingen (BRÅ rapport 
1992:2). I denna rapport ges bl.a. en översikt över utvecklingen under 
senare år i fråga om olika brott som har kommit till polisens kännedom. 
Hänsyn har tagits till uppgifterna i mpporten i den följande redogörelsen. 

Sekretariatet för analys- och resultatutvärdering (SAR) inom justitie
departementet följer utvecklingstendenserna vad gäller brottmålsprocessen 
i vid mening. Uppgifter från denna uppföljning ingår också i framställ
ningen. 
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1.1 Våldsbrott 

Antal anmä.lda våldsbrott (i tusental) 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

År Rån Misshandel Våldtäkt Mord och dråp samt miss-

handel med död! ig utgång 

1981 3 228 24 313 865 146 

1982 3 530 28 197 941 125 

1983 3 473 29 218 923 121 

1984 3 681 30 784 995 116 

1985 3 851 31 995 I 035 126 

1986 3 806 32 805 I 046 147 

1987 3 939 34 757 I 114 134 

1988 4 177 37 511 1 332 146 

1989 5 211 39 641 l 462 150 

1990 5 967 40 690 1 410 121 

1991 6 173 40 454 1 462 141 

19921 6 148 45 319 I 566 176 

1 Värdcm1 för 1992 har beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1992 
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Till våldsbrott räknas, som i den officiella statistiken, fullbordade 
mord, dråp, misshandel med dödlig utgång, försök till mord och dråp, 
barnadråp, misshandel utan dödlig utgång, rån och våldtäkt. 

Våldsbrotten har uppvisat en relativt jämn ökningstakt under åren 1981 
till 1991. År 1991 utgjorde dessa nästan 5 procent av de registrerade 
brottsbalks brotten. 

Särskilt om rån 

Antalet anmälda rånbrott 1991 var närmare 6 200 och det är en ökning 
med 3 procent sedan 1990. Av rånbrotten är de flesta rån mot person 
(84 procent). Därefter kommer butiksrånen (11 procent). Större delen 
av ökningen från år 1990 utgörs av en ökning av butik.<>rånen. Gaturån 
är den dominerande formen av rån. 

Bank- och postrånen är få i förhållande till övriga rån. Under 1991 var 
dessa 316. Det är en markant ökning med 94 stycken jämfört med 1990. 
Bank-och postrånen förorsakar ofta mycket stont förluster och är även i 
övrigt allvarliga eftersom de ofta begås med hjälp av skjutvapen. 

Särskilt om misshandel 

I en uppdelning av misshandelsbrotten efter om de skett inom- eller 
utomhus kan notems att förändringen från år 1990 till år 1991 skiljer sig 
åt mellan de båda kategorierna. Utomhusbrotten ökade med 2 procent 
medan inomhusbrotten minskade med 3 procent. 

Grovt räknat utgör en femtedel av de polisanmälda misshandelsbrotten 
familjevåld. Den delen domineras nästan helt av män som misshandlar 
sina nuvarande eller tidigare hustrur, sammanboende eller fästmör. 

Det mesta av våldet mellan bekanta, som inte har en familjerelation, 
sker i lägenheter och utspelas inom grupper av kriminellt aktiva eller 
missbrukare av olika slag. 

Drygt hälften av de polisanmälda våldsbrotten ul<>pelas på gator och 
torg, i eller kring nöjeslokaler samt på allmänna kommunikationsmedel. 
Antalet fall av misshandel utomhus där gärningsmannen är okänd för 

offret är högst i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Särskilt om våldtäkt 

De anmälda våldtäkterna ökade år 1991 med 4 procent jämfört med 
föregående år. 
Antalet anmälda våldtäkl'ibrott har ökat kontinuerligt under åren 1975 -

1991. Det är till största delen de anmälda fullbordade våldtäkterna 
inomhus som svarar för den ökningen. 
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1.2 Tillgreppsbrott 

Antal anmälda tillgreppsbrott (i tusental) 
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År Inbrotts- Därav Därav Biltillgrcpp Stöld ur 

stöld Inbrott i Inbrott i (fullbordat) motorfordon 

lägenhet vind eller 

eller villa källare 

1981 137 168 20 012 22 845 22 979 93 970 

1982 139 168 21 063 25 096 25 182 101 305 
1983 139 789 23 865 22 931 24 858 100 925 

1984 142 555 24 647 25 716 27 209 112 859 

1985 144 571 24 298 28 129 31 823 125 231 

1986 151 881 23 260 27 625 39 541 152 221 

1987 142 331 20 351 28 443 41 580 156 972 

1988 130 923 20 155 23 938 42 387 149 172 

1989 137 195 21 329 22 267 47 781 155 091 

1990 154 030 22 446 22 911 51 064 157 626 

1991 155 865 22 056 24 037 48 491 143 908 

19921 157 597 22 124 26 150 45 054 137 649 

1 Värdena för 1992 har beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1992 
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Prop.1992/93:100 
Tillgreppsbrotten utgör nästan 70 procent av samtliga polisanmälda Bilaga 3 

brottsbalksbrott. Förutom de i tabellen särredovisade brottsgruppema 
ingår en mängd olika former av stöldbrott som inte rubriceras som 
inbrott, t.ex. snatteri. 

Särskilt om inbrott 

Inbrotten utgör en sjundedel av samtliga registrerade brottsbalksbrott. 
Förutom villa- och lägenhetsinbrott och inbrott i vind eller källare ingår 
i här redovisade siffror även inbrottsstöld i butiker, kiosker och skolor 
m.m. 

Under 1970-talet uppvisade antalet inbrottsstölder stora svängningar. 
Under 1980-talet låg de på en nivå runt 140 000, men ökade markant till 
154 000 år 1990. År 1991 anmäldes totalt 156 000 inbrott, vilket innebär 
en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. 

Särskilt om motorfordonstillgrepp 

I tabellen redovisas enbart fullbordade biltillgrepp. 
Antalet fullbordade bilstölder var år 1990 109 procent fler än år 1980. 

Den markanta ökningen tog fart under andra halvan av 1980-talet. Under 
perioden 1980-1985 stals i genomsnitt 26 000 bilar per år. Perioden 
1986 - 1990 var motsvarande siffra drygt 44 000 per år. 

Under år 1991 anmäldes 48 500 fullbordade biltillgrepp. Det är en 
minskning med 5 procent jämfört med föregående år. 

IO Riksdagen 1992!93. I sam/. Nr J<JU. Bilaga 3 

145 



1.3 Bedrägeribrott 

Antal anmälda bedrägeribrott (i tusental) 
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1 Värdena för 1992 har beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1992 

l 
-

1991 

År 1991 anmäldes 69 000 bedrägeribrott vilket är en minskning med 28 
procent jämfört med året innan. Denna minskning har fortsatt även under 
år 1992. Enligt BRÅ förklaras nedgången av en kraftig minskad 
anmälningsbenägenhet från bankernas sida. Det gäller då främst s.k. 
övertrasseringar, men även i viss mån andra typer av bedrägerier med 
check- och personkonton. 

Av bedrägeribrotten svarade checkbedrägerierna år 1991 för 18 procent 
medan bedrägerier som begås med hjälp av betalkort !>Varade 21 procent. 
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År 

I98I 

I982 

I983 

I984 

I985 

I986 

1987 

1988 

1989 

1990 

199I 

19921 

Check

bedrägeri 

10 685 

10 l I7 

11 680 

13 369 

13 036 

IS 195 

IS 757 

17 063 

I2 794 

I4 760 

12 467 

10 318 

Betalkort 

I8 72I 

2I 638 

·16 721 

13 960 

22 246 

22 057 

19 681 

20 3I2 

19 678 

16 699 

14 426 

10 777 

1 Värdena för 1992 har beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1992 

1.4 Övriga brott.'ihalksbrott 

Antal anmälda övriga brotrsbalksbrott (j tusental) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

~ Skadegörelsebrott ITilil övriga BrB-brott I 
1Värdena för 1992 h11r beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m. oktober 1992 
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Till övriga brottsbalksbrott räknas förutom skadegörelsebrott ett stort 
antal olika grupper av brottsliga beteenden som inte faller inom någon av 
de tidigare berörda kategorierna. 

Särskilt om skadegörelse 

Skadegörelsebrotten är den brottskategori, som förutom rån, uppvisar 
den kraftigaste ökningstakten av samtliga brottsbalksbrott. Under 1980-
talets senare hälft har skadegörelsebrotten ökat markant. Jämfört med 
1985 var de 31 procent fler under 1990. Under år 1991 anmäldes knappt 
94 000 skadegörelsebrott, vilket innebär en minskning med 3 procent 
jämfört med föregående år. Om detta är ett trendbrott, eller bara en 
tillfällig minskning, återstår att se. Att döma av den preliminära stati
stiken kommer nivån för 1992 att ligga något över 1991 års nivå. 

En mycket stor andel av dem som döms för skadegörelsebrott är 
tonåringar. 

Av skadegörelsebrotten avser 35 procent skadegörelse på motorfor
don. 
16 procent drabbar stat, landsting och kommuner. 

1.5 Narkotikabrott 

Antal anmälda narkotikabrott (i t"sental) 
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1 Värdena för 1992 har beräknats på grundval av· utvecklingen 

t.o.m. oktober 1992 
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Diagrammet avser brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) och 
narkotikabrott enligt varusmugglingslagen (1960:418). 

Antalet anmälda narkotikabrott låg på en relativt stabil nivå under hela 
1970-talet. År 1980 ökade antalet anmälda brott kraftigt. En del av den 
ökningen kan förklaras med de skärpta anvisningar som infördes av 
Riksåklagaren år 1980. Även innehav eller överlåtelse av mycket små 
mängder narkotika betraktas numera som narkotikabrott. En annan 
förklaring till ökningen är troligen polisens insatser mot den s.k. gatulan
gningen under åren 1981 och 1982. 

En kraftig minskning av den anmälda narkotikabrottsligheten kan 
noteras sedan år 1983. År 1991 var antalet anmälda brott 54 procent 
lägre än år 1982. En stor del av minskningen beror på ändrade rutiner 
för antalsräkning i s k serieuppklaringar. Antalet narkotikabrott per 
misstänkt person har minskat från 9, 1 år 1982 till 4,4 år 1991. 

År 1991 anmäldes emellertid 32 162 brott. Detta är en ökning med 15 
procent jämfört med föregående år. 

Antalet personer som lagförts för narkotikabrott har dock varit i stort 
sätt oförändrat under den senaste tioårsperioden. Det framgår av följande 
sammanställning. 

Antal personer som lagförts för narkotikabrott. 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

8173 7074 6149 6067 6401 6208 6850 7014 7349 7612 

11 Riksdagc11 /l)<):! 93. I sa111/. Nr /00. Bilaga 3 
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1.6 Trafiknykterhetsbrott 

Följande diagram avser brott enligt 4 § lagen (1951:649) om straff för 
vissa trafikbrott (TBL). 

Antal anmälda trafiknykterhetsbrott (i tusental) 
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1 Värdena för 1992 har beräknats på grundval av utvecklingen 

t.o.m oktober 1992. Ändrad lagstiftning den I juli 1990. 

Den I juli 1990 ändrades TBL. I diagmmmet i det följande görs en 
jämförelse mellan antalet domar åren 1989 och 1991 där grovt rattfylleri 
är huvudbrott (4 § l mom TBL i dess lydelse före den I juli 1990 och 
4 a § nu gällande TBL). I stapeln för villkorlig dom ingår även villkor
lig dom med böter. 

Påföljderna har förandrats markant efter reformen. Under hela 1980-
talet låg andelen som fick fängelsepåföljd på en relativt konstant nivå 
omkring 73 procent. År 1991 var denna andel 42 procent. 
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Domar avseende grovt rattfylleri 
Antal (I tusental) 
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Fängelse Skyddstillsyn ViUkortig dom Böter Ovrigt 

j o 19a9 mm 1991 I 

1. 7 Modern brottslighet 

SCB har i promemorian (1990:6) Modem brottslighet och specialstraff
rätt i ljuset av kriminalistiken beskrivit den moderna brottslighetens 
utveckling under 1980-talet. 

En genomgång av samtliga specialstraffrättsliga författningar som 
redovisas i brottsstatistiken under 1980-talet visar enligt SCB att antalet 
anmälda brott i flertalet fall minskar. Den utvecklingen står enligt SCB 
i klar kontrast till den rapporterade utvecklingen av den traditionella 
brottsligheten i form av exempelvis stöld- och misshandelsbrott. 

Av tio särskilt redovisade specialstraffrättsliga brottsgrupper har endast 
narkotikabrotten och brott mot vapenlagen/-förordningen ökat under 
1980-talet. De övriga brottsgruppemas trender är stabila eller sjunkande. 
Däremot ökar antalet registrerade brott mot brottsbalkens 9:e, lO:e, ll:e 
och 14:e kapitel, dvs bedrägeribrott, förskingring m m, brott mot 
borgenärer samt förfalskningsbrott. Dessa straffbestämmelser avser till 
viss del brott som kan betecknas som moderna ekonomiska brott. 

BRÅ har behandlat den ekonomiska brottsligheten i tre rapporter, 
nämligen Kampen mot eko-brotten, del l Polisen (BRÅ forskning 
1986:3), Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar (BRÅ forskning 
1988:3) samt Den brottslige företagaren, Myt eller sanning (BRÅ 
rapport 1990:2). 
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2 Verksamheten inom rättsväsendet 

Arbetet inom rät~väsendet i fråga om brott hänger mycket intimt 
samman. I huvudsak går det när det gäller åtgärder mot brott i praktiken 
en rak linje från polis, via åklagare och domstolar till kriminalvård. 

Brott och uppklaring 

Antalet brott som anmäls till polisen är som tidigare nämnts drygt 1, 1 
milj. per år. Den siffran omfattar inte brott för vilka polisen direkt 
utfärdar ordningsförelägganden. Antalet sådana förelägganden utgjorde 
218 350 år 1991 (202 648 år 1990). 

Endast en del av de brott som anmäls till polisen klaras upp. År 1991 
blev nära 400 000 brott uppklarade. I dessa fall rörde det sig om drygt 
108 000 misstänkta personer. 

De allra flesta uppklarade brotten (omkring 90 procent) hade begåtts 
av bara en gärningsman. När det gäller tillgreppsbrotten är det emel
lertid relativt vanligt att flera personer tillsammans begår brott. 

Den s.k. uppklaringsprocenten varierar mellan olika brottstyper. 
Uppklaringen växlar även mellan skilda delar av landet. 

Fört.ex. trafikbrott och narkotikabrott är uppklaringsprocenten hög (ca 
90 procent). Vid s k offerbrott är uppklaringsprocenten betydligt lägre. 
För misshandel och andra våldsbrott är uppklaringen omkring 50 pro
cent, medan mindre än 10 procent av inbrottsstöldema klaras upp. 
Ungefär vart femte rån blir uppklarat. 

Antalet uppklarade brottsbalksbrott har dock ökat från drygt 218 000 
år 1981 till över 266 000 år 1991 (244 000 år 1990). Antalet uppklarade 
brott mot såväl brottsbalken som specialstraffrättslig lagstiftning har ökat 
från runt 250 000 år 1986 till nära 396 000 år 1991. Det är en ökning 
med 58 procent. 

Beslut av åklagare 

Åklagarna fattar beslut om åtal mot cirka 85 000 personer årligen. Till 
detta kommer drygt 90 000 strafförelägganden per år. Åklagarna beslutar 
om åtalsunderlåtelser i cirka 18 000 fall per år. Antalet avskrivna och 
nedlagda mål är omkring 58 000 per år. 78 139 har godkänt strafföre
lägganden. 

Skyddstillsyn, villkorlig dom och böter 

År 1991 dömdes omkring 6 800 personer till skyddstillsyn. För 598 eller 
9 procent av dessa kombinerades skyddstillsynen med fängelsestraff. 
Drygt 13 500 personer dömdes till villkorlig dom år 1991. Under samma 
år har totalt 109 980 personer bötfällts. 31 841 har dömts till böter. 
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Fängelse 

Från mitten av 1970-talet och fram till år 1982 har fler personer som 
dömts till fängelse. Den nedåtgående trend som därefter följde bröts år 
1986 då antalet personer som dömdes till fängelse åter började öka. 

År 1991 dömdes 14 313 (1990 dömdes 15 527) personer till fängelse 
som huvudpåföljd. Minskningen jämfört med föregående år molwaras av 
antalet färre dömda till fängelse för grovt rattfylleri. 

Andelen frihetsstraff varierar starkt mellan olika brotl<;typer. 60 
procent av dem som dömdes till fängelse dömdes för brott mot brotts
balken. Stöldbrotten utgör merparten. Det enskilda brott som dominerar 
är rattfylleri. 

5 procent av dem som under 1991 dömdes till fängelse ådömdes en 
strafftid på mer än två år. En tredjedel av dessa dömdes för narkotika
brottslighet. 

2.1 Polisväsendet 

Antalet ingripanden och utryckningar inom poli!>-väsendet framgår av 
statistiken över de s.k. ingripandemeddelandena (IM). IM utfärdas så 
snart ett polisingripande sker. Hur antalet ingripanden och gripna har 
utvecklats sedan år 1981 framgår av följande diagram. 

Antal (i miljoner) 

1.4~-----------------------, 

1.2 

0.8 

0.6 

0.4 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

I D lngripandemed. [[]] Gripna I 
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2.2 Åklagarväsendet 

Arbetsbelastningen vid åklagarmyndigheterna och de allmänna dom
stolarna påverkas av antalet anmälda brott och andelen därav som klaras 
upp. Den är vidare beroende av bl.a. målens svårighetsgmd och föränd
ringar i lagstiftningen. Till belysning av arbetsbelastningen hos åklagarna 
anges i följande tabell antalet misstänkta personer i mål . hos åklagare 
under de senaste åren. Antalet mål i utgående balans har ökat sedan år 
1985. 

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 

1982 172 100 118 ()()() 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 

1988 177 032 92 108 58 659 47 047 

1989 179 348 91 884 62 707 49 958 

1990 192 702 89 651 64 581 53 978 

1991 203 815 86 533 67 778 55 748 

Som ytterligare belysning av arbetsbelastningen vid åklagarmyndig
heterna anges i följande tabell användningen av tvångsmedel. 
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År Tv ångsmed el 

Anhållna Häktnings-

framställningar 

1982 30 368 9 918 

1983 28 747 9 455 

1984 26 388 8 855 

1985 25 448 8 720 

1986 26 177 8 401 

1987 26 648 9 275 

1988 26 264 11 546 

1989 25 943 11 959 

1990 27 221 12 135 

1991 27 583 12 256 

2.3 Domstolsväsendet 

2. 3.1 Domstolarnas arbetsläge 

1989 1990 1991 91-01-01 92-01-01 

--06-30 --06-30 

Albnänna domstolarna 

Högsta domstolen 

Inkomna mål 1 3 410 3 687 4 163 2 100 2 455 

Avgjorda mål2 3 748 3 544 3 645 1 920 2 131 

Utgående balans 918 I 044 I 483 I 224 I 828 

Hovrä1terna 

Inkomna mål 20 168 20 705 22 160 11 290 12 868 

Avgjorda mål 18 967 20 421 22 338 11 443 11 658 

Utgående balans 8 695 8 989 8 623 8 678 9 811 

1 Inkl. skrifter 
2Utan skrifter 
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Tingsrällerna 

Inkomna tvistemål 

1989 

och brottmål 138 243 

Avgjorda tvistemål 

och brottmål 136 075 

Utgående balans 

tvistemål och 

brottmål 63 596 

Inkomna fästig-

hetsmål 7 103 

Avgjorda fastig-

hetsmål 7 655 

Utgående balans 

fastighetsmål 5 309 

Inkomna mål om 

lagsökning 

Inkomna mål om 

betalningsföre-

111 893 

läggande 490 811 

Inkomna domstols-

ärenden 23 547 

Avgjorda domstols-

ärenden 23 227 

Utgående balans 

domstolsärenden 14 276 

lnskrivnings

iircnden 

Gravations- och 

iigandcrätts

bevis 

2 206 343 

468 195 

1990 1991 

143 192 163 079 

139 900 153 123 

65 321 74 367 

7 229 1 5901 

8 245 3 6591 

4 154 2 008 

125 077 152 942 

520 422 633 002 

23 123 25 118 

22 062 25 483 

15 082 14 726 

I 984 350 2 158 364 

393 676 325 470 

91-01-01 92-01-01 

--06-30 --06-30 

81 671 81 250 

76 664 82 211 

69 710 73 220 

721 753 

2 563 968 

2 253 I 777 

74 563 

304 892 _2 

12 226 15 902 

12 785 15 962 

14 231 14 434 

1 108 750 812 548 

179 997 106 417 

1 From 1991-01-01 räknas mål om hyra och bostadsriitt inte längre som fastighctsmål 

utan som tvistemål. 
2 From 1992-01-01 handläggs inte liingre nya lagsöknings- och bctal

ningsföreläggandcmål vid tingsrätterna. 
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1989 1990 1991 91-01-01 92-01-01 

--06-30 --06-30 

Alhnänna förvaltningsdomstolarna 

Regeringsrätten 

Inkomna mål 5 226 5 437 5 893 3 076 3 344 

Avgjorda mål 5 289 4 088 5 630 2 756 3 059 

Utgående balans 3 692 4 088 4 333 4 398 4 614 

Kammarrätterna 

Inkomna mål 23 650 26 299 27 654 14 317 17 633 

Avgjorda mål 25 034 27 736 28 929 14 726 16 404 

Utgående balans 18 975 17 571 16 319 17 159 23 5801 

Läns rätterna 

Inkomna mål 135 354 136 287 156 395 101 415 59 718 

Avgjorda mål 135 638 135 698 141 536 69 415 78 844 

Utgående balans 127 895 128 221 142 621 160 284 123 071 

1 I samband med försäkringsrätternas upplösande den 1 juli har 6 735 balanserade 

mål överflyttats till kammarrätterna. 

1989 1990 1991 91-01-01 92-01-01 
---06-30 ---06-30 

Bostadsdomstolen och hyresnämndema m.m. 

Bos1adsdoms10/en 

Inkomna mål 714 662 587 303 355 
Avgjorda mål 707 699 619 339 364 

Utgående balans 348 310 277 273 268 

Hyresnämnderna 

Inkomna ärenden 50 577 51 185 52 039 29 554 22 103 

Avgjorda ärenden 43 043 54 779 52 414 23 584 22 813 

Utgående balans 19 999 16 300 15 925 22 272 15 215 

Arrendenämnderna 

Inkomna ärenden 1 680 2 567 1 722 I 025 1 185 

Avgjorda ärenden 1 535 2 598 1 622 861 889 

Utgående balans 829 735 835 899 1 131 
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1989 1990 1991 

J<'örsäkringsöverdomo;tolen och försäkringsrätterna 

Försäkringsöverdomstolen 

Inkomna mål 2 728 2 940 3 411 

Avgjorda mål 2 231 2 800 2 618 

Utgående halans 3 696 3 836 4 629 

Försäkringsrällerna 

Inkomna mål 9 503 10 376 6 191 1 

Avgjorda mål 7 924 8 035 8 886 

Utgående balans 10 843 13 176 10 436 

91-01-01 

---06-30 

1 747 

1 394 

4 230 

6 196 

4 514 

14 850 

92-01-01 

---06-30 

1 843 

1 414 

5 022 

3 691 

6 735 

1 From 1991-07-01 anhängiggörs inga mål vid försäkringsrätterna. Verksamheten 

upphörde helt 1992-07-01. 

2. 3. 2 Särskilt om brottmålen 

Period 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1991 första 

1992 halvåret 

Tingsrätterna 

Antal brott-

mål i balans 

23 951 

23 976 

25 456 

24 679 

24 984 

25 604 

24 535 

27 137 

24 968 

26 977 

Inkomna därav mål som 

brottmål får handläggas 

av notarie 

72 702 12 450 

68 700 10 212 

69 847 11 118 

67 856 10 203 

70 798 10 113 

72 370 10 396 

72 969 8 937 

78 015 10 248 

39 837 4 834 

39 486 5 433 

Av tabellen framgår att antalet inkomna brottmål vid tingsrätterna har 
ökat under senare år. Statistiken för första halvåret 1992 tyder på en 
fortsatt hög nivå. Antalet brottmål som fullföljs till hovrätt minskade 
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under åren 1984-1986 men visade en ökning under åren 1987 och 1988. 
Under år 1989 minskade antalet mål något, men år 1990 steg åter antalet 
för att ligga kvar på den högre nivån år 1991. En fortsatt ökning kan 
noteras för första halvåret 1992. 

År 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1991 första 

1992 halvåret 

2.4 Kriminalvården 

Ar 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Hovrätterna 

Inkomna brottmål 

7 103 

6 838 

6 690 

7 326 

7 745 

7 465 

7 952 

7 928 

4 129 

4 868 

Kriminalvårdsanstalter 

Ny intagna . Högsta 

under året beläggning 

13 835 3 783 

15 177 4 137 

14 647 3 669 

13 535 3 655 

14 188 3 655 

14 980 3 744 

16 098 4 049 

15 467 3 904 

15 833 3 878 

13 422 3 867 

3 999 

Antal brottmål i 

balans 

2 541 

2 520 

2 491 

2 904 

3 145 

3 390 

3 671 

3 588 

3 727 

3 264 

Häkten Frivård 

Högsta Antal klienter 

beläggning den 1 okt. 

1 108 17 767 

1 102 14 092 

916 12 200 

981 11 677 

1 026 11 933 

1 086 12 334 

i 200 12 369 

1 131 12 642 

1 213 12 369 

1 198 13 033 

l 334 12 244 
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Antalet intagningar i anstalt ökade kraftigt i början av 1980-talet för att 
därefter plana ut på en hög nivå år 1983. Antalet klienter i frivården har 
stabiliserats under senare delen av 1980-talet. 

Av de 13 422 personer som togs in i fängelse under år 1991 var 2 321 
dömda för rattfylleri/grovt rattfylleri, 3 442 för tillgreppsbrott och 3 466 
för våldsbrott. Under tiden den 1 mars 1991 - den 1 mars 1992 har 
antalet inskrivna med strafftider mindre än eller lika med två månader 
minskat med 3,6 procent medan antalet med strafftider på två år eller 
mer har ökat med 5 procent. 

Strafftider 

Två månader 

eller mindre 

Mer än två t o m 

sex månader 

Mer än sex t o m 

tolv månader 

Mer än tolv 

månader 

Summa 

Antal ny

intagna 

1991 

5 877 

3 529 

2 223 

I 793 

13 422 

Absolut 

förändring 

1990-1991 

- 2 211 

- 148 

- 36 

- 16 

- 2 411 

Procentuell 

förändring 

1990-1991 

- 27,3 

- 4,0 

- 1,6 

- 0,9 

- 15,2 

Den genomsnittlliga vistelsetiden i anstalt framgår av följande tabell. 

Genomsnittlig vistelsetid 

i månader 

1970 

4,5 

1975 19~0 1985 

3,7 3,5 3,2 

1990 

3,0 

1991 

3,6 

Under 1991 ökade den beräknade genomsnittliga vistdsetiden i anstalt 
med 0,6 månader jämfört med föregående år. Ökningen sammanhänger 
med att antalet fångelsedömda rattfyllerister, som har korta strafftider, 
har minskat. 

Belastningen på anstalts- och häktesorganisationen framgår av föränd
ringar i medelbeläggningen. 
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Budgetår 

1984/85 

1985/86 

1986/87 

1987/88 

1988/89 

1989/90 

1990/91 

1991/92 

Anstalter 

medel beläggning 

årets tio tyngst 

belastade månader 

3 264 80.2 

3 259 82.4 

3 367 84.8 

3 573 90.0 

3 677 90.6 

3 666 87.9 

3 727 88,8 

3 697 90,1 

Häkten 

procent mcdclbcläggning procent 

818 67 

817 67 

866 72 

995 82 

1 046 84 

1 050 84 

1 106 84 

l 135 85 

I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet ökade medelbelägg
ningen på anstalterna med några hundra per år. Den 1 juli 1983 genom
fördes den s.k halvtidsreformen, vilket medförde en minskning av 
medelbeläggningen med ca 350 intagna under budgetåret 1983/84 till 
3 260. Därefter har medelbeläggningen ökat till samma nivå som före 
halvtidsreformen. 

Under budgetåret 1991/92 har medelantalet övervakade klienter varit 
13 321 vilket är 28 fler än budgetåret 1990/91. Av dessa övervakade 
klienter var i medeltal 7 933 dömda till skyddstillsyn, 4 087 var vill
korligt frigivna och 1 301 i anstalt med övervakare. 

Under budgetåret 1991/92 dömdes 84 personer till s.k. samhällstjänst. 
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3 Rättsväsendets resurser för åtgärder mot brott 

3.1 Olika typer av åtgärder 

Det allmännas 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
byggande &)'fte. Åtgärder av detta slag ankommer främst på andra än 
rättsväsendets myndigheter, bl.a. skolväsendet och socialtjänst- och 
arbetsmarknadsmyndigheterna. 
Öw~rvakning av regelefterlevnaden. Den syftar till att dels förhindra 

brott, dels upptäcka brott. Hit hör polisens övervakande verksamhet. 
Gruppen omfattar även exempelvis tull- och beskattningsmyndigheternas 
kontroll av att straffsanktionerade bestämmelser inom deras resp. verk
samhetsområden efterlevs. 

Brottsutredning och andra åtgärder i brottmålsförfarandet som krävs 
för att fatta beslut om reaktion mot brott. 

\erkställandet av påföljder. Åtgärder av detta slag hör hemma i 
kriminalvården. Även andra organ har uppgifter på området, t.ex. 
exekutionsväsendet i fråga om böter. 

Rehabiliterande åtgärder. Härmed avses åtgärder som !>)'ftar 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 utbildningsom
rådena. 

Utvecklingsarbete som är direkt målinriktat mot problem som rör 
åtgärder mot brott. 

Det allmänna satsar stora belopp på åtgärder mot brott. Det är dock 
inte möjligt att presentera en fullständig beräkning av kostnaderna för 
åtgärder av detta slag. Förutom inom justitiedepartementets område 
satsas stora· resurser inom annan statlig verksamhet som, åtminstone 
delvis, har till syfte att förebygga och bekämpa brott. Även poli!>"Väsen
det, kommuner, landsting och näringsliv lägger ut avsevärda belopp 
årligen för ändamålet. Kostnaderna för åtgärder mot brott inom rätlwä
sendet, 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 tillståndsgivning, 
passärenden och andra uppgifter av servicekaraktär kan ses som ett led 
i det allmännas åtgärder mot brott. Hit hör också åklagarväsendets och 
kriminalvårdens funktioner liksom den del av domstol&"Väsendel<.; verk
samhet som rör brottmål. Den del av anslagen inom rätl!>"Väsendet som 
är avsedd för åtgärder mot brott uppgår till 11,6 miljarder kr för 
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budgetåret 1992/93. I figuren är detta belopp fördelat på åtgärdsgrupper. 
Beloppet omfattar inte medel som förbrukas inom departementet och 
statliga kommitteer. 

Som framgår av figuren uppgår kostnaderna för förebyggande åtgärder 
till cirka 123 miljoner kr. Största posten utgör kostnaderna för polisens 
undervisning i skolorna i Jag och rätt samt i trnfik. Hit hör också BRÅ:s 
verksamhet utom den rena forskningen och utvecklingen. I detta 
sammanhang bör fntmhållas att kostnaderna för brottsskadenämnden inte 
till någon del har medräknats. 

Övervakningen av regelefterlevnaden avser polisens övervakning!>verk
samhet och beräknas kosta 4 142 miljoner kr. 

Det redovisade beloppet för brotl<mtredning och andnt åtgärder i brott
målsförfantndet omfattar åtgärder inom polis- och åklagarväsendet samt 
de allmänna domstolarna. Av beloppet 4 130 miljoner kr faller 2 761 
miljoner kr på pofo,väsendet, 507 miljoner kr på åklagarväsendet och 
862 miljoner kr på domstol!>väsendet, inklusive rätl<>hjälpskostnader. 

Kriminalvården svarar för de kostnader som i figuren har redovisats 
som verkställandet av påföljder. Denna grupp av kostnader beräknas till 
3 197 miljoner kr. 

Det forsknings- och utvecklingsarbete inom departementetS område 
som tar sikte på åtgärder mot brott beräknas till sammanlagt 27 miljoner 
kr, varav omkring 19 miljoner kr avser anslag till BRÅ:s verksamhet· 
och 8 miljoner kr forskning och utveckling inom Rikspolisstyrelsen. I 
beloppet ingår inte det utvecklingsarbete som bedrivs i departementets 
kommitteer. 

I jämförelse med föregående budgetår har kostnaderna för rätt~väsen
dets åtgärder mot brott ökat med 14 procent i löpande priser. 

Kostnader för åtgärder mot brott 
inom justitiedepartementets område (milj. kr) 

Förebyggande åtgärder 
123 

Brotts

utredning m m 

4130 

budgetåret 1992193 

Overvakning 

4142 

Utvecklings

arbete 

27 

Verkstållighet m m 

3197 
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I följande diagram presenteras en beräkning av kostnadsutvecklingen för 
respektive åtgärdsgrupp under en femårsperiod uttryckt i rasta priser. 
Det bör anmärkas att mervärdesskatt ingår i anslagen budgetåren 
1987/88 - 1990/91 men inte 1991/92. I den skala som används i dia
grammen skulle dock mervärdesskatten inte ge något märkbart utslag. 

Kostnader för åtgärder mot brott 
(i fasta priser 1987/88) 

Kronor (i miljarder} 

6 

1987188 1888/89 1989190 19i0/91 1e91/92 

Kronor (i miljoner) 

1987'98 1981W9 1989AIO 1990'91 1991'92 

D Verkst411ighet m.m 

lIIl Brottsutredning m.m 

El övervakning 

D Utvecklingsarbete 
E;l FOrebyggande åtgärder 
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3.2 Personalresurserna 

Antalet tjänster inom polisväsendet är totalt ca 24 000. Av detta antal är 
omkring 16 700 polistjänster. 

Antalet tjänster inom åklagarväsendet uppgår till drygt 1 250 varav ca 
650 är åklagartjänster. 

När det gäller de allmänna domstolarna saknas förnärvarande en 
löpande redovisning som visar hur stor del av personalresurserna som 
tas i anspråk för brottmålen. Däremot rapporterar tingsrätterna årligen 
hur stor del av deras personal som tagits i anspråk inom olika verksam
hetsområden, bl a brottmålshandläggning. Den senast gjorda bearbet
ningen av detta material visar att denna andel för brottmålens vidkom
mande är omkring 25 procent. Antalet anställda (inklusive deltids
anställda) vid de allmänna domstolarna är nu omkring 4 400 varav 
omkring 660 ordinarie domare. 

Kriminalvården har nu ca 6 600 tjänster. Av dessa är drygt 5 600 
placerade vid häktena och kriminalvårdsanstalterna och drygt 740 inom 
frivården. Antalet lekmannaövervakare inom frivården uppgår för 
närvarande till omkring 4 600. 
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Anslag 

53 A. Justitiedepartementet m.m. 

A 1 Statsråds beredningen 
A2 Justitiedepartementet 
A3 Utredningar m.m. 
A4 Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. 

49 224 000 
63 229 000 
30 200 000 
12 432 ooo· 

Summa 155 085 000 

55 B. Polisväsendet 

Bl Rikspolisstyrelsen 475 000 000 
B2 Säkerhetspolisen 470 643 000 
B3 Polishögskolan 1 000 
B4 Statens kriminaltekniska laborntorium 46 710 000 
85 Lokala polisorganisation 9 891 189 000 

86 C. Åklagarväsendet 

C 1 Riksåklagaren 
C2 Åklagarmyndigheterna 

93 D. Domstolsväsendet m.m. 

D 1 Domstolsverket 
D2 Domstolarna m.m. 

*Beräknat belopp 

Summa 10 883 543 000 

Summa 

23 812 000 
535 366 000 

559 178 000 

63 910 000 
2 445 640 000 

Summa 2 509 550 000 
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102 E. Kriminalvården 

El Kriminalvårdsstyrelsen 
E2 Kriminalvården 

E3 U tlandstransporter 

116 F. Rättshjälp m.m. 

Fl 
F2 
F3 

Rättshjälpskostnader 
Rättshjälpsmyndigheten 
Allmänna advokatbyråer: 
Uppdragsverksamhet 
Driftbidrag 

Summa 

F4 
F5 
F6 

Vissa domstolskostnader m.m. 
Diverse kostnader för rätLwäsendet 

Summa 

127G. Övriga myndigheter 

Gl Justitiekanslern 
G2 Datainspektionen 
G3 Brottsskadenämnden: 

F örvaltningskostnader 
G4 Brottsskadenämnden: 

Ersättning för skador 
på grund av brott 

G5 Brottsförebyggande rådet: 
F örvaltningskostnader 

G6 U tvecklingskostnader 

Summa 

"Beräknat belopp 

106 609 000 
3 298 089 000 

125 000 000 

3 529 698 000 

815 100 000 
11 684 000 

1 000 
11 410 000 

256 200 000 
24 694 000 

1119 089 000 

7 387 000 
21 254 000 

7 103 000 

35 000 000 

14 361 ooo· 
4 823 ooo* 

89 928 000 

Prop. 1992/93:100 
bilaga 3 

168 



139 H. Diverse 

Hl Svensk förfuttningssamling 10 112 000 
H2 Bidrag till vissa internationella 

sammanslutningar m. m. 
H3 Stöd till politiska partier 
H4 Allmänna val 

2 586 000 
141 200 000 
29 600 000 

HS Bidrag till stiftelsen för utvecklande av 
god redovisningssed 600 000 

Summa 184 098 000 

SUMMA FÖR JUSTITIEDEPARTEMENTET 19 030 169 000 , 
Bilaga 3.1 

Statistiska uppgifter om 
brottsutvecklingen samt om 
verksamheten inom polis
väsendet, åklagarväsendet, 
domstolarna och kriminal
vården 
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Bilaga 4 till budgetpropositionen 1993 

Utrikesdepartementet 
(tredje huvudtiteln) 

Utrikesdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Svensson i frågorna under littera A punkterna 1-
4, 6--8, B punkterna 1, 3, 8-10, C, D, F och G; 

statsrådet Johansson i frågor under littera A punkt 5 och B punkt 2; 

statsrådet Dinkclspiel i frågor under littera B punkterna 4-7 och E. 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 
Statsrådet Svensson anför 

Utrikespolitik 

Sedan tre år tillbaka befinner sig Europa i en period av dramatisk omvand· 
ling. Efter det kalla krigets period av stillastående verkar svensk utrikespoli· 
tik i en mer föränderlig miljö, som anknyter till tidigare perioder i europeisk 
historia. 

För första gången efter andra världskriget föreligger möjligheter att eta· 
blera en varaktig och stark freds- och samarbetsordning för hela Europa. 
Men det finns också risker för att etniska och nationella motsättningar och 
konflikter växer sig starkare på många håll i Öst- och Sydösteuropa. 

Det är ett vitalt svenskt intresse att dagens europeiska samarbete fördju
pas. Vår Europa-politik strävar efter att ge Sverige en fullvärdig pla_ts i detta 

samarbetes kärna. Förhandlingar om ett medlemskap i Europeiska gemen

skapen/Europeiska unionen (EG/EU) inleds i början av året, med målen 
folkomröstning år 1994 och ett svenskt inträde i Gemenskapen år 1995. 

Den nationella staten har blivit för stor för många uppgifter som kan lösas 
bättre lokalt eller individuellt och den har blivit för liten för många uppgifter 

som måste lösas över nationsgränserna. Med subsidiaritetsprincipen byggs 

en fast länk mellan curopciscring och decentralisering. 

Med antagandet av Paris-stadgan för ett nytt Europa år 1990 bekräftade 

medlemmarna av den Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) en ny värde
gemenskap. Paris-stadgans värderingar om demokrati och marknadseko· 

• @\] 
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numi utgör den principiella hasen för ett nytt all-europeiskt samarbetssys- Prop. 1992/93: 100 
lem. Skall ett sådant system få fasthet måste de samarbetsstrukturer som Bilaga 4 
byggts upp efter andra världskriget i Västeuropa så vitt som möjligt också 
utsträckas till att omfatta Central- och Östeuropa. 

I olika former söker den svenska regeringen bidra till att utveckla ett euro
peiskt samarbetssystem. Detta sker bl.a. i ESK, där Sverige blev. ordförande 
i december 1992. Av största betydelse är våra förbindelser med den framväx
ande Europeiska unionen, som kommer att utgöra kärnan i det europeiska 
samarbetet. Sveriges inträde i Europeiska unionen innebär att vi får större 
möjligheter att verka för en långsiktig all-europeisk samarbetsordning. 

Sverige ger ett viktigt bidrag till reformprocessen i öst genom det bilate
rala samarbetet med grannländerna kring Östersjön: Estland, Lettland, Li
tauen, Polen och Ryssland. Vad gäller Baltikum kan vi under det gångna 
samarbctsåret särskilt peka på frihandelsavtalen med Estland, Lettland och 
Litauen, tillkomsten av det haitiska investeringsprogrammmet, det. växande 
suveränitetsbiståndet, betalningsbalansstödet, kompensationen för det guld 
som år 1940 överlämnades till Sovjetunionen, samt Sveriges bestämda diplo
matiska stöd när det gäller kravet på ett snabbt tillbakadragande av de ryska 
trupperna. De haitiska länderna kan påräkna ett lika nära samarbete under 
det kommande året. 

Trots oerhörda problem har Polen, Ungern och Tjeckoslovakien gjort 
stora framsteg i arbetet på att skapa fungerande marknadsekonomiska och 
fasta demokratiska strukturer. Vi har en växande kontaktyta med dessa sta
ter, inte minst på handelsområdet. De får också del av det svenska östbistån

dct. 
Såväl bilateralt som multilateralt bär Sverige sin del av det europeiska an

svaret för att underlätta reformarbetet i Central- och Östeuropa. Viktiga 
komponenter i arbetet är mänskliga rättigheter, demokratiska strukturer, 
ekonomisk utveckling och tillfredsställande ekologiska betingelser. Det sist
nämnda innefattar bl.a. ett särskilt stöd till ansträngningarna att göra kärn
kraftverken i Östeuropa säkrare. 

Framgången för reformsträvandena i Ryssland har en direkt inverkan på 
vår säkerhetspolitiska miljö. I kraft av sin stora befolkning, sitt väldiga terri
torium och sina omfattande resurser förblir Ryssland en militär stormakt. 

Även om utvecklingen_ i Oberoende Staters Samvälde (OSS) i det stora hela 
varit positiv efter Sovjetunionens upplösning för blott ett år sedan går re
formarbetet på många håll långsamt. Framtiden innehåller betydande osä
kerhet, då de demokratiska och marknadsekonomiska strukturerna överallt 
är bräckliga och på sina håll närmast skenbara: Mot denna bakgrund måste 
omvärlden, i första hand grannländerna, vara förberedda på motgångar och 

bakslag även av dramatisk karaktär. 
Av största vikt är att det spirande demokratiska Ryssland inlemmas i det 

europeiska samarbetet i bred bemärkelse. Sverige söker bidra såväl bilate
ralt som multilateralt till en sådan utveckling. Svenska insatser i nordvästra 
Ryssland, i första hand S:t Petersburg-regionen, är betydelsefulla i detta 
sammanhang. Också inom Östersjörådet och Storkalottsamarbetet blir 
Ryssland en viktig samarbetspartner. Samtidigt bygger vi ut förbindelserna 
med andra Hinder i vår region, främst Vitryssland och Ukraina. I Kiev har vi 2 



under året öppnat en ambassad och, liksom i Moskva, medverkat i grund an- Prop. 1992/93: 100 
det av ett civilt forskningsccntrum för vapenexperter och militära forskare. Bilaga 4 

ESK torde få en allt viktigare roll när det gäller att hantera de många djupt 
rotade problem och akuta konflikter som kommit i dagen sedan de repres
siva strukturerna i det forna Sovjetunionen och Östeuropa avlägsnats. Men 
ESK är inte tillräckligt starkt för att ge de nya demokratierna i öster den 
säkerhetspolitiska förankring de söker. Därvidlag vänder de sig till NATO 
och dess samarbetsråd för Central- och Östeuropa (NACC). 

Efter Sovjetblockets sammanbrott har NATO fått en starkare politisk ka" 
raktär, även om dess militära struktur även framdeles kommer att bestå som 
en stabiliserande faktor i Europa. Som ett led i den pågående sammanväv
ningsprocesscn mellan samarbets- och säkerhetsorganisationerna i Europa 
har NATO ställt sina resurser till förfogande för fredsbevarande operationer 
inom ESK:s ram. 

ESK:s egen begränsade kapacitet i detta avseende har medfört att organi
sationen under året utvecklats i konfliktförebyggande snarare än konfliktlö
sandc riktning. Som ordförande avser Sverige att verka för att stärka ESK:s 
förmåga också i det senare avseendet genom att utveckla de instrument som 
medlemsstaterna enades om vid ESK:s uppföljningsmöte i Helsingfors på 
senvåren 1992. 

Även om ESK deltar i ansträngningarna att lösa de djupt tragiska konflik
terna i det före detta Jugoslavien sker det huvudsakliga diplomatiska arbetet 
inom ramen för den s.k. London-konferensen, som leds av EG och FN. Kon
ferensen, som organiserat arbetet i ett flertal kommitteer, har fått ett perma
nent högkvarter i Geneve. Sverige deltar i konferensens arbete i egenskap 
av ESK-ordförande. 

Fredsansträngningarna har hittills inte givit några påtagliga resultat, även 
om man har förmått parterna att träffas och ingå vissa-överenskommelser: 
Striderna, i vilka irreguljära förband spelar en central roll, fortsätter med 
svårartade lidanden för civilbefolkningen som resultat. 

FN:s säkerhetsråd har tagit en rad mycket långtgående beslut av fredsbe
varande och humanitär art. Ett vapenembargo som täcker hela det f.d. Jugo
slavien samt handelssanktioner mot Serbien-Montenegro har införts. Hu
vudinriktningen av FN:s fredsbevarande insats, Unprofor, är att verka i de 
serbisk-kontrollerade enklaverna i Kroatien, samt att säkra distribution av 
humanitärt bistånd i Bosnien-Hercegovina. Säkerhetsrådet har dessutom 
tillsatt en expertkommission för att samla information rörande krigsförbry
telser begångna i det f.d. Jugoslavien. Vidare har FN:s kommission för de 
mänskliga rättigheterna tillsatt en särskild rapportör för att rapportera .om 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna i f.d. Jugoslavien och att lämna 
förslag för att förhindra sådana kränkningar. 

Europarådet spelar en viktig roll för demokratiseringsprocessen i Öst
europa. Syftet är inte bara att skapa demokratiska strukturer utan verkliga· 
rättssamhällen där respekten för mänskliga rättigheter är fast förankrad i det 
legala och politiska systemet. Sverige har på skilda sätt sökt främja de bal
tiska staternas kandidaturer till medlemskap i rådet. Estland och Litauen har 
goda utsikter att vinna inträde under år 1993 och Lettland torde inte följa 
långt efter dem. 3 



Betoningen av den europeiska identiteten präglar också i ökande grad de 
övriga nordiska ländernas utrikespolitik. Den reformverksamhet som pågår 
i de nordiska ländernas samarbetsorgan genomförs utifrån utgångspunkten 
att det nordiska samarbetet befordras av - och blir än nödvändigare i - ett 
större europeiskt sammanhang. Utvecklingen i Nordeuropa har medfört att 
det nordiska samarbetet stärkts i ett viktigt avseende. För första gången se
dan andra världskriget har utrikes- och säkerhetspolitiken upptagits på dag
ordningen för de nordiska utrikesministermötena. 

Regeringen ser som en primär uppgift för Sveriges utrikespolitik att föra 
in vårt land i Europeiska gemenskapen/Europeiska unionen, det europeiska 
samarbetets kärna. På grundval av ett brett samförstånd i riksdagen fortsät
ter Utrikesdepartementet att förbereda förhandlingarna om medlemskap i 
EG. Dessa torde, som jag tidigare framhållit, kunna inledas i början av år 
1993 med sikte på ett svenskt medlemskap år 1995. Med EES-avtalets ikraft
trädande blir Sverige en del av en stor gemensam marknad med fri rörlighet 
för personer, tjänster, varor och kapital. Genom EES-avtalet tas också ett 
viktigt steg i riktning mot medlemskap. 

Allsidig information om integrationsarbetet och medlemskapsperspekti
vet i EG är av central betydelse. I enlighet med riksdagens beslut genomför 
regeringen en omfattande satsning på information om Europa-frågorna. Ge
nom Delegationen för informationsinsatser om europeisk integration förde
las också medel till organisationslivets informationsinsatser. Under 1993/94 
förutses bidrag till kampanjorganisationerna inför folkomröstningen. 

Integrationsprocessen i EG är ett vitalt svenskt intresse, av såväl ekono
miska som politiska skäl. Maastricht-fördraget betecknar ett historiskt steg 
på vägen mot en närmare union mellan Europas folk, vilken på sikt garante
rar välstånd och stabilitet i hela Europa. Fördraget har emellertid givit upp
hov till olika slags tolkningstvister i EG-länderna. Ratificeringsprocessen 
har försenats i Danmark och Storbritannien som en följd av det negativa ut
slaget i den danska folkomröstningen. Vid Europeiska rådets möte i Edin
burgh den 11-12 december 1992 löstes dock den danska frågan. En andra 
folkomröstning om de med beslut och deklarationer uppnådda särlösning
arna för Danmark förutses under senare delen av våren 1993. Både Storbri
tannien och Danmark bör kunna avsluta sin behandling av avtalet under 
första halvåret år 1993. 

Från Sveriges sida har vi klargjort att det är ett svenskt intresse att solida
riskt och fullt ut delta i Europeiska unionens gemensamma utrikes- och sä
kerhetspolitik. Riksdagen har bekräftat denna beredskap, som redovisats i 
Utrikesutskottets betänkande från maj 1992. De samarbetsområden som är 
aktuella - bl.a. ESK-processen, icke-spridningsfrågor och försvaret av 
mänskliga rättigheter - sammanfaller i hög grad med svenska mål och strä
vanden. 

I sitt yttrande om Sveriges medlemskapsansökan har EG-kommissionen 
sökt ytterligare klarhet om den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Vi 
har framhållit Sveriges starka intresse av att tillsammans med övriga EG
länder bidra till en ny freds- och samarbetsordning i Europa. Detta innebär 
en klart positiv hållning till de mål på detta område som formulerats i Maast
richt-fördraget. 
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Samtidigt består den svenska militära alliansfriheten. Något deltagande i 
ett försvarspolitiskt samarbete är inte aktuellt för Sveriges del. Med utgångs
punkten att inga åtaganden kommer att begäras av Sverige som går utöver 
vad EG:s medlemsländer själva överenskommit torde emellertid inga sär
skilda svårigheter uppstå för svensk del under de kommande mcdlcmskaps
förhandlingarna. 

Även om de internationella samarbetsorganisationerna ännu inte lyckats 
etablera mekanismer som effektivt kan hejda och lösa uppblossande konflik
ter har utvecklingen på nedrustningssidan varit mycket hoppingivande efter 
det kalla krigets slut. Under det gångna året har Förenta staterna och be
rörda OSS-länder kommit överens om att skära ner sina strategiska kärnva
penlager med två tredjedelar och eliminera merparten av sina taktiska kärn
vapen. Konventionen om ett totalförbud mot kemiska vapen utgör ett unikt 
framsteg i de internationella ansträngningarna att stoppa spridningen av 
massförstörelsevapen. 

Sverige arbetar för att i:!ct växande internationella samförståndet skall 
leda till ytterligare effektiva åtgärder mot förekomsten och spridningen av 
massförstörelsevapen. Regeringen fäster särskild vikt vid ansträngningarna 
att förhindra spridningen av kärnvapen genom ett stärkande av icke-sprid
ningsavtalet (NPT), vars fortsatta tillämpning skall beslutas vid en konferens 
år 1995. Resultatet därav bör bli att avtalet förlängs på längsta möjliga tid. 

Den svenska nedrustningspolitiken bedrivs i ett systematiskt samråd mel
lan departement och myndigheter. Det parlamentariska samrådet i dessa frå
gor sker i den nyligen tillsatta gemensamma Delegationen för nedrustnings
och folkrättsfrågor. 

Inom ESK har ett nytt säkerhetsforum inrättats under det gångna året. 
Syftet är att förbereda nya förhandlingar om rustningskontroll och förtroen
deskapande åtgärder, att skapa möjligheter för ett regelbundet samråd i sä
kerhetsfrågor och att främja ansträngningarna att förebygga konflikter. Väg
ledande för Sveriges verksamhet i detta forum är vår önskan att bidra till en 
varaktig säkerhets- och samarbetsordning inom ESK-området under beak
tande av svenska säkerhetspolitiska intressen. 

Förenta nationerna förblir en hörnsten i den svenska utrikespolitiken. 
Den globala samarbetsorganisationen verkar nu under mer konstruktiva in
ternationella betingelser. Det kalla krigets slut har skapat unika möjligheter 
att bygga upp en ny världsordning, såsom FN-stadgan ursprungligen avsåg. 
En internationell samsyn håller på att utvecklas världen över kring princi
perna om demokrati och fri ekonomi som förutsättningar för folkens väl
gång. 

Detta medför att FN med ett brett stöd av medlemmarna kan möta ökade 
krav och förväntningar. Tillsammans med de andra nordiska länderna verkar 
Sverige för att förstärka FN:s fredsskapande och fredsbyggande förmåga. 
Många av de nordiska förslagen därvidlag återspeglas i generalsekreterarens 
rapport "En dagordning för fred". Sverige fortsätter att spela en viktig roll 
som deltagare i FN:s fredsbevarande operationer, vilka avsevärt ökat i antal 
under det senaste året. Också i strävandena att reformera FN:s ekonomiska 
och sociala verksamhet, agerar Sverige och de övriga nordiska länderna på
drivande. 
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I syfte att förbättra förutsättningarna för att styra verksamheten och göra 
utrikespolitiska överväganden avseende deltagande i FN:s och ESK:s freds
bevarande verksamhet förs anslagen för dessa ändamål över från Försvars
departementets till utrikesdepartementets huvudtitel. På detta sätt samord
nas finansieringen och skapas såväl en grund för avvägning mellan pågående 
operationer som en beredskap för att kunna möta kostnader som uppkom
mer om Sverige beslutar att delta i mer begränsad omfattning med personal 
i nya fredsbevarande operationer. För mer omfattande svenskt deltagande 
måste dock även framdeles en politisk beredskap föreligga för beslut om fi
nansiering i varje enskilt fall. Försvarsdepartementet behåller ansvaret för 
genomförandet av svenskt deltagande med personal och materiel i fredsbe
varande operationer. 

Sverige har i FN och andra internationella organisationer mött stor re
spekt för sin politik vad gäller mänskliga rättigheter, icke-spridning av mass
förstörelsevapen och ett effektivt u-landsbistånd. Denna profil kommer 
också att prägla vår fortsatta FN-politik. Viktiga punkter på världsorganisa
tionens framtida agenda är vidarebehandlingen av förslagen i generalsekre
terarens rapport "En dagordning för fred'', vidareförandet av de beslut som 
fattades vid FN :s miljökonferens i Rio de Janeiro i juni 1992, genomförandet 
av en särskild FN-konferens om de mänskliga rättigheterna sommaren 1993 
och FN:s befolkningskonferens 1994, samt förberedelserna för toppmötet 
om social utveckling och världskonferensen om kvinnor, vilka planeras äga 
rum år 1995. Under förberedelsearbetet för världskonferensen om de 
mänskliga rättigheterna söker Sverige i första hand främja åtgärder och pro
cedurer som kan bidra till en förbättrad tillämpning av existerande konven
tioner. 

Kränkningar av mänskliga rättigheter, ekologiska hot, naturkatastrofer, 
narkotikahandel och terrorism kommer även i framtiden att utgöra bety
dande utmaningar för det internationella samhället. Massfattigdom och 
andra problem orsakade av den accelererande befolkningstillväxten plågar 
många av FN :s medlemsländer. På sikt kan dessa problem och konflikter 
bara lösas i en mer samarbetsinriktad internationell miljö. Medlen är ett fritt 
utbyte av kunskap och varor, regionalt samarbete och institutionsbyggande -
dvs. upprättandet och stärkandet av de internationella strukturerna inom 
och utom FN-systemet. 

Sverige arbetar aktivt i olika internationella sammanhang för att öka det 
internationella samarbetet för att förbättra miljön. Under år 1992 deltog 
Sverige bl.a. aktivt i FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Jane
rio. Under året har nya eller förstärkta internationella miljökonventioner 
åstadkommits, bl.a. om Östersjöns miljö, miljön i Nordsjön och Nordostat
Ianten, om transport av miljöfarligt avfall, om ozon-nedbrytande ämnen, om 
åtgärder för biologisk mångfald, mot försämring av klimatet och om princi
per för miljövänligt skogsbruk. 

Det regionala samarbetet, som fått nya möjligheter efter öst-västkonfron
tationens upphörande, kommer att spela en alltmer dynamisk roll i framti
den. Om de regionala samarbetsmöjligheterna tillvaratas på rätt sätt, blir 
regionernas samverkan byggstenar i en global integration. 

Den internationella handelns roll som motor för global tillväxt är av 
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största betydelse. Den vidgade internationella frihandel som GATT:s Uru
guay-runda har ställt inom räckhåll kan utgöra ett utomordentligt viktigt bi
drag till stimulans i världsckonomin. I rådande konjunkturläge får det inter
nationella samfundet inte försitta detta tillfälle till liberalisering av världs
ckonomin. Sverige verkar med kraft för att förhandlingarna snarast skall 
föras till ett framgångsrikt slut. 

Sverige är traditionellt ett frihandclsland och verkar också för att i-län
derna skall öppna sina gränser för u- och östländernas handelsvaror. Vi fäs
ter också av detta skäl största vikt vid genomförandet av GATT-förhandling
arna. Samtidigt ger vi ett omfattande bistånd till ekonomisk och social ut
veckling som på sikt skall kunna hjälpa u-länderna att stå på egna ben. Bi
ståndet är särskilt viktigt för de fattigaste länderna, som ännu inte kan dra 
full nytta av en friare världshandel. 

Av särskild betydelse är det bistånd som utgår till civilbefolkningen i om
råden som drabbats av hungersnöd, krig och andra katastrofer. Sådant bi
stånd har också varit påkallat i vårt eget närområde på grund av den besvär
liga försörjningssituationen i Central- och Östeuropa. 

Narkotikahandclns och narkotikabrukets allt vidare spridning och förö
dande konsekvenser har under de senaste åren tilldragit sig växande upp
märksamhet. Sverige var en av initiativtagarna till FN:s globala handlings
program mot narkotika och är en av de största bidragsgivarna till FN :s pro
gram för narkotikakontroll. Kampen mot terrorism är ett annat område där 
Sverige verkar för ett vidgat internationellt samarbete. 

Väpnade konflikter, ofta av gammalt datum, fortsätter att skörda offer i 
många delar av världen. I stora delar av Afrika förvärras konflikterna av en 
långvarig torka, som bidragit till att miljontals människor drabbats av hung
Cfänöd. I Somalia och södra Sudan har civilbefolkningen drabbats hårdare 
än på andra håll. Från svensk sida deltar vi med betydande resurser i de på
gående humanitära hjälpinsatserna inom FN:s och Röda Korsets ram. 

De positiva dragen i utvecklingen i Sydafrika, där betydelsefulla steg tagits 
mot en förhandlingslösning, förmörkas av politiskt våld som tenderar att 
skapa en ond cirkel. Det internationella samfundets ansträngningar att bidra 
till att få slut på våldet och skapa förutsättningar för fortsatta förhandlingar 
har den svenska regeringens stöd. 

I Mellanöstern har nya möjligheter att uppnå fred uppstått sedan verkliga 
fredssamtal inleddes i Madrid på senhösten 1991. För att freden skall konso
lideras krävs emellertid en bred uppgörelse med alla de inslag som diskuteras 
inom ramen för fredsprocessen. 

Medan nya konflikter blommat upp i Asien - i första hand i det område 
som tidigare var en del av Sovjetunionen - har gamla konflikter utvecklats 
mot en lösning eller i varje fall kunnat hejdas. I Kambodja föreligger möjlig
heter för ett fullständigt genomförande av Paris-överenskommelsen från år 
1991 i FN:s regi. I Afghanistan har ett långdraget och blodigt inbördeskrig 
nyligen avslutats. Civilbefolkningen har dock, på grund av kvardröjande 
motsättningar, med tidvis uppblossande stridigheter som följd, ännu ej för
unnats att åtnjuta fred och stabilitet. Det internationella samfundets konflikt 
med Irak upphörde inte med gulfkrigct. Stora problem med både politiska 
och humanitära dimensioner kvarstår i området. 
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I Latinamerika fortsätter utvecklingen i riktning mot fred och försoning i Prop. 1992/93: 100 
de centralamerikanska republiker som tidigare drabbades av inbördeskrigets Bilaga 4 
fasor. En på det hela taget positiv ekonomisk utveckling på denna under 80-
talet starkt skulddrabbade kontinent torde bidra till att underbygga en de-
mokratisk utveckling. Cuba utgör dock alltjämt ett undantag från denna po-
sitiva utveckling. 

Trots många svårigheter och bakslag präglas utvecklingen i världen i väx
ande grad av de värderingar som Sverige står för i sin utrikespolitik. Detta 
ökar våra möjligheter att påverka skeendet både i vår egen region och i 
världen i stort, i såväl vår multilaterala som bilaterala diplomati. Men för att 
uppnå våra utrikespolitiska mål måste vi agera i nära samverkan med andra 
länder. Denna inriktning på samverkan med andra länder och ländcrgruppcr 
är ett grundläggande drag i regeringens utrikespolitik. 

För att Sverige i praktiken skall kunna genomföra en sådan samverkan 
krävs även fortsättningsvis en utrikesförvaltning med goda kunskaper om 
den internationella utvecklingen, analytisk kapacitet samt diplomatisk kom
petens. Sveriges förhandlingar med EG och ordförandeskap i ESK ställer 
särskilt höga krav på utrikesförvaltningens personal och dess övriga resurser. 

På grundval av dessa prioriteringar, och i ljuset av de sparkrav som det 
statsfinansiclla läget framtvingar, genomförs nu ett intensivt förändringsar
bete i utrikesförvaltningen. En viss minskning av Sveriges konsulära närvaro 
utomlands blir en följd av besparingsarbetet. I den industrialiserade väst
världen kan långsiktigt behovet av konsulära tjänster bedömas avta. Detta 
reflekteras bl.a. i mitt förslag att åtta konsulat i Europa och Nordamerika 
avvecklas och ersätts med honorära konsulat. Vidare genomförs nu en plan 
i syfte att nedbringa utrikesförvaltningens administrationskostnader. 

Rättsfrågor 

Folkrätten, dess tillämpning och utveckling, intar en betydelsefull plats i 
svensk utrikespolitik. Ett centralt inslag inom detta område gäller, som jag 
redan betonat, 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 vik
tigt inslag i dessa strävanden är att utarbeta och följa upp efterlevnaden av 
internationella normer för skydd av mänskliga rättigheter. 

Det finns för närvarande sex FN-konventioner med tillhörande övervak
ningsmekanismer inom området för mänskliga rättigheter. Den senaste är 
konventionen om barnets rättigheter. En konvention om migrerande arbeta
res rättigheter antogs av FN hösten 1990 men har ännu inte trätt i kraft. Vi
dare bör nämnas den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, som gradvis har utökats med 
skydd för nya rättigheter, samt Europarådets konvention mot tortyr. 

Bland andra viktiga folkrättsliga ämnen märks havsrätten med tillhörande 
avgränsningsfrågor. De internationella miljörättsliga frågorna har kommit 
att inta en alltmer framträdande plats i departementets arbete. Rättsliga frå
gor med anknytning till polarområdena och rymden är ytterligare exempel. 
Arbetet med att träffa investcringsskyddsavtal med andra länder är ett vik- 8 



tigt inslag i verksamheten. Från och med den 1 juli 1989 har departementet 
medel för stimulans av folkrättslig forskning av särskild relevans för utrikes
förvaltningens verksamhet och kunskapsbchov. För budgetåret 1993/94 av
ses fortsättningsvis medel anslås för detta ändamål. En del av medlen kan 
användas som forskarstöd i form av dcltidsanställning av en doktorand på 
folkrättsarkivet. Den vid rättsavdclningen placerade folkrättsrådgivarcn 
fungerar som en länk mellan Utrikesdepartementet och universiteten. Sve
rige stödjer förslag som ger folkrätten en starkare ställning i staternas interna 
beslutsprocess. I syfte att främja folkrättens utveckling och efterlevnad har 
1990-talct av FN :s generalförsamling utropats till folkrättens årtionde. 

Sverige ingår årligen ett antal avtal, fördrag och internationella konventio
ner med andra stater. Förhandlingsarbetct kräver i betydande omfattning en 
traktaträttslig medverkan. För att rationalisera verksamheten pågår en dato

risering av departementets traktatregistcr. 
Inom ramen för det internationella samarbetet på det straffrättsliga områ

det visar Sverige också ett stort engagemang. Det rör sig här om utlämnings
frågor och annat biträde åt domstolar och andra myndigheter i brottmål. 
Stora insatser görs för att svenskar som har dömts till fängelsestraff utom
lands skall kunna tas hem för all avtjäna straffet i Sverige. Genom utred
ningar om utländsk rätt och genom bistånd i bl.a. undcrhållsärcnden får 
svenska medborgare stöd alt hävda sin rätt i utlandet. Ärenden som rör bort
förda barn är en annan viktig arbetsuppgift. 

Utrikesförvaltningen bistår även svenskar som hamnat i nödsituationer 
utomlands, t.ex. sedan de råkat ut för olycksfall, sjukdom eller frihetsbcrö
vanden. Dessa frågor har blivit alltmera komplicerade i och med att svenska 
medborgare numera i stor utsträckning förlägger sina utlandsresor utanför 
de traditionella turistmålen. En försvårande omständighet är även alt hu
vuddelen av de frihetsberövade anklagats för narkotikabrott. Det kan förut
ses att utrikesförvaltningen under det närmaste året kommer att tilldelas ett 

ökat ansvar för bistånd även till svenska brottsoffer utomlands. 
Handläggningen av ärenden som rör utlänningar är synnerligen resurskrä

vande. Utlandsmyndigheternas befattning med sådana ärenden under åren 
1987-1991 framgår av följande uppställning: 

Utlänningsärenden 1987-1991 

Utveckling av ärendemängder 

År Uppehålls- och arbetstillstånd 

1987 27 000 
1988 30 000 
1989 47 000 
1990 60 000 
1991 63 000 

Viseringar 

145 000 
180 000 
236 000 
275 000 
196 000 

Minskningen av viseringsärendcn är en följd av beslutet år 1991 att slopa 
viseringskravet för polska medborgare. Under år 1990 utfärdades 107 000 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 

9 



viseringar för polska medborgare. Ett tilltagande antal utlandsmyndighcter 
i tredje världens flyktinggenererande regioner har utsatts för stadigt växande 
arbetsbelastning genom anhopning av ärenden som gäller asyl- och anknyt
ningsinvandring. Ansträngningar har gjorts för att förbättra handläggnings
rutinerna. Stora resurser går likväl åt för att handlägga denna typ av ären
den. 

Statsrådet Dinkclspiel anför 

Handclspolitik 

Världshandeln spelar en avgörande roll för tillväxten. Den internationella 
arbetsdelningen bygger på skalfördelar och specialisering. Därför har den 
internationella handeln under efterkrigstiden genomgående vuxit i snabbare 
takt än de enskilda ekonomierna. Frihandeln har varit en förutsättning för 
en hög internationell tillväxttakt. 

Sedan slutet av 1800-talet har den internationella integrationen spelat en 
avgörande roll för den svenska ekonomins utveckling. Sveriges export och 
import motsvarar nu båda över 30 % av den svenska bruttonationalproduk
ten. Vår utrikeshandel sker till nära tre fjärdedelar med EG:s och EFTA:s 
medlemsländer. Flertalet av våra största företag är beroende av de interna
tionella marknaderna. Vårt deltagande i den europeiska integrationen, lik
som i internationell arbetsdelning och i en öppen världshandel, är av avgö
rande betydelse för vårt välstånd. 

Under 1970- och 1980-talcn försämrades Sveriges ekonomiska position 
jämfört med OECD-länderna i övrigt. En allvarlig nedgång i ekonomin bör
jade år 1989. Mellan år 1989 och början av år 1992 har den svenska industri
produktionen minskat med 17 %. Sysselsättningen i industrin sjönk under 
samma period med 170 000 personer. Nedgången har fortsatt under år 1992. 

Världshandeln ökade enligt IMF under år 1990 med 4 % och under år 
1991 med endast drygt 2 %. Med reservation för effekterna av turbulensen 
i världsekonomin hösten 1992, beräknas den år 1992 och år 1993 åter öka 
med 4-5 % respektive över 6 %. I Sverige sjönk exporten med 2 % och im
porten med hela 7 % under år 1991. Under år 1992 återhämtade sig exporten 
med ca 1 %. Importen föll under samma år med 1-2 %. Under år 1993 vän
tas exportens ökningstakt förstärkas till ca 5 %. 

I rcgcringsdcklarationen år 1991 konstaterade regeringen att i det nya 
Europa som växer fram får inte vårt land vara en nation som halkar efter. 
Sverige och Norden skall vara ett kraftfält i den europeiska utvecklingen. 

Sedan 1991 års regeringsförklaring har avgörande steg tagits för att bryta 
den ekonomiska stagnationen och för att lägga grunden för en ny period av 
tillväxt, företagande och utveckling i Sverige. De ekonomisk-politiska åtgär
derna med anledning av den ekonomiska krisen hösten 1992 innebär att nä-. 
ringslivets konkurrenskraft förbättras avsevärt. Den kontinuerliga förlusten 
av marknadsandelar under 1980-talet förväntas upphöra år 1993. År 1994 
beräknas exportindustrin vinna marknadsandelar för första gången sedan år 
1983. 

Det är på de internationella marknaderna vi kan skapa förutsättningar för 
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att bryta den ekonomiska stagnationen och återupprätta Sverige som en till
växt- och företagarnation med en stark och växande industri och en i alla 
avseenden hållbar utveckling. Utrikeshandeln är av avgörande betydelse för 
Sveriges ekonomi. Fri handel är för ett litet land med en öppen ekonomi en 
förutsättning för att kunna upprätthålla och utveckla välfärden. 

Europa 

Europa befinner sig i snabb och dramatisk förändring. Det finns risker för 
att Europa sjunker tillbaka i nationella motsättningar och konflikter. För att 
motverka sådana tendenser är det angeläget att få till stånd en varaktig och 
stark europeisk säkerhetsordning samt alt den ekonomiska integrationen ut
vecklas vidare. 

Vår Europa-politik strävar efter att ge Sverige en plats i det europeiska 
samarbetets kärna. Det är för oss ett vitalt intresse att dagens europeiska 
samarbete fördjupas. Det är också av största vikt för Sverige att vara pådri
vande i utformningen av svaren på nittiotalets europeiska utmaningar - den 
europeiska fredsordningen, tillväxten och välfärden i Europa, sysselsätt
ningen, samarbetet med länderna i Central- och Östeuropa, de gränsöver
skridande miljöfrågorna osv. 

Sverige måste ta sitt ansvar för att medverka till en närmare integration 
och ett vidgat samarbete för att säkra fred, frihet, demokratiska rättigheter 
och ökat välstånd i Europa. 

I detta arbete är Europeiska gemenskapen den självklara kärnan. Därför 
är det regeringens strävan att föra Sverige in i EG/EU. Även arbetet inom 
ramen för den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen samt Euro
parådet spelar en viktig roll. 

EES-ai'talet 

BES-avtalet slutförhandlades under våren 1992 och godkändes av Riksda
gen den 18 november 1992. 

Det schweiziska folket valde i en folkomröstning den 6 december att säga 
nej till en schweizisk ratificering av BES-avtalet. En översyn av avtalet äger 
för närvarande rum i syfte att det så snart som möjligt skall kunna träda i 
kraft i återstående länder. Sverige driver aktivt på i enlighet med Riksdagens 
riktlinjer (BES-utskottets betänkande). 

BES-avtalet innebär att svenska medborgare, institutioner och företag i 
väsentlig grad kommer alt åtnjuta samma fördelar avseende fri rörlighet för 
varor, tjänster, kapital och personer (de "fyra friheterna") som kommer gälla 
inom EG när den inre marknaden fullbordas. 

Förutom de fyra friheterna omfattar avtalet ett utvecklat och breddat sam
arbete iiven inom politikområdena miljö, konsumentskydd, forskning och 
utveckling, utbildning, sociala frågor, små och medelstora företag, bolags
rätt, turism och statistik. 

Riksdagens EES-utskott framh{tller i sitt betänkande J992/93:EU1 EES
avtalets stora betydelse för Sverige. Utskottet pekar på att den fria rörlighe
ten för personer ger medborgarna i Sverige möjligheter till nya erfarenheter 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 

11 



och kontakter över gränserna. En öppen marknad för offentlig upphandling 
kan bli av särskilt stor betydelse för viktiga branscher av det svenska närings
livet. Avskaffandet av handclshinder ökar de små och medelstora företagens 
exportmöjligheter. En ökad konkurrens och effektivitet följer med ett EES
samarbcte och ger konsumenterna vinster. En väsentlig fördel med BES-av
talet är också att vi får nya och bättre förutsättningar att på";'crka miljöpoliti
ken i Västeuropa och världen i övrigt. Delta är av särskild betydelse, efter
som många miljöfaror är regionala eller globala. 

Inom ramen för EES-avtalct kommer nya organ all upprättas inom den 
s.k. EFTA-pelaren. Dessa organ, som kommer att ha en viktig roll när det 
gäller tilliimpningen av EES-avtalet, är EFTA:s övervakningsmyndighet 
(ESA), EFTA-domstolen och Ständiga kommitten. 

ESA kommer all vara en självständig övervakningsmyndighet med upp
gift att öveivaka EFTA-ländernas genomförande och tillämpning av EES
avtalet, bl.a. på områdena konkurrens, statsstöd och offentlig upphandling. 

EFTA-domstolen kommer att vara den instans till vilken EFTA-länderna 
och enskilda kan överklaga beslut av ESA. Domstolen kommer även att 
handha tvister mellan EFTA-länderna om avtalets tillämpning. I Ständiga 
kommitten skall EFTA-länderna samråda inför beslut i EES-rådet och EES
kommitten. Ständiga kommitten skall vidare ha vissa beslutsfunktioner och 
svara för administrativa uppgifter på EFTA-sidan. 

Första halvåret 1993 innehar Sverige ordförandeposten i EFTA och tar 
därmed också över ordförandeskapet för EFTA-länderna, exkl. Schweiz, i 
BES-sammanhanget. Uppgiften kommer att vara betydelsefull, då det under 
denna period gäller att tillse att BES-avtalet snarast möjligt kan träda i kraft. 
Samarbetet med EG kommer att tillhöra de dominerande uppgifterna för 
EFTA. 

Rättsakter antagna i EG efter den 31juli1991 har av förhandlingstekniska 
skäl inte kunnat tas med i EES-avtalet. Sådana rättsakter som tillkommit i 
interimsperioden fram till ikraftträdandet avses bli integrerade i avtalet. Ett 
omfattande förberedelsearbete för detta har redan inletts. 

En viktig del i Sveriges inflytande i EES-samarbctct är medverkan i de 
olika expertgrupper i vilka beslut i EG:s ministerråd och EG-kommissionen 
förbereds. Detta förutsätter en omfattande reseverksamhet med deltagande 
av experter från andra departement och från fackmyndigheter. När resursbe
hoven har identifierats klarare bör frågan om decentraliserat budgetansvar 
för expertsamverkan aktualiseras. 

EES-avtalet innebär också ett omfattande programsamarbete, t.ex. be
träffande forskning och utveckling. Kostnaderna för detta samarbete belas
tar i allt väsentligt andra huvudtitlar. 

f:'F1Ä - trcdjclandsavtal 

Frihandelsavtal har undertecknats mellan EFTA-ländcrna och Turkiet, 
Tjeckoslovakien, Israel, Polen och Rumänien. Med Ungern och Bulgarien 

pf1går förhandlingar. 
Htirutöver har EFTA-länderna undertecknat samarbetsdeklarationer med 

Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Bulgarien, Rumänien, de baltiska sta
terna, Slovenien och Albanien. 
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Förberedelser för el/ svenskt EG-medlemskap 

Det tillhör de övergripande målen för regeringens politik att föra in Sverige 
som fullvärdig medlem i Europeiska gemenskapen. Häri innefattas också ut

byggande! av EG-samarbetet som beslutades i Maastrieht i december 1991. 
Målsättningen är att Sverige ska vara medlem i EG/EU år 1995. 

Under år 1992 intog utvidgningsfrågan en viktig plats i EG:s arbete. Euro

peiska rådets möte i Lissabon den 26-27 juni tog klar ställning för en utvidg
ning med de EFfA-ländcr som önskar bli medlemmar. Då Europeiska rådet 

åter miittes i Edinburgh den 11-12 december 1992 beslutades, efter faststäl
lande av EG :s budgetramar för 1993 -99 och lösning av den danska frågan, 

att medlemskapsförhandlingar med Sverige, Finland och Österrike skall in

ledas i början av år 1993. Dessa förhandlingar kan slutföras då alla medlcms
stater ratificerat Maastrichtavtalet. En andra folkomröstning om de med be

slut och deklarationer uppnådda särlösningarna för Danmark väntas i Dan

mark under senare delen av våren. Bland annat med anledning av den 

danska frågan är Storbritanniens ratifikation fördröjd. Båda länderna bör 
kunna avsluta sin behandling av avtalet under första halvåret 1993. 

Såväl regeringskansliets analyser som EG-kommissionens yttrande (s.k. 

avis) visar att Sverige inte har anledning att räkna med några grundläggande 
svårigheter att överta EG:s regelverk, vilket är en förutsättning för medlem

skap. EES-avtalet har i väsentlig grad underlättat en svensk anpassning till 
det fulla medlemskapets villkor och förutsättningar. 

Fiirhandlingsmaterian, dvs. det regelverk som Sverige förutsätts ta över, 

är emellertid omfattande och på vissa områden kommer Sverige att efter

sträva särskilda lösningar. Som ett led i förberedelsearbetet har ett antal om

råden identifierats där Sverige har viktiga intressen att tillvarata. Med ut
gångspunkt häri har svenska förhandlingsmål uppställts och dessa redovi

sade jag i riksdagen i oktober 1992. 

Bland viktigare områden nämnde jag vid detta tillfälle vår strävan att bibe
hålla en hiig ambitionsnivå inom regional- och miljöpolitiken. Inom han
dclspolitikcn avser vi slå vakt om frihandelsinriktningen mot tredje land. Vi 
önskar bibehålla frihandeln med de baltiska republikerna och driva en fort
satt liberal linje på tekoområdet. 

Vi siktar på en fullständig integrering med EG:s gemensamma jordbruks
politik från den dag Sverige blir medlem. 

En betydelsefull fråga blir vidare Euratom-fördraget. Detta tillämpas inte 
liingre i viktiga delar, utan skilda slag av praxis har i stället successivt utveck

lats. Vi kommer att verka för viktiga svenska intressen vad gäller hälso

skydd, siikcrhetskontroll, egendomsrätt samt kärnbränsleförsörjning. 

De svenska alkoholpolitiska målsättningarna ligger fast - alkoholmono
pnlstruk turcn bör inte diskriminera med avseende på leverantör eller leve

rantörsliinder och snedvrider inte heller konkurrensen. 
P{1 det institutionella området skall vi verka för att vi får samma antal rös

ter i ministerrådet som med oss j:imförbara länder och få svenska språket 

bckriiftat som officiellt språk. 
Sveriges arbete för ett medlemskap omfattar Europeiska unionens alla de

lar som de utformats i Maastricht-fördragct. Detta omfattar som bekant så-
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väl Romfördraget och Enhetsakten i reviderade skick som en rad nya samar
betsområden, diiribland planerna på en ekonomisk och monetär union, en 
gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och judiciellt samarbete. Dessa 
olika beståndsdelar i det framtida europeiska samarbetet utgör en helhet. 

Sverige inleder i enlighet med Europeiska rådets beslut förhandlingar så 
tidigt som möjligt under år 1993 med målsättningen att slutföra förhandling
arna under året. Ett ställningstagande till Sveriges inträde som medlemsstat 
i EG/EU skall kunna ske i en folkomröstning år 1994 för att möjliggöra ett 
svenskt medlemskap år 1995. 

Översättning av EG:s regelverk 

I juni 1992 uppdrog regeringen åt Delegationen för översättning av det regel
verk som ingår i EES-avtalct att även översätta det regelverk som tillkom
mer vid ett EG/EU-medlemskap. Den textmassa som härigenom tillkommer 
uppskattas till minst 40 000 sidor i Europeiska gemenskapens officiella tid
ning. Målet är att hela regelverket skall finnas översatt till svenska vid års
skiftet 1994/95. För treårsperioden 1992/93-1994/95 har kostnaderna för 
medlemskapsöversättningarna tills vidare beräknats till 50 miljoner kronor. 

Information 

Inom Utrikesdepartementet upprättades i juli 1992 Sekretariatet för Euro
painformation, som arbetar med och samordnar regeringskansliets informa
tion om den europeiska integrationen. Jämsides med detta sekretariat arbe
tar en särskild delegation med att tilldela medel till enskilda organisationer 
för informationsprojekt kring integrationsfrågor (SFS 1992:887). 

Allsidig information om integrationsarbetet och mcdlemskapsperspekti
vet är av central betydelse för att kunskapen, intresset och engagemanget för 
Europa-frågorna skall få en bred spridning. Detta är angeläget med tanke 
på folkomröstningen år 1994. Denna verksamhet bör, som förutskickades i 
kompletteringspropositionen år 1992, tillföras 50 miljoner kronor under 
budgdåret 1993/94. Dessa medel bör, i likhet med innevarande budgetår, 
fördelas med 25 miljoner kronor till regeringskansliets informationsverk
samhet samt 25 miljoner kronor till delegationen, att fördelas till såväl orga
nisationslivets informationsinsatser som kampanjorganisationernas verk
samhet. 

Totala kostnader 

Totalt beräknas kostnaderna över statsbudgeten för programsamarbetet 
inom ramen för den västeuropeiska integrationen uppgå till ca 320 miljoner 
kronor budgetåret 1993/94 jämfört med ca 140 miljoner kronor budgetåret 
1992/93, dvs. en ökning med 180 miljoner kronor. Det största området inom 
programsamarbetet är forskning och utveckling som beräknas till ca 205 mil
joner kronor under budgetåret 1993/94 (ca 70 miljoner kronor budgetåret 
1992/93). Övriga programområden, t.ex. media, information och ungdoms
program uppgår till ca J 15 miljoner kronor budgetåret 1993/94, en ökning 
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med ca 50 miljoner kronor. Samtliga program kommer att presenteras i Ut
bildnings-, Jordbruks-, Kultur-, Finans-, Närings-, Civil- och Miljödeparte
mentens bilagor till budgetpropositionen. Kostnadsberäkningarna är behiif
tade med vissa osäkerheter, bl.a. beroende på att EG:s budget för aktivite
terna i fråga inte är fastställd. 

Till dessa kostnader skall läggas kostnader för medverkan i EFI'A och 
EFTA:s EES-institutioner ( övervakningsmyndigheten och domstolen) om 
110 miljoner kronor samt kostnaderna för medverkan i fonden för ekono
misk och social utjämning mellan regioner inom EES om 270 miljoner kro
nor. Därutöver beriiknas kostnader över statsbudgeten om 50 miljoner kro
nor för informationsinsatser om europeisk integration samt 16,5 miljoner 
kronor för översättning av EG:~ regelverk. Sammanlagt uppgår alltså kost
naderna för det västeuropeiska integrationsarbetet över statsbudgeten till ca 
770 miljoner kronor. 

Utöver dessa kostnader finns också utgifter av administrativ karaktär för 
myndigheter och departement med anledning av den västeuropeiska integra
tionen. 

Behovet av åtgärder i form av kompetensutveckling, utbildning och infor
mation kommer att öka. Detta gäller inte minst kunskaper om EES och 
EG:s regelverk på olika områden, förhandlingsvana och förstärkta språk
kunskaper. Den av Finansdepartementet genomförda utredningen om Stats
förvaltningens Europakompetens (Os 1992:96) visar med stor tydlighet på 
de behov som föreligger. 

Myndigheterna måste själva ta ansvaret för utvecklingen av sin kompe
tens, både när det gäller tillämpningen av de nya reglerna och deltagandet i 
beslutsproccsscn. Detta måste ske inom ramen för tillgängliga resurser. För 
att uppfylla detta ansvar kan omprioriteringar bli nödvändiga. 

Krishandelsavtal med Finland 

Ett avtal mellan Sverige och Finland om samarbete i internationella krislä
gen ingicks i november 1992. Avtalet syftar till att underlätta den ekono
miska försörjningsberedskapen genom att säkerställa att den normala han
deln med vissa försörjningsviktiga produkter kommer att fortsätta även i in
ternationella krissituationer. Ett liknande avtal har tidigare ingåtts med 
Norge. 

Central- och Östeuropa 

Regeringen ser som en viktig uppgift att utveckla de ekonomiska förbindel
serna med länderna i Central- och Östeuropa. Dessa länder knyts närmare 
Västeuropa bl.a. genom frihandelsavtal. Som tidigare nämnts har EFTA
liindcrna slutit frihandelsavtal med Tjeckoslovakien, Polen och Rumänien. 
Förhandlingar om frihandelsavtal pågår även med Ungern och Bulgarien. 
Bilaterala frihandelsavtal har därutöver slutits mellan Sverige och Estland, 
Lettland och Litauen. För närvarande pågår en översyn av Sveriges handels
förbindelser med Ryssland och övriga OSS-stater. 

'2 Riksdagen 1992!93. I sam/. Nr /1111. Bilaga./ 
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GATT/Uruguay-rundan och i)vriga multilaterala handelsfn\gor 

Som jag tidigare framhållit gör Sveriges starka utrikeshandclsbcrocndc det 
till en central uppgift att slå vakt om ett öppet multilateralt handclssystem. 
Detta iir särskilt viktigt i rådande konjunkturnedgång, då det protektionis

tiska t1yckct viixer sig starkare på mfmga h<"tll. 
Sverige har deltagit aktivt i de globala handclsförhandlingarna i GATr, 

den s.k. Uruguay-rundan, som pågått sedan år 1986. Rundan har som mål 
att ytterligare liberalisera världshandcln för både jordbruks- och industriva

ror, att utvidga GATT-avtalet med regler på nya områden och att stärka 
GATT:s rcgelsystcm och dess efterlevnad. 

Ett förslag till slutuppgörclse presenterades av GATr:s generaldirektör i 
december 1991, elen s.k. Draft Final Act. 

Förhandlingarna i rundan blockerades emellertid Hinge av EG:s och 

USA:s konflikt på jordbruksområdct. Efter flera förhandlingsomgångar på 
hög nivå nådde EG och USA en bilateral uppgörelse i slutet av november 
1992, både i de utestående jordbruksfrf1gorna i rundan och i den långvariga 
konflikten om EG:s stöd till oljefröodlingen. Detta ledde till att ett hotande 

bilateralt handelskrig kunde avvärjas och till alt förhandlingarna i Uruguay
rundan kunde återupptas i Gcnevc. De deltagande länderna har kommit 

överens om att en politisk uppgördse skall nås snarast, så att de resterande 
bilaterala förhandlingarna om bl.a. tullar och tjänster kan avslutas tidigt un
der år 1993. 

Även om jordbruksfr:'\gorna hamnat i fokus, iir det viktigt att inte förlora 
alla de övriga positiva aspekterna i Uruguay-rundans uppgörelse ur sikte. 

Del förslag till fiirhandlingsövercnskommclse som har utarbetats och som 
skall ligga till grund för slutförhandlingarna iir på det hela laget bra för 
svensk del. Det gäller inte minst på områden av stort svenskt intresse sf1som 

tullsänkningar, tjänstchandel, immaterialrätt, subventioner och lvistli\sning. 
Det kvarstår dock många viktiga frågor att lösa innan Uruguay-rundan är i 
hamn. 

Ökad handelsliberaliscring och ett stiirkt regclsystem, som förslagd inne
bär, utgör inslag i avtalet som iir av siirskild vikt med tanke p:°1 de ekonomiska 
och politiska utmaningar vi står inför. Framgång i Uruguay-rundan skulle 

motverka protektionistiskt tryck och samtidigt vara en mycket viktig faktor 
för alt understödja ekonomisk tillv:ixt och en konjunkturuppgång. Fram

gång inom GATT skulle också innebära ett viilkommct stöd för det multila
terala handelssystemcts troviirdighct. 

De regionala integrationssträvandena intensifieras runt om i världen; 

EES, EFTA:s och EG:s frihandelsavtal med Central- och Östeuropa, EG:s 

utvidgning, det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) m.fl. är exem

pel. För Sverige iir det självklart att regional och global liberalisering bör gå 
hand i hand, då båda bidrar till ökad frihandel och ökad internationell till
växt. En framgång i Uruguay-rundan är ocksil av särskild betydelse för de 
f.d. statshandelsliinderna liksom för u-ländcrna. 

Medlemskap i EG minskar inte vårt intresse av ett effektivt globalt han
delssystem. Samtidigt som vi förbcn:dcr och inleder förhandlingar om med

lemskap i EG kommer Sverige diirför att med all kraft verka för en fram
gångsrik avslutning av Uruguay-rundan. 
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OECD har stor betydelse som organ för erfarcnhetsuthytc mellan de ut

vecklade marknadsekonomierna i världen. Ett betydande antal utanför

stående länder har efter de senaste årens drastiska politiska och ekonomiska 

förändringar visat ett starkt intresse att etablera relationer och samarbete 

med organisationen. 
OECD kommer under de närmaste åren att uppmiirksamma ett antal frå

gor av stor betydelse. Bland prioriterade ämnesområden vill Sverige stödja 

att OECD nyttjas för en analys och diskussion om hur nationell ekonomisk 

politik kan anpassas till den pågående globaliseringen av handel och indu

stri. Andra viktiga frågor är hur man såväl nationellt som internationellt kan 

åstadkomma harmonisering mellan krav på tillfredsställande miljö och viljan 

att främja handel och investeringar. 

Den skärpning av OECD-reglerna om subventionerade räntor vid ex

portkreditgivning och om bundna u-krediter, som trädde i kraft i början av år 

1992, innebär ett steg mot minskad snedvridning av handeln. Ett ytterligare 

sådant steg är det arbete som nu bedrivs i OECD:s exportkreditgrupp och 

som syftar till att uppnå större konkurrensneutralitet mellan OECD-län

derna i vad avser cxportkreditgaranticr. 

UNCTAD höll sin åttonde konferens (UNCTAD VIII) i Cartagcna de In

dias, Colombia, den 8-25 februari 1992. Konferensens viktigaste resultat var 

de nya riktlinjer för det framtida arbetet och de förändrade arbetsmetoder 

alla medlemsländer kunde enas om. Ett betydelsefullt mål för UNCTAD är 

att utveckla ett forum för bl.a. utbyte av nationella erfarenheter i ett antal 

utvecklingsfrågor till gagn för främst u-länderna. Sverige tillhörde initiativ

tagarna till reformarbetet och kommer också fortsatt att aktivt verka för att 

det fullföljs. 
Det internationella samarbetet på det för u-länderna centrala råvaruområ

det har under senare år förskjutits från prisstabiliserande avtal mot andra 

samarbetsformer såsom studiegrupper. Sverige stödjer denna utveckling. 

Frågan om sambandet mellan handel och miljö behandlas i såväl GATI 
som OECD och UNCTAD. Jag anser att regeringen bör fortsätta att verka 
för en bred diskussion om internationella miljöregler för handeln. 

Bilaterala handelsförbindelser med Hinder utanför Europa 

USA, Canada och Mexico har under år I 992 undertecknat ett avtal om inrät
tande av ett frihandclsomr<ldc, North Amcrican Free Tradc Area (NAFTA). 

Härmed har i Nordamerika skapats ett frihandelsområde som i storlek mot

svarar det västeuropeiska frihandelsområdet. Detta ökar vårt intresse för 

dessa marknader. 

Den snabbaste ekonomiska tillväxten registreras i dag i Ostasien. Den ja

panska ekonomin har varit motorn i denna expansion och Japan har i dag 

den näst USA största ekonomin i världen. Den svenska utrikeshandeln med 

såväl Japan som övriga länder i Ostasien har under senare år stadigt ökat. 

U-ländcrnas andel av Sveriges export uppgår till endast ca Il %. Samti

digt finns bland u-ländcrna de snahbast viixande marknaderna. Exporten till 

Taiwan, Thailand och Iran ökade med i genomsnitt ca 20 % per år under 

perioden 1985-1991. Exporten till Kina ökade med ca 70 % under år 1992. 
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Pt1 många u-landsmarknader spelar officiellt stöd och kontakter pft rcge- Prop. 1992/93: lOÖ 
ringsnivå en betydande roll i det exportfrämjande arbetet. Regeringen liig- Bilaga 4 
ger stor vikt vid ?ttgiirdcr för att friimja svenska företags intressen i särskilt 
u-liinder med snabbt växande ekonomier. 

Exportfrämjande, exportfinansiering m.m-

Riksdagen har nyligen lagt fast riktlinjerna för statens roll i den exportfräm

jande verksamheten vid Sveriges exportråd ( prop. 1991/92: l08, bet. 

1991 /92:NU23, rskr. 1991/92:227). Samhiillsckonomiska motiv finns för fort

satt stöd till Exponrr1clets exportfrämjande verksamhet. Detta återspeglas i 

ett nytt avtal om Sveriges exportråd som har undertecknats av staten och 
Sveriges Allmänna Exportförening. Genom avtalet manifesteras de två hu
vudmännens intresse att driva Exportrådet vidare. En närmare redovisning 

lämnas under anslaget E 2. Exportfrämjande verksamhet. 

Exportkreditniimnden (EKN) har till uppgift att friimja svensk export ge

nom utfärdande av garantier. Garantimöjligheterna är av stor betydelse för 
näringslivet, inte minst för att, inom ramen för kravet att garantivcrksamhe

tcn skall gå ihop, erbjuda svenska företag exportvillkor som motsvarar vad 

som gäller i våra viktigaste konkurrentländer. I detta sammanhang har jag 
tidigare pekat på betydelsen av det arbete som bedrivs i OECD:s exportkrc

ditgrupp och som syftar till att uppnft större konkurrensneutralitet mellan 
OECD-ländcrna i vad avser cxportkreditgaranticr. 

En närmare redovisning av niimndcns verksamhet och resultat jämte frå

gestiillningar inom nämndens verksamhetsområde lämnas under anslaget 

E 3. Exportkrcditnämndcn. Under anslaget G 2. föreslås att en särskild ex
portkreditgarantiram om en miljard kronor inriittas för de baltiska bnderna 
och Ryssland. EKN föreslås få i uppdrag att administrera verksamheten un
der denna ram. 

Värklsutställningen i Scvilla (EXP0-92) avslutades i oktober 1992. Det 

svenska deltagandet priiglades av ett brett samarbete mellan olika delar av 
samhället. En utviirdcring av det svenska deltagandet görs. Redan nu kan 
dock konstateras att det svenska deltagandet utmärktes av en hög ambitions
nivå hctriiffande kvalitet, aktivitet och mtrngfald. Under år 1993 kommer 

Sverige att delta i världsutställningen i Taejon, Sydkorea, i samarbete med 

Norge. Kostnaderna for deltagandet avses till största delen betalas av 
svenska företag. 

Ilandclsrcgleringar m.m. 

Efter en dumpningsundcrsökning betriiffandc importen av medicinsk rönt

genfilm från Japan godkände regeringen den 8 oktober 1992 ett åtagande om 
höjda priser foln den berörde exportören. 

Regeringen beslutade den 14 maj J 992 att medge export av jiirn- och stål
skrot inom vissa griinser. Exportrestriktionerna på detta område upphör helt 
i och med ikrafttriidandet av EES-avtalct. Licenskrav i övcrvakningssyfte för 

exporten till tredje land bibd1f11ls. 
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Handelsprocedurrådct Prop. 1992/93: 100 

Regeringen uppdrog i februari 1992 åt Statskontorct att utreda statens roll i Bilaga 4 

arbetet med att förenkla internationella handelsprocedurer och statens.stöd 

till Handclsproccdum1det. Utredningen, som presenterades i juni 1992, har 

remissbehandlats. En närmare redovisning för utredningen och regeringens 
ställningstaganden med anledning härav kommer att lämnas under anslaget 

E 1. Kommerskollegium. 

Ekonomiska sanktioner 

Regeringen har i prop. 1991/92: 146 gjort bedömningen, på grundval av en 

rapport från elen särskilda parlamentariska delegationen, att de svenska 

sanktionerna mot Sydafrika bör kunna upphävas steg för steg under vissa 

förutsättningar. 

Utvecklingen i Sydafrika under sommaren och hösten har innehållit både 

positiva och negativa element. Ett avgörande steg i rätt riktning togs emel

lertid den 26 september 1992 då president De Klerk och ANC-ordföranden 

Nelson Mandela undertecknade en överenskommelse som bl.a. innehåller 

uttalanden om tillsättandet av en interimsregering. Därefter har en serie 

kontakter ägt rum mellan den sydafrikanska regeringen och andra parter i 

Sydafrika med sikte på att kunna återuppta multilaterala förhandlingar. 

Mot bakgrund av utvecklingen i Sydafrika, och med tanke på syssclsätt

ningsläget för företag i Sverige, har regeringen efter samråd med den parla

mentariska delegationen och i utrikesnämnden beslutat att tillämpa en mer 

liberal politik vad gäller dispenser från förbudet mot handel med Sydafrika. 

De av FN:s säkerhetsråd beslutade ekonomiska sanktionerna mot Irak är 

fortfarande i kraft. Dock har det tidigare kravet på dispens tagits bort såvitt 

avser varor för medicinskt bruk, livsmedel samt varor av humanitär art. Ut

förseln av dessa varor från Sverige kräver fortfarande exportlicens men det 

räcker såvitt avser varor för medicinskt bruk och livsmedel med att i förtid 
avisera FN:s sanktionskommittc om sådana leveranser. Varor av humanitär 

art kräver dock godkännande av sanktionskommitten. 

FN:s säkerhetsråd antog i mars 1992 en resolution nr 748 (1992) om vissa 
sanktioner mot Libyen. Sanktionerna omfattar handel med krigsmateriel 

och liknande utrustning samt luftfartyg. Enligt resolutionen gäller bl.a. för

bud mot införsel av krigsmateriel och liknande till Libyen vare sig det sker 

från Sverige eller på annat sätt. Vidare får inte flygplan som är destinerat till 

eller har startat från Libyen flyga i svenskt luftrum, såvida inte flygningen, 

på grund av betydande humanitärt behov, godkänts av säkerhetsrådets sank

tionskommitte. Resolutionen förbjuder dessutom införsel av flygplan eller 

flygplansdelar till Libyen, liksom underhåll och reparation av flygplan. 

Regeringen beslutade i november 1991 om vissa ekonomiska åtgärder mot 

Jugoslavien. Åtgärderna omfattade uppsägning av handelsavtal och avtal 

om ekonomiskt samarbete samt upphävande av tullfrihctsförmåncr. Tullpre

ferenser har sedermera återinförts för Slovenien, Kroatien, Makedonien, 

Bosnien-Hercegovina och Montenegro. 

Efter beslut av FN :s siikcrhetsråd infördes i juni 1992 ekonomiska sank tio-
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ner mot Serbien och Montenegro. Sanktionerna omfattar i princip all handel Prop. 1992/93:100 
och finansiella transaktioner. Undantag görs dock för läkemedels- och livs- Bilaga 4 
medelsleveranscr samt för varor för humanitära ändamål. Utförsel av dessa 
varor kräver emellertid exportlicens och att FN:s sanktionskommittc avise-
ras. 

Regeringens hcslut att införa sanktioner mot Serbien och Montenegro un
derställdes Riksdagen för godkiinnandc i prop. 1992/93:57. I propositionen 
föreslogs också en ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sank
tioner. Förslaget innebiir att regeringen ges möjlighet att tillämpa sanktions
Jagen - förutom för att följa beslut eller rekommendation av Förenta natio
nernas säkerhetsråd - också om samarbetet med Europeiska gemenska
perna (EG) eller inom Europeiska säkerhetskonfcrcnsen (ESK) för att 
främja internationell fred och säkerhet påkallar det och om det är ett svenskt 
intresse att sanktionsåtgärclcr vidtas utan dröjsmål. Riksdagen godkände 
den 2 december 1992 regeringens förslag (rskr. 1992/93:51). 

Exportkontroll 

Regeringen har i proposition (prop. 1991/92:154) föreslagit utvidgningar av 
utförselkontrollen på massförstörelseområdet i enlighet med rekommenda
tioner dels i den internationella kontrollregimen på missilteknologiområdet 
(Missile Technology Control Rcgime, MTCR), dels i den s.k. Australicn
gruppcn för internationellt samarbete mot spridning av bl.a. kemiska pre
kursorcr. Både MTCR och Australien-gruppen är internationella regimer 
som Sverige samverkar med sedan hösten 1991. I propositionen föreslås att 
Sverige skall delta i det utökade internationella samarbetet i Nuclcar Supp
liers' Group (NSG) om utvidgade nationella kontrollregimer för kärnteknik
relaterad utrustning, materiel och teknologi. Sverige avser under år 1993 an
sluta sig till den av FN framlagda konventionen om förbud mot utveckling, 
framställning och lagring av kemiska vapen. 

Ett antal västliga industriländer bedriver sedan länge kontroll av exporten 
av sådan högteknologi som avser strategiskt känsliga varor. Samarbetet be
drivs inom den s.k. Coordinating Committee for Multilateral Export Con
trols, COCOM. COCOM har nyligen tillsammans med länderna i den tidi
gare Warszawa-pakten bildat ett informellt samarbetsorgan för kontrollen 
av högtcknologihandeln, COCOM Cooperation Forum, CCF. CCF hade sitt 
första möte i november 1992, där Sverige deltog som obseivatör. 

Regeringen fastställde i oktober 1992 direktiv till en utredning om kon
trollen över export av strategiskt känsliga varor (Dir. 1992:93). Utrednings
arbetet skall vara avslutat senast den 1 juni 1993. 

Krigsmateriel 

Den 1 januari 1993 träder lagen (1992:1300) om krigsmateriel i kraft (prop. 
1991/92:174, bet. I 991/92:UUJ, rskr. 1991/92:61). Lagen innebär bl.a. en an
passning till motsvarande bestämmelser inom EG vad avser definitionen av 
krigsmateriel. Denna har uppdelats i två kategorier, krigsmateriel för strid 
resp. övrig krigsmateriel. I takt med att samarbetet mellan Sverige och EG 20 



byggs ut kommer samma villkor att tilliimpas för utlandssamverkan med 

EG-länderna som redan giiller för samarbetet med de nordiska Hinderna och 
de neutrala staterna i Europa. Med den nya lagen införs också krav på till
stånd av regeringen för samarbete med någon i utlandet beträffande utveck
ling och produktion av krigsmateriel. 

Statsrådet Johansson anför 

Nordiskt samarbete 

Genom EES-avtalcl och genom att fler nordiska liindcr i framtiden blir med

lemmar i EG förändras förutsättningarna for det nordiska samarbetet. 

De nordiska statsministrarna tillsatte vid sitt möte i Mariehanm i novem
ber 1991 en grupp personliga representanter med uppdrag alt lämna förslag 

till hur det framtida nordiska samarbetet skulle utvecklas. Utgångspunkten 
var att finna former för ett vitaliserat och stärkt samarbete inom en vidare 

europeisk ram. 

Arbetsgruppen har lämnat rapporter till statsministrarnas möten i mars 

och i augusti 1992. Arbetet har sedan följ Is upp inför Nordiska rådets session 
i Århus i november 1992. Vid sessionen lämnade statsministrarna en gemen

sam redogörelse för sin syn på det framtida nordiska samarbetet. 
Avsikten är alt stärka det nordiska samarbetet på områden som är av ge

nuint gemensamt nordiskt intresse samt bygga ut det politiska samarbetet 

om europeiska och regionala samarbetsfrågor för att underlätta ländernas 
deltagande i EES- och EG-samarbetel. Detta kommer att medföra stora för

ändringar i det nordiska samarbetets innehåll och organisation. 

För att stärka den politiska styrningen kommer statsministrarna att ta det 
direkta ansvaret för att dra upp huvudlinjerna för samarbetet. För att få en 
bättre koordinering av olika former för nordiskt samarbete mellan regering

arna införs en ordning med genomgående ordförandeskap i alla möten på 
rcgcringsnivå. Regeringssamarbctet i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor 
skall utvecklas. 

Vid förnyelsen av samarbetet läggs särskild vikt vid en väsentlig nysats
ning på det nordiska kultursamarbetet. Inom den nordiska budgeten ökas 
anslagen till utbildning och allmän kulturell verksamhet. Miljösamarbetet 
ges fortsatt hög prioritet med minst oförändrad budgetram. Av dessa skäl 
kommer det att ske väsentliga omprioriteringar inom den nordiska budge
ten. 

Uppdraget att genomföra detta föriindringsarbcte har regeringarna givit 
till den nya nordiska samarbetskommitten. 

Inför Nordiska rådets session i mars 1993 avser regeringarna lägga fram 

ett förslag till sådana förändringar som behöver göras i den nordiska samar

betsöverenskommelsen (Hclsingforsavtalet). 
Regeringen avser att under våren 1993 förelägga riksdagen förslag om 

ändring i Hclsingforsavtalct. 

De tre nordiska stater, Sverige, Finland och Norge, som har ansökt om 
medlemskap i EG lägger stor vikt vid att hålla nära kontakt med varandra 

under den förhandlingsfas som beräknas inledas i början av år 1993. Det lig-
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ger i de nordiska ländernas intresse att, både under EES-periodcn och som 
medlemmar i EG, bidra till att stärka anstriingningarna bl.a. för fred, god 
miljö, sysselsättning och välfärd. Detta gäller sfwäl på det europeiska planet 
som globalt. 

Sverige, liksom övriga nordiska länder, karaktäriseras av klimatiska och 
geografiska villkor som iinnu inte förekommer inom Gemenskapen. Detta 
ställer siirskilda krav på jordbrukspolitiken och på en aktiv regionalpolitik. 

Europeiska gemenskapen har inte minst i sina yttranden över Sveriges re
spektive Finlands medlemskapsansökningar visat insikt om de särskilda nor
diska förhållandena och instämt om dessas betydelse. Jag vill understryka 
vikten av att vinna förståelse för att de klimatiska och geografiska förhållan
dena i norra Europa ställer särskilda krav på förvaltningen av naturresur

serna och en aktiv regionalpoilitik. Min bedömning är att Sverige, och de 
övriga nordiska länderna, har goda förutsättningar att aktivt driva dessa frå
gor under förhandlingarna och som medlemmar i EG. Sverige övertar ordfö
randeskapet inom Nordiska ministerrådet i mars 1993 och får därmed ett hu
vudansvar för förnyelsen av det nordiska samarbetet under den förestående 
viktiga reformperioden. Vi avser då göra ett nära nordiskt samråd under 
mcdlemskapsförhandlingarna till en huvudfråga i samarbetet. 

Statsrådet Svensson anför 

Samarbetet med Central- och Östeuropa 

De pågående strukturella förändringarna i länderna i Central- och Öst
europa framstår fortsatt som en av vår tids ödesfrågor. Skadorna förorsa
kade av det kommunistiska kommandosystemet förefaller om något vara 
större än vad man tidigare hade anledning befara. Mycket stora ansträng
ningar på både kort och lång sikt kommer att krävas av berörda länder för 
att genomföra de nödvändiga ekonomiska och politiska reformerna. Blir 
bördan för tung finns givetvis risk för bakslag i reformprocessen. 

Även om det sålunda finns anledning till betydande oro innehåller bilden 
också ljusare drag. I de tre länder som först inledde den nödvändiga ekono
miska omvandlingen - dvs. Polen, Tjeckoslovakien och Ungern - har avse
värda framsteg gjorts. Även Bulgarien och Rumänien håller på att genom
föra en omfattande omstrukturering. Våra baltiska grannländer har antagit 
ambitiösa reformprogram som nu i delar håller på att förverkligas. Ryssland 
och övriga republiker i det forna Sovjetunionen befinner sig däremot i en 
inledningsfas av omvandlingsarbetet. 

Ett första led i arbetet på att underlätta övergång till marknadsekonomi 
har ofta varit att inlemma de central- och östeuropeiska staterna i det inter
nationella ekonomiska samarbetet. De multilaterala institutionerna på det 
ekonomiska området har nu kommit igång med program inom sina respek
tive ansvarsområden. De haitiska länderna har träffat stabiliscringsavtal 
med Internationella valutafonden, vilket varit förutsättningen för en inter
nationell aktion för att täcka ländernas förutsedda behov av externt finan
siellt stöd. Världsbankcn har fitagit sig en viktig samordnande roll för stödet 
till flertalet stater inom OSS. Europeiska utvecklingsbanken har snabbt satt 
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i gång sin utlåningsverksamhet som är inriktad på att utveckla den privata Prop. 1992/93:100 
sektorn. Även FN planerar insatser i exempelvis de haitiska länderna. Det Bilaga 4 
finns, enligt min bedömning, en glädjande insikt bland världens rika länder 
att det, trots nu rådande djupa lågkonjunktur, finns ell gemensamt ansvar 
att ge fortsatt stöd till reformprocessen i Central- och Östeuropa. 

Att främja en stabil demokrati, ett ekonomiskt system baserat på markna
dens principer och en förbättring av miljön i dessa länder är av största bety
delse både för länderna själva och för hela Europa. På samma gång som det 
är vår moraliska skyldighet all bistå dessa svårt prövade folk, ligger alltså ett 
sådant agerande iiven i vårt och andra rika länders eget intresse. Jag finner 
det därför angeläget att vi, trots det mycket ansträngda budgetläget, fullföl
jer det deklarerade treårsprogrammet med oförändrad ambitionsnivå. 

Efter det dryga år som gått sedan regeringens program för samarbetet med 
länderna i Central- och Östeuropa presenterades kan med tillfredsställelse 
konstateras att det inte finns behov att ändra de allmänna riktlinjer som ur
sprungligen lades fast. Samtidigt är det givetvis angeläget alt de svenska in
satserna anpassas till utvecklingen i Central- och Östeuropa. 

I enlighet med riksdagens beslut koncentreras de bilaterala ansträngning
arna till länderna i vårt eget närområde medan samarbetet med övriga länder 
huvudsakligen löper via multilaterala kanaler. En särskilt central roll spelar 
Sveriges samarbete med grannländerna Estland, Lettland och Litauen, där 
vi har kommit att inta en ledande internationell roll. Med stöd i våra bety
dande nationella insatser har vi i en rad sammanhang förmått att starkare 
engagera andra länder till förmån för Baltikum. Också i framtiden kommer 
samarbetet med de baltiska staterna att inta en framträdande ställning inom 
Sveriges samarbetsprogram. 

Sedan de ryska myndigheterna nu börjat förbättra sin interna samordning 
av samarbetet med utländska givare, ökar våra möjligheter att mer systema
tiskt lämna stöd till den nordvästra delen av Ryssland som det är rimligt att 
vi koncentrerar oss på. Jag tänker här särskilt på de insatser vi gör och vill 
göra i S:t Petersburgs-området och, jämte Norge och Finland, i och omkring 
Barents hav bl.a. inom ramen för det nya Storkalollsamarbetct. 

Efter överenskommelse med vederbörande polska myndigheter pågår för 
närvarande en utvärdering av den allmänna inriktningen av vårt samarbete 
med detta land. Utvärderingen är inte slutförd ännu men jag utgår från att 
Polen därefter kommer att inta samma ställning i samarbetet som övriga län
der i vårt närområde. 

För övriga länder i Central- och Östeuropa avser vi liksom tidigare stödja 
den politiska och ekonomiska reformprocessen i första hand genom interna
tionella organisationer eller samarbetsmekanismer som G 24-gruppen under 
EG:s ordförandeskap. 

Också i funktionellt hänseende kännetecknas Sveriges samarbete med 
länderna i Central- och Östeuropa av klara prioriteringar. Låt mig i det föl
jande belysa de viktigare konkreta insatser som vi inom ramen för de geogra
fiska prioriteringarna gjort, gör och avser göra för att främja demokrati, 
marknadsekonomi och miljö. 

Att de baltiska staterna kan förbättra sin kontroll över de egna territo
rierna har stor betydelse både för dem själva och för deras omgivning, inte 23 



minst för Sverige. Estland, Lettland och Litauen behöver kunna skydda sina Prop. 1992/93: 100 
demokratiska strukturer och vara fullv~irdiga och respekterade partners i det Bilaga 4 
internationella sammanhanget. Från svensk sida söker vi histå med ett sär-
skilt program för suvcriinitctsstöd. Detta innefattar bidrag till uppbyggandet 
av säkerhetspolitiskt kunnande i form av utbildning, rådgivning och stöd till 
säkerhetspolitisk forskning. Genom våra fackmyndigheter gör vi insatser i 
form av såväl utbildning som utrustning pft områden som kustbevakning, 
tull- och polisväsende, räddningstjänst, totalförsvar samt utrikesförvaltning. 
Detta är åtgärder som är högt prioriterade av de baltiska staterna. Tillsam-
mans med en liten grupp andra länder intar Sverige en framträdande roll 
inom suvcränitctsstödet. Det är min avsikt att i samråd med berörda svenska 
instanser fortsätta denna viktiga del av samarbetet. 

Under innevarande budgetår läggs stor vikt vid generellt ekonomiskt stöd 
till de baltiska länderna för att stödja stabilisering och marknadsoricntcrade 
reformer. Sverige medverkade aktivt i arbetet på att påskynda de tre länder
nas inträde i multilaterala organisationer som Internationella valutafonden 
och Världsbankcn. Sverige har dessutom spelat en central roll i de interna
tionella ansträngningarna för att täcka de baltiska ländernas behov av excep
tionellt betalningsbalansstöd. Utbetalningen av guldkompensationen till 
Estland och Litauen har inneburit en viktig förstärkning av deras valutare
sc1ver. Senare i vår kommer regeringen i samråd med bl.a. Internationella 
valutafonden att fatta beslut om hur ett bredare valutastöd bäst kan åstad
kommas. 

Den allvarliga ekonomiska situationen i de baltiska länderna och de svåra 
störningarna i deras utrikeshandel medför att vi även för kommande bud
getår bör ha möjlighet att utfärda statsgaranticr för betalningsbalansstöd. 
Vid sidan härav bör vi även ha utrymme för långivning till stöd för angelägna 
strukturreformer. För att den inledda makroekonomiska stabiliseringen 
skall ge bestående positiva effekter måste parallella framsteg göras vad gäl
ler en rad strukturföriindringar, I.ex. privatisering och uppbyggnad av en fi
nansiell sektor. Sistnämnda stöd bör i första hand ges i anknytning till utlå
ning från Världsbanken eller Europeiska utvccklingsbankcn. 

Det redan inledda stödet syftande till att bygga upp företagskontaktcr 
mellan Sverige och berörda länder skall enligt min mening fortsätta. Ett vitt

förgrenat nät av affärsrelationcr innebär inte bara affärstillfällen för svenska 
företag utan också en kunskapsövcrföring på praktisk nivå avseende mark
nadsekonomins principer och funktion. Det baltiska investcringsprogram
mct, som upprättades i våras av de nordiska länderna och som står öppet 
för deltagande av andra västländer, kommer härvid att ge ett viktigt bidrag. 
Vidare finner jag att SWEDECORP bör tilldelas ökade resurser för riskka
pitalsatsningar och näringslivsfrämjande verksamhet. 

Utvidgad handel med länderna i Central- och Östeuropa är viktigt för att 
få till stånd en omställning av ekonomin och skapa underlag för tillväxt. In
vcstcringsbehoven i de aktuella länderna är mycket omfattande. Statliga ex
portkreditgaranticr är i många fall en förutsättning för att företag skall våga 
ta på sig de risker för betalningsproblcm som kreditaffärer med dessa länder 
är förenade med. Exportkreditnämnden (EKN) lämnar idag garantier för 
export till flera av länderna i Central- och Östeuropa. Garantier lämnas 24 



· dock inte för export till bl.a. de baltiska staterna och endast för kortfristiga Prop. 1992/93:100 
affärer med Ryssland på grund av dessa länders bristande kreditvärdighet. Bilaga 4 
Garantiinstitut i vissa andra länder har emellertid denna möjlighet genom 
att respektive regering har inrättat särskilda garantiramar. Jag föreslår mot 
denna bakgrund, efter samråd med statsr[1det Dinkclspicl, att en siirskild ex
portkreditgaranliram om en miljard kronor inriittas för utfärdande av garan-
tier av export till de baltiska länderna. Det skall också vara möjligt att ut-
nyttja denna ram för Ryssland. 

Parallellt med åtgärderna för stimulans av kontakterna på företagsnivå fö
religger ett stort behov av mer generell överföring av kunskaper. De svenska 
satsningarna på detta område biir därför fortsätta. Insatser efterfrågas, siir
skilt i form av utbildning och rådgivning, på ett stort antal områden, som alla 
har det gemensamt att de understödjer och förstärker reformprocessen. 

Behovet av investeringar i industri och infrastruktur är stort. Tekniskt bi
stånd i form av förstudier avseende planerade, ofta större invcsteringspro
jekt bör såvitt möjligt knytas till den senare finansieringen. Denna måste, 
med hänsyn till beloppens storlek, i flertalet fall komma från de internatio
nella finansiella institutionerna, främst Europeiska utvccklingsbanken och 
Världsbanken. För att ge svenska konsulter tillfälle att delta i sådana förstu
dier är det angeläget att de till nämnda internationella organisationer knutna 
svenska konsultfonderna ges ökade resurser. 

Samtidigt pågår ett arbete med att utveckla kontakterna på regional nivå 
i Östersjöregionen och det nya Storkalottenområdct. Därför har regeringen 
nyligen beslutat avsätta medel för en försöksvcrksamhct med stöd till läns
styrelsesamarbete i Östersjöregionen. 

Betydande svenska insatser görs redan för att förbättra kärnsäkcrheten 
i vårt närområde. Statens kärnkraftinspektion (SKI) har tillsammans med 
svenska företag inlett ett långtgående samarbete med litauiska myndigheter 
och lgnalinaverket i Litauen bl.a. genom direkt stöd till den litauiska säker

hetsmyndigheten VATESI, genom tekniskt stöd till Jgnalinaverket och ge
nom undersökningar inom det så kallade Barselina-projektet. Rådgivning i 
frågor om bl.a. uppbyggnad av kontrollsystem för klyvbart material (safe
guard) lämnas också till myndigheter i Ryssland, Ukraina, Kazakstan och 
Kirgistan. Inom strålskyddsområdet har Statens strålskyddsinstitut (SSI) in
lett samarbete med de baltiska länderna och Ryssland. 

Huvudparten av insatserna sker inom ramen för en internationell samord
ning med andra OECD-ländcr. Sverige verkar aktivt för bildandet av en 
multilateral kiirnsäkerhetsfond för finansiering av de mycket stora insatser 
som behöver göras för att kärnsäkerheten i Central- och Östeuropa och i det 
forna Sovjetunionen genomgående skall kunna förbättras. I samband med 

bildandet av internationella forskarcentra i Moskva och Kiev, där kärnsäker
het ingår som en viktig del av verksamheten, har Sverige förklarat sig villigt 
att lämna väsentliga finansiella bidrag. 

En expertgrupp under Utrikesdepartementets ledning studerar Sveriges 
möjligheter att ytterligare stödja de baltiska staterna och OSS avseende för
bättrat strålskydd, förstöring av kemiska vapen, effektiv exportkontroll, 
hantering av klyvbart material från nedmonterade kärnvapen och omställ
ning av krigsindustri till civil produktion. 25 



Ett ansvar för bevarande och förbättring av miljön skall enligt min upp
fattning genomsyra hela det svenska samarbetsprogrammet. Riksdagen har 
nu beslutat alt för innevarande budgetår avsätta extra resurser under fjor
tonde huvudtiteln för visst internationellt miljösamarbete, inklusive kärnsä
kerheten. Jag finner det positivt att det därigenom kommer att finnas ytterli
gare medel tillgängliga för insatser på miljöområdet i länderna kring Öster
sjön. Detta bör i sig inte föranleda någon omprioritering av anslagen under 
denna huvudtitel. Även fortsättningsvis kommer därför det inledda samar
betet för att höja säkerheten vid vissa kärnkraftverk och andra kärntekniska 
anläggningar i samma utsträckning som under innevarande år kunna finan
sieras under denna huvudtitel. Likaså utgår jag ifrån att - beträffande de 
medel som disponeras av 13ITS - det även under nästa budgetår kommer att 
finnas ett ekonomiskt utrymme för ett antal miljöprojekt. Anslaget under 
den fjortonde huvudtiteln ger däremot ökade möjligheter att på vissa områ
den ytterligare utveckla de svenska insatserna för miljö, inklusive kärnsäker
het i Östersjöområdet, antingen i form av svenska projekt eller i form av 
svensk medverkan i internationella program. Det gäller t.ex. HELCOM:s 
åtgärdsprogram för Östersjön i vilket ingår att reducera de värsta utsläppen 
i eller till Östersjön. 

I enlighet med riksdagens beslut har det bilaterala sama~betet med län
derna i Central- och Östeuropa till stor del kanaliserats genom myndighe
terna BITS, SWEDECORP, SIDA samt stiftelsen Svenska institutet. Med 
tanke på de erfarenheter dessa myndigheter successivt vinner av de ofta 
svåra förhållandena i de nya samarbetsländerna bedömer jag att vi bör ut
nyttja den kompetens som håller på att byggas upp inom nämnda myndighe
ter och att det för näivarande är mest ändamålsenligt att de skall handha 
huvuddelen av det bilaterala samarbetet.Jag vill dock understryka att det är 
av stor vikt att alla berörda myndigheter prövar aktuella insatser utifrån de 
övergripande riktlinjerna för samarbetet så att medlen för detta ändamål 
kan användas på ett så effektivt och så gynnsamt sätt som möjligt för län
derna i Central- och Östeuropa. 

Utrikesförvaltningen 

Utrikesförvaltningen ställs budgetåret 1993/94, i likhet med andra offentliga 
verksamheter, inför långtgånde krav på besparingar och rationaliseringar. 
Förutom allmän sparsamhet vad gäller driftskostnaderna menar jag att även 
strukturella förändringar krävs som syftar till en mindre, men samtidigt ef
fektivare, utrikcsföivaltning. Dessa förändringar inbegriper ersättning av ett 
antal lönade utlandsmyndigheter med alternativ diplomatisk och konsulär 
representation, tjänsteindragningar och förbättrad samordning mellan Utri
kesdepartementet och övriga myndigheter med fast representation samt bil
ligare lokalförsörjning. 

Jag förutser behov av att ersätta tio utlandsmyndigheter med alternativ 
representation. Följande åtgärder föreslås per den 1 juli 1993: 

- Konsulatet i Szczecin ersätts med ett honorärkonsulat. 
- Generalkonsulaten i Barcelona, Chicago, Frankfurt, Malaga, Montreal, 
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Miinchcn och Toronto omvandlas till honor:ira konsulat eller general- Prop. 1992/93:100 
konsulat. Bilaga 4 

- Ambassadkansliet i Abu Dhabi awecklas. De diplomatiska förbindel-
serna med Förenade Arabemiraten sköts, liksom hittills, genom sidoack-
reditering från ambassaden i Kuwait. 

- Ambassadkansliet i Montevideo omvandlas till ett honorärt generalkon
sulat. De diplomatiska förbindelserna sköts, liksom hittills, genom si-

doackreditering från ambassaden i Bucnos Aircs. j 

Som rationaliseringsåtgärd föreslår jag att de två delegationerna i Gcnevc 
I 

per den 1 juli 1993 slås samman till en myndighet. Den vid årsskiftet tillträ-
dande chefen för nedrustningsdelcgationen avses bli chef för den nya sam

manslagna myndigheten. 
Samtidigt som antalet utlandsmyndigheter minskas förutser jag behov av 

att dra in ett 20-tal tjänster vid övriga utlandsmyndigheter. Vidare kommer 
departementets organisation i Stockholm att minskas. En personalaweck

lingsplan är under utarbetande. 

Sverige-information och kulturutbyte 

De internationella kontakterna är betydelsefulla för det svenska samhället. 
Detta gäller inte minst kulturlivet och forskningen som behöver ständiga im

pulser utifrån. Det faktum att Sverige tillhör ett litet språkområde och geo
grafiskt är beläget i Europas norra utkant skapar särskilda svårigheter. Sta

ten kan med olika medel främja ett aktivt svenskt deltagande i utbyte med 
andra länder och kulturer. Detta utbyte anser jag måste ske i enlighet med 
de deltagandes egna prioriteringar och önskemål. De statliga insatserna biir 

i huvudsak inskränkas till ekonomiskt stöd och, vid behov, till kontaktför
mcdling och praktiskt bistånd. 

Den statligt finansierade Sverige-informationen skall syfta till att sprida 
kännedom om det svenska samhället samt väcka intresse och förståelse för 
den svenska synen på olika samhällsfrågor. Därmed underlättas Sveriges 
deltagande i det internationella utbytet. Det iir också ett utrikespolitiskt in
tresse att svenska synpunkter blir kända och får gehör i utlandet. Informatio
nen om Sverige i utlandet kan också bidra till att främja våra ekonomiska 
förbindelser och handclsutbyte med utlandet, såväl som turismen till Sve
rige. 

Avsikten med den statliga Sverige-informationen skall inte vara att för
medla en tillrättalagd och glättad bild av vårt land. Sverige-bilden utomlands 

bestäms i första hand av de faktiska förhållandena i landet. Men den interna
tionella nyhetsförmedlingen uppmärksammar ofta endast enstaka h:indelscr 

och utvecklingsdrag. De statliga informationsinsatserna bör diirför, enligt 

min mening, söka komplettera bilden genom att särskilt belysa utvecklingen 

inom sektorer av det svenska samhället som annars kanske kan hamna i 
skymundan - högteknologisk industri, forskning och utveckling, det mångfa

setterade kulturlivet, miljösatsningar och arbetsmarknadspolitik m.m. 
Awecklingen av Turistrådet och tillkomsten av Styrelsen för Sverigebil

den och Swedish Trave( and Tourism Council/Next Stop Swcdcn under form 
året kan komma att tillföra Svenska institutet s:irskilda uppgifter. Miijlighe- 27 



ter kan exempelvis föreligga för samproduktion mellan de nya turistorganen Prop. 1992/93: 100 

och Svenska institutet och/eller uppdrag som ges åt institutet. Diirvid bi\r en Bilaga 4 
förutsiittning vara att de statliga insatserna skall ge en samlad presentation 
av Sverige som omfattar såviil kulturella, samhiillspolitiska, ekonomiska 

som turistaspekter. Samverkan mellan Svenska institutet och andra institu-
tioner, organ och företag bör uppmuntras för att uppnå denna målsättning. 

Beträffande den geografiska inriktningen av de statliga insatserna av

seende kultur- och erfarenhetsuthyte motiverar den snabba omvandlingen i 
Europa att detta område prioriteras framför insatser i övriga delar av värl

den. Reducerade resurser motiverar likaså en prioritering av informationsin
satserna till ett mer begränsat antal länder. Sveriges ansökan om medlem
skap i EG gör det samtidigt angeläget att intensifiera informationen om Sve

rige i Västeuropa. De regeringsbeslut som fattats under år 1992 rörande ut

vecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa har redan medfört ett ökat 

kultur- och erfarenhetsutbyte med denna del av Europa med särskild priori
tering av utbytet med Baltikum, Ryssland och Polen. Institutet ansvarar vi
dare för särskilda program som syftar till att öka kontakterna mellan det 

svenska samhället och tredje världen genom person- och crfarcnhctsutbyte 

samt kulturutbyte. 

Internationellt utvecklingssamarbcte 

En framtid för hela mänskligheten 

Vår tids internationella gemenskap präglas av allt fler ömsesidiga beroen

den.Nord-Syd och Öst-Väst länkas fastare samman i ett nätverk av handcls
och kapitalströmmar, migration- och flyktingströmmar liksom informations
och kommunikationsströmmar. Miljöhoten kiinncr inga natinnsgriinser. 
Narkotikamissbruk och AIDS sprids allt snabbare. Vi kan inte avsk:irma oss 
från omvärlden, och ingen del av världen kan liingre ses isolerad. Vi ingår 
alla i ett gemensamt samspel. 

Vår utvecklingspolitik måste därför ses i ett större glohalt sammanhang. 
Vi bör ställa oss frågan hur vi gemensamt kan forma en framtid som erbjuder 
möjligheter för hela mänskligheten, inte bara för den rika delen av v~irldcn. 
Vårt mål måste vara att skapa en långsiktigt hållhar utveckling med framtids

tro och utvecklingshopp för alla människor i alla länder och olika kulturer. 

Det finns ingen annan väg mot detta mål iin internationell samverkan. Fred 

och säkerhet kan inte uppnås utan utveckling. Tl)'gghet och stabilitet kan 
inte i längden samexistera med fattigdom och orättvisor. 

Det internationella samspelet ökar stiindigt det ömsesidiga beroendet 

mellan rika och fattiga länder. En ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveck

ling i såväl i- som u-länder är nödvändig för allas långsiktiga överlevnad. U
ländernas egen politik är avgörande för deras utveckling, men som stimulans 
i denna process behöver de tilltriidc till i-ländernas marknader och finansiellt 

stöd. Frihandeln spelar en avgörande roll för ekonomisk tillviixt i världen. 

Den är också en viktig förutsättning för att ge u-bndcrna tillräcklig tillgång 
till finansiella resurser. Bistrindet är i detta sammanhang en av !lera utvcck

lingsfrämjande komponenter. För de fattigaste liindcrna främst i Afrika har 
biståndet fått en starkt ökande roll för kapital- och kunskapsövcrföring. 28 



Det står alltmer klart att fattigdomsproblemen iir den enskilt viktigaste Prop. 1992/93:100 
orsaken till mycken miljöförstöring, snabb bcfolkningsökning, sociala spiin- Bilaga 4 

ningar och migration. Fattigdomens problem bidrar diirmcd till instabilitet 

och minskad säkerhet även för de rika länderna. Också för att viirna och 

främja demokrati och mänskliga rättigheter måste grundläggande utvcck-

lingsfrågor angripas. Med en årlig folkökning på mer än 90 miljoner männi-

skor är internationell samverkan kring mänsklighetens ödesfrågor ofrån-

komlig. 

Biståndets roll 

Om situationen i u-ländcrna och därmed också i världen i stort på ett avgö

rande sätt skall kunna förändras i en mera gynnsam ekonomisk, social och 

ekologisk riktning krävs omfattande, mångfasetterade och väl anpassade bi

ståndsinsatser. Det förutsätter större kunskap och engagemang i både i- och 

u-länder. 

Det måste samtidigt framhållas att många u-länder har gjort stora fram

steg bl.a. i fråga om förväntad livslängd, antal barn som går i skolan, läskun

nighet, närings tillgång och jämlikhet mellan könen. Ändå har klyftorna mel

lan fattiga och rika ökat på ett oroväckande sätt. Trots betydande biståndsin

satscr kvarstår och ökar fattigdomen i många u-ländcr. 

Fattigdomsbekämpning måste således fortsatt vara ett övergripande mål 

för hela biståndspolitiken. Ekonomisk tillväxt, bl.a. genom att frigöra de fat

tiga människornas potential som producenter, är en viktig förutsättning för 

att komma till rätta med fattigdomen. Men den måste styras av en medveten 

strävan att ge de fattigaste medborgarna del av tillväxtens möjligheter och 

vinster och av en stark ambition att hushålla med naturresurserna. Det lfrng

siktiga målet för biståndet måste vara att minska biståndsberoendct och slut

ligen aweckla detta. 

Grunden för våra insatser till de mest behövande människorna är överty
gelsen om alla människors lika värde och deras lika rätt till ett värdigt liv. 

Men i-länderna har också ett eget intresse av ekonomisk och social utveck

ling i u-länderna. En framtida fredlig utveckling i världen är inte tänkbar, 

om inte massfattigdomen avskaffas. 

De insatser från i-världens sida som behövs för en sådan avgörande för

ändring är inte så stora att de ligger utom möjligheternas griins. Som exem

pel kan nämnas de betydelsefulla mål som sattes upp av Värlclstoppmötet 

om barn år 1990. De innebär bl.a. minskning av 1990 års döcllighetstal för 

barn under fem år med en tredjedel, minskning av mödradödlighctcn till 

hälften av 1990 års siffra, halvering av 1990 f1rs siffror för svE1r och medelsvår 

undernäring bland barn under fem år och allmän tillgång till tjänligt dricks

vatten, betryggande sanitära förhi\llandcn och grundläggande utbildning för 

80 % av barnen under 11 E1r. 

För att tillförsiikra världens fattigaste miinniskor dessa clemcntiira livsbe

tingelser år 2000 räcker det med att viirldens nationer avsiitter ett belopp 

som motsvarar de samlade militärutgifterna under tio dagar. Det är alltsf1 

möjligt att inom ett knappt decennium eliminera en stor del av massfattigdo

men och dess negativa följder, om världens nationer vill anta denna utma- 29 



ning. Sverige bör spela en aktiv roll för att medverka till ett sådant engage- Prop. 1992/93: 100 

mang både i våra bilaterala och multilaterala samarbetskontakter. Men det Bilaga 4 
kräver också att mottagarländerna sjiilva för en aktiv och konsekvent politik 

med samma inriktning, dvs. att minskade militärutgifter utnyttjas för utvcck

lingsändamål. 
Det förs en livlig internationell debatt om biståndets inriktning. Ett upp

märksammat bidrag är UNDP:s "Human Dcvelopment Report 1992''. Rap

porten argumenterar bLa. för en friare handel till förmån för u-ländernas 

produkter och för effektivare marknader i u-ländcrna. Men den anför även 

starka skäl för ökat bistånd med tydlig inriktning på de stora sociala probJ.e
mcn m:h miljöproblemen. Ökat stöd för att förstiirka "kunskapssektdrn" och 

den vetenskapliga kompetensen i u-länderna betonas som en mycket viktig 

faktor för deras utveckling. När det gäller vetenskap och teknik ligger u-län

derna oerhört långt efter i-länderna och det teknologiska gapet fortsätter att 

öka varje år, enligt UNDP:s rapport. Av de resurser som totalt satsas på 
forskning i världen beräknas u-länderna förfoga över knappa 4 procent. 

Kunskapsutvccklingens betydelse för den ekonomiska och sociala utveck

lingen är tydlig i vår egen historia. Det gäller u-länder lika väl som i-länder. 

Biståndet har här en särskilt viktig roll att stödja forskning och kompetensut
vt:ckling i u-länderna. Detta framhålls även i Världsbankens "World Deve

lopment Rcport 1992". Banken pekar på behov av mycket större insatser när 
det gäller forskning för en hållbar utveckling, forskning om naturresurser, 

energi och inte minst befolkningsfrågor. FN:s konferens om miljö och ut

veckling understryker dessa behov av bistånd till forskning rörande globala 

miljöfrågor och u-ländernas utveckling. 

Kriterier för biståndet 

De kriterier för biståndet som särskilt betonades i föregående års budgetpro
position har fortsatt hög aktualitet. Det innebär att mottagarländernas age
rande med avseende på demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, ut
veckling av marknadsekonomi och effektivitet i biståndet har betydelse för 
fördelningen av biståndsmedlcn. 

Betoningen av demokrati, mänskliga rättigheter och fri marknad är inte 

ett självändamål utan görs för att stärka individernas och familjernas frihet, 

initiativkraft och valmöjligheter, vilket alltsammans är förutsiittningar för en 

mångsidig och framgångsrik utveckling. 
I förhandlingar med samarbetsländer bör undertecknande och efterlevnad 

av internationella konventioner om skydd för mänskliga rättigheter upp

märksammas. Militärutgifternas storlek bör granskas i förhållande till sats

ningar på utbildning, sjukvård och andra områden med relation till mänsk
liga rättigheter och demokratifrågor. Inom ramen för demokratibiståndet 
bör stöd Himnas till konlliktliisning och nationell försoning. Väpnade kon
flikter föröder samhällen och undergräver respekten för miinskliga rättighe

ter och humanitär rätt. Ett fredligt lösande av konflikter är därför också ett 

förebyggande arbete för att främja respekten för mänskliga riittighcter. 
Övergång från planekonomi till marknadsekonomi är viktig för att skapa 

ekonomisk tillv:ixt. Men marknadsorienteradc lösningar mfiste kombineras 30 



med hiinsyn till miljö, till mänskliga rättigheter och demokrati. En effektivt Prop. 1992/93:100 
fungerande offentlig sektor med ett fast regelverk och institutioner med inte- Bilaga 4 
gritct är en viktig förutsättning för att den privata sektorn skall kunna fun-
gera väl och spela en dynamisk roll i utvecklingen. 

Den svenska resursbasen i form av bl.a. svenskt kunnande och svenska 
produkter är en tillgång som i ökande utsträckning bör tillvaratas inom bi
ståndet. Det faller sig naturligt att så sker när svenska varor och tjänster är 
konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och svarar mot sainarbetsländcrnas 
behov. Det bör givetvis ske inom ramen för principen om obundet bistånd 
och upphandling i öppen konkurrens. Det är en svensk angeliigenhet, att de 
relationer vi byggt upp med samarbetsländer vidareutvecklas mot ökad han
del och ekonomiskt samarbete. Ett svenskt engagemang bidrar också till att 
säkerställa och utveckla kompetens som kan utnyttjas i flera u-länder. Lik
nande resonemang är även tillämpliga på det multilaterala upphandlingsom
rådct. 

MänskJiga rättigheter, demokrati och jämställdhet 

Regeringen är liksom tidigare inriktad på att ge demokratimålet en central 
roll i förändringsarbetet inom det svenska biståndet. Respekten för mänsk
liga rättigheter och utvecklingen av fördjupad demokrati har ett egenvärde 
och är viktiga faktorer vid bedömningen av ett lands utvccklingspolitik. Av 
flera anledningar intar också dessa frågor en framträdande plats i dialogen 
med samarbetsländerna. Ett lands utveckling har ett påtagligt samband med 
i vilken grad medborgarna åtnjuter sina mänskliga rättigheter. Ett demokra
tiskt styrelseskick skapar de bästa möjligheterna för medborgarna att forma 
sitt samhälle. Det bör starkt understrykas att ideerna om rättsstaten, yttran
defrihet och politisk pluralism i förening med flerpartisystem, är allmängil
tiga. De är lika relevanta i fattiga som rika länder. Det kan i dag med fog 
hävdas att den ideologiska skiljelinjen i världen går mellan diktatur och de
mokrati. 

I stora delar av Afrika har utvecklingen gått mot ökad demokrati. Det gäl
ler i än högre grad Latinamerika där idag samtliga länder med två undantag 
styrs av civila regeringar. De fattigaste länderna i Ccntralasien befinner sig i 
ett demokratiskt uppbyggnadsarbctc. De folkliga mandat som i flera länder 
vunnits genom allmänna val måste nu användas i byggandet av ett demokra
tiskt samhällsliv med fria val och flerpartisystem. Institutioner och regelverk 
behöver upprättas, rättsstaten stärkas och nya former av politisk kultur 
främjas. 

Om inte vinsterna av demokratins genombrott skall gå förlorade, måste 
avgörande politiska reformer genomföras. Utmaningarna förminskas inte av 
att flertalet utvecklingsländer samtidigt är mitt inne i omvälvande ekono
miska reformer. I detta skede är givarländernas ansvar stort. En fördjupning 
av dialogen om hur givarna bäst kan stödja länders demokratiprocesser är 
nödvändig. Det är angeläget att dessa liinder kan känna sig förvissade om ett 
långsiktigt stöd i sina ansträngningar att befästa demokratin. I-världen måste 
medverka till de nya demokratiernas överlevnad genom att främja en ekono
misk utveckling och genom särskilda insatser för att främja ett tolerant och 
pluralistiskt samhällsklimat. 

> Riksdagen 1992!93. I .1c1111/. Nr /IJO. Bilaga./ 
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Det svenska biståndet skall, förutom att uppmiirksamma att även kvinnor Prop. 1992/93:100 

omfattas av respekten för miinskliga riittighetcr, stödja kvinnans stiillning Bilaga 4 
bl.a. genom att skapa bättre förutsiittningar för utbildning och hiilsovård. 

Kvinnorna skall ges ökade möjligheter till egen försörjning och till delta-

gande i samhällsprocessen. De bör också i större utsträckning integreras i 

utvccklingsarbetet och beredas möjligheter att delta aktivt i beslut om och 

utformning av utvccklingsinsatscr. I relationerna med samarbetsliinder skall 

kvinnoaspekter regelmässigt aktualiseras. Sverige driver iivcn aktivt frågan 

om kvinnors representation i de internationella organisationerna och då spe-

ciellt på högre tjänster. 

FN:s kvinnokommission spelar en väsentlig roll i det internationella jäm

ställdhetssamarbctet. Kommissionen har av generalförsamlingen fått i upp

drag att vara förberedande organ för FN:s världskonfercns om kvinnor som 

äger rum i Peking år 1995. Men trots f<'N:s konvention från år 1979 om elimi

nering av alla former av diskriminering av kvinnor råder stor ojiimlikhet mel

lan kvinnor och män i många Jiinder. Kvinnorna är eftersatta bl.a. i fråga 

om läskunnighet, liikarvård och juridiska rättigheter. De är också utsatta för 

direkt våld och tvingas ofta till omskärelse, barniiktenskap, prostitution etc. 

Ett utkast till deklaration om våld mot kvinnor, i vars utarbetande Sverige 

deltagit aktivt, kommer att behandlas av kvinnokommissionen våren 1993 

för att senare antas av FN :s generalförsamling. 

Ökad uppmärksamhet måste ägnas det viixande våldet mot barn, vilket 

tar sig uttryck i slavarbete, jakt på gatubarn och barnprostitution, som i stor 

utsträckning drivs fram av turister från i-länder. Enligt den norska regering

ens rapport till FN tvingas årligen I miljon barn in i prostitution. I flera län

der är flickor diskriminerade genom att de ges sämre mat, får sämre läkar

vård och har högre dödlighet än pojkar. Den fosterdiagnostik som systema
tiskt tycks komma till användning i vissa Hinder för att abortera flickfoster är 

ett avskyvärt uttryck för våldet mot barn och särskilt flickor. Jag avser att 

verka för att barnens riittighctcr i enlighet med FN:s konvention om barnets 

rättigheter och den handlingsplan, som Världstoppmötct om barn enades 

om år 1990, skall ges hög prioritet i vårt biståndssamarbctc med berörda län

der. 

För att accentuera betydelsen av att de miinskliga rättigheterna respekte

ras och främjas har jag inbjudit till en internationell konferens om mänskliga 

rättigheter i Saltsjöbaden den 22-24 februari 1993. Framstående represen

tanter för många länder kommer att delta. Det är min förhoppning att konfe

rensen skall öka medvetenheten om den betydelse, som respekten för 

mänskliga rättigheter har for ett lands utveckling, och att nya konkreta för

slag skall komma fram om hur de miinskliga riittigheterna bättre skall tillgo

doses. 

Såsom aviserades i 1992 års budgetproposition har en förberedande 

granskning om bistånd till politiska partier företagits inom Utrikesdeparte

mentet. Bakgrunden till att denna fråga togs upp var ambitionen att på effek

tivast möjliga sätt främja en demokratisk uppbyggnad i länder där pluralism 

och flerpartisystem iir under uppbyggnad. Den granskning som genomförts 

inom Utrikesdepartementet visar att bl.a. de folkriittsliga aspekterna måste 
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tänkas igenom noggrant innan eventuella beslut kan fattas. Mot den bak
grunden avser jag att tillsätta en särskild utredare i frågan. 

Utveckling av marknadsekonomi 

En central fråga för länders utveckling är samspelet mellan stat och mark
nad. De senaste åren har nya möjligheter skapats för utvecklingen av fria 
marknader bl.a. genom omfattande avregleringar och minskad statlig in
blandning, i syfte att uppnå ett gynnsammare klimat för äganderätt, privata 
initiativ och fri företagssamhet. Fri konkurrens ökar individens möjligheter 
till inflytande i samhället. Den stimulerar småföretagsamhet som är en viktig 
utvecklingspotential. Den skapar också incitament för teknologiska fram
steg och gynnar en hållbar ekonomisk tillväxt, vilket är en förutsättning för 
utveckling. Men fria marknader och privat ägande kan inte fungera i ett va
kuum - de kräver ett juridiskt och institutionellt regelverk som bara staten 
kan tillhandhålla. Staten har även en avgörande roll för investeringar i infra
struktur och för att tillgodose en grundläggande välfärd, såsom utbildning 
och hälsovård. Det är inte fråga om stat eller marknad, de kompletterar var

andra. 
Erfarenheten visar att länder med en dynamisk ekonomisk utveckling, 

t.ex. högtillväxtländerna i Asien, haft en liten men effektivt fungerande of
fentlig sektor. Utmärkande har också varit en balans, väl fungerande an
svarsfördelning och dialog mellan privat och offentlig sektor. Stödet till en 
marknadsekonomisk utveckling bör därför ske genom att främja förutsätt
ningarna för en dynamisk och effektivt fungerande fri marknad samt en ef
fektiv och ansvarstagande offentlig sektor. Biståndet bör inriktas på att 
stödja en utvecklingspolitik som främjar ekonomisk tillväxt med rättvis för
delning, dvs. där en fri marknadsekonomi stimulerar produktivitet och till
växt medan staten via det legala systemet tillförsäkrar medborgarna indivi
duella fri- och rättigheter, en grundläggande social välfärd samt en miljömäs
sigt hållbar utveckling. 

Effektivitet i biståndet 

Av central betydelse för svensk u-Iandspolitik och fördelningen av biståndets 
resurser är effektiviteten inom biståndet. Ett effektivt resursutnyttjande 
inom biståndet är särskilt betydelsefullt med tanke på att det tar sikte på ut
satta människor i de fattigaste delarna av världen. Oavsett vilka former som 
används i biståndspolitiken är mottagarländernas utveckling och målet att 
höja de fattiga folkens levnadsnivå den centrala frågan i all utvärdering av 
biståndets måluppfyllnad. 

Effektiviteten i biståndet handlar alltså ytterst om vilken effekt biståndet 
har på ett lands utveckling och mottagarländernas förmåga att ta emot och 
hantera resurserna effektivt. Men det handlar också om effektiviteten i ut
formningen och hanteringen av det svenska biståndet och det handlar om 
att snabbt kunna anpassa biståndet efter mottagarnas förändrade behov och 
förutsättningar. Avsikten är att det utvärderingssekretariat som inleder sin 
verksamhet under år 1993 skall spela en viktig roll i arbetet med att förstärka 
effektiviteten i biståndet. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 4 
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I det internationella biståndssarnarbetet måste det ställas större krav på en Prop. 1992/93: 100 
bättre samordning mellan givarländerna för att underlätta mottagandet av Bilaga 4 
bistånd. Jag anser också att vi bör ställa krav på att mottagarländerna använ-
der biståndet effektivare och mer ansvarsfullt. ''Good Governance", gott re-
geringsutövandc eller ett gott styrelseskick, är det internationella begreppet 
för detta krav. Begreppet infördes i samband med att Världsbanken gjorde 
en långtidsstudie om utvecklingen i södra Afrika. 

Till det som räknas som gott rcgeringsutövande hör bl.a. ansvarig hante
ring av gemensamma resurser dvs. "accountability", insyn i och möjlighet till 
kontroll av förvaltningens verksamhet, inkl. budgcthanteringcn dvs. "tran
sparcncy". Dit hör också fungerande lagar och rättssystem som skyddar indi
videns ekonomiska och politiska rättigheter och gynnar ett fritt marknads
ekonomiskt system dvs. "legal framcwork". De insatser som särskilt bör 
främjas i detta sammanhang innefattar: 

- en effektiv och rättvis resursfördelning som främjar ekonomisk och social 
utveckling och därmed bekämpar fattigdomen 

- förhindrande av korruption, maktmissbruk och illegal kapitalflykt 
- minskade militärutgifter till förmån för utvccklingsändamål 
- uppbyggnad och konsolidering av rättsliga institutioner 

Prioriterade områden i biståndet 

Mottagarländernas agerande vad gäller demokrati, respekt för mänskliga 
riittigheter, utveckling av marknadsekonomi och effektivitet skall spela en 
avgörande roll vid fördelningen av biståndet. Ansvaret för utformningen av 
en sund ekonomisk politik är också en viktig förutsättning för att projekt och 
program skall kunna genomföras på ett effektivt sätt. Stödet till makroeko
nomisk anpassning och strukturella reformer, liksom åtgärder för att minska 
de fattigaste ländernas skuldproblem, skall fortsatt prioriteras både genom 
bilaterala och multilaterala insatser. Samordning mellan bilaterala givare 
och Världsbanken spelar en allt viktigare roll i detta sammanhang, vilket be
skrivs närmare under avsnittet Littera C. Internationellt utvecklingssamar
bete. 

Jag vill också betona vissa andra områden som skall prioriteras i biståndet. 
Det gäller särskilt stödet till katastrof- och återuppbyggnadsinsatser, en ba
lanserad befolkningsutveckling, en miljömässigt hållbar utveckling och stö
det till enskilda organisationer. Sveriges aktiva insatser för att förstärka FN:s 
roll på det ekonomiska och sociala området skall fortsatt prioriteras. 

Från katastrof till återuppbyggnad 

De svenska hjälpinsatscrna på katastrofområdet under det senaste året har 
riktats mot tre huvudområden, svältkatastrofer i Afrika på grund av torka 
och viipnadc konflikter, etniska konflikter i Afrika, Asien och Europa samt 
hjälpinsatser i Baltikum och S:t Petersburg-området, diir det uppliista Sov
jetväldet efterlämnat katastrofartade förhållanden. 

Sverige måste räkna med fortsatta stora hjälpinsatscr de kommande åren. 
Det kommer att ta flera <lr innan länderna på Afrikas Horn hiimtar sig efter 34 



den senaste svåra torkan och krigen, som fortsätter att ge upphov till stora 
flyktingströmmar. I södra Afrika är fortfarande behovet av livsmedel och 
mediciner stort och i Mrn;ambique beräknas en omfattande operation förre
patriering av flyktingar ta sin början i mars 1993. Risken för en balkanisering 
föreligger i flera afrikanska stater. Detta är delvis en följd av den demokrati
seringsproeess som möjliggjorts av det kalla krigets upphörande och som 
gett upphov till nya spänningar i flera länder, exempelvis Angola och Etio
pien. I flera av Afrikas länder kommer konflikterna sannolikt att pågå under 
lång tid; inga snara lösningar är i sikte. Konflikterna i Irak, Afghanistan och 
Kambodja kan också komma att bli långvariga. 

Kriget i det forna Jugoslavien ger upphov till ett stort antal interna och 
externa flyktingar, som kommer att behöva hjälp med sin försörjning under 
lång tid framåt. Risken för en utvidgad konflikt på Balkan är dessutom up
penbar. Katastrofhjälpinsatserna på Balkan har också en koppling till den 
svenska flyktingpolitiken. En ökad insats för att bereda flyktingar i det forna 
Jugoslavien bostäder och uppehälle i närområdet gör det möjligt att hjälpa 
ett betydligt större antal flyktingar. 

Upplösningen av Sovjetväldet har på flera håll skapat kaos. Under en 
övergångsperiod kan därför flera av de nya staterna i Öst- och Central
europa behöva hjälp. När det gäller denna del av världen bör, enligt min 
mening, en koncentration av hjälpen ske till vårt närområde, särskilt de bal
tiska staterna. 

I den situation som råder efter det kalla krigets slut har FN kommit att få 
en allt större betydelse. Detta gäller inte minst hjälpinsatserna i samband 
med katastrofer. Det ökade ansvar som nu läggs på FN-systemet ställer i 
motsvarande grad ökade krav både på FN-organen själva och på givarlän
derna. Jag kommer att verka för att FN:s roll som samordnare av hjälpinsat
ser av olika slag ytterligare stärks. 

Inom katastrofbiståndet spelar enskilda organisationer en viktig roll. De 
sprider engagerande information om hjälpbehovet i samband med katastro
fer och bidrar därigenom till att stärka biståndsmotivationen hos allmänhe
ten. Framför allt genomför de effektiva hjälpinsatser i olika katastrofområ
den. Tack vare obyråkratiska organisationsformer kan de ofta vara mycket 
snabbt på plats. Den samlade katastrofinsatsen i ett givet område skulle dock 
vinna ytterligare i effektivitet genom bättre inbördes samordning mellan de 
enskilda organisationerna samt mellan dessa och berörda FN-organ. Jag 
kommer att verka för en sådan ökad samordning. 

Insatser för att förebygga katastrofer och bygga upp system för att tidigt 
kunna varna för kommande katastrofer bör enligt min mening utökas. Delar 
av katastrofbiståndet har också en viktig återuppbyggnadsfunktion. Det är 
t.ex. nödvändigt att i områden som utsatts för svår torka eller översvämning 
förse bönderna med utsäde för nästa år. Katastrofhjälp måste som regel föl
jas av långsiktiga biståndsinsatser, för att undvika att katastrofsituationer 
upprepas eller permanentas. 

En balanserad befolkningsutveckling 

Ett brett spektrum av åtgärder för att främja en varaktig ekonomisk och so
cial utveckling är nödvändigt för att bromsa bcfolkningsökningen och skapa 
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balans mellan befolkning och befintliga resurser. Huvudinriktningen av Prop. 1992/93:100 
dessa åtgärder måste vara att bekämpa falligdomen och hö_ia kvinnornas sia- Bilaga 4 
tus. 

I-länderna måste för sin del finna vägar att i ökande utsträckning minska 
resursförbrukningen. Erfarenheterna visar att marknadsekonomiska lös
ningar med vissa korrektiv bidrar till en effektiv hushållning med resurserna 
och därigenom kan bidra till att minska obalansen mellan befolkning och till
gängliga resurser. 

V-länderna har ansvar för all göra ökade satsningar på all utveckla de so
ciala sektorerna. Insatser som främjar kvinnans situation kommer alla till del 
och har visat sig vara den bästa metoden för att hjälpa människor att komma 
ur fattigdomsgreppet. Konkret innebär detta att satsa på kvinnors hälsa, ut
bildning för flickor och kvinnor samt inkomstskapande sysselsättning, bl.a. 
genom marknadsutveckling. Det är viktigt att dessa åtgärder genomförs i ett 
perspektiv där individens värdighet och rättigheter står i centrum och att 
man inte genom kollektiva påbud föreskriver människor hur de skall se på 
sin familjcbildning. 

Bcfolkningsfrågan bör finnas med som en viktig aspekt i allt vårt utveck
lingssamarbete. Många av våra bilaterala biståndsinsatser har betydelse för 
befolkningsutvecklingen utan att klassificeras som befolkningsbistånd. 
SIDA:s strävan att arbeta fram nya riktlinjer för befolkningsbiståndet är vik
tig och bör integreras i den reguljära verksamheten med samarbetsländerna. 
Forskning om sambanden mellan de faktorer som styr befolkningsutveck
lingen och sambanden mellan befolkning och miljö bör ytterligare stödjas. 
Också enskilda organisationers verksamhet inom bcfolkningsområdct bör 
stärkas. 

FN:s konferens om befolkning och utveckling, som äger rum i Kairo år 
1994, är viktig för att åstadkomma en rad förändringar och förbättringar som 
skall leda till bättre livsvillkor för fattiga människor i u-länderna. Sverige fäs
ter stor vikt vid att förberedelserna för konferensen är gedigna och att u
ländcrna har möjlighet att aktivt delta i det förberedande arbetet. En svensk 
nationalkommitte har bildats för att ge råd till regeringen inför konferensen. 

Mot en miljömässigt hållbar utveckling 

Miljö och fattiga människors levnadsvillkor utgjorde ett huvudtema vid FN :s 
konferens om miljö och utveckling, UNCED, i Rio de Janeiro i juni 1992. 
Det finns alltfler exempel på de samband som råder mellan å ena sidan fattig
dom, miljö- och naturresursförstöring och å andra sidan social och politisk 
oro. Det är därför av ömsesidigt intresse, för både i- och u-ländcr, att bedriva 
en politik som främjar en långsiktigt hållbar utveckling, bekämpar fattigdo
men och minskar påfrestningarna på miljön. 

De frågor som är av särskilt stort intresse i ett UNCED-perspcktiv för de 
fattiga länderna är framför allt hur markförstöring och dess konsekvenser 
kan motverkas, och hur tillgång till vatten för markutnyttjande och hushålls
bruk kan tillförsäkras. Betryggande sanitära förhållanden, motverkande av 
okontrollerad tätortstillväxt och överutnyttjande av marina kustområden 
samt utbildning och kapacitetsutveckling är andra viktiga mål. Samtliga 36 



dessa frågor har hög prioritet, något som också visas i verksamheten inom 
bl.a. biståndsorganen SIDA och SAREC. Äganderätten är av ccntral bety
delse då det gäller att skapa långsiktigt ansvarstagande och gott förvaltar
skap inför framtiden. Det är dessutom angeläget att avskaffa sådana subsi
dier och regleringar som bidrar till överutnyttjande av olika resurser, exem
pelvis fossila bränslen och vatten. 

Vid FN:s generalförsamling hösten 1992 behandlades uppföljningen av 
UNCED:s rekommendationer, Rio-deklarationen, Agenda 21 och de s.k. 
skogsprinciperna, i ett antal resolutioner. I detta sammanhang beslutade ge
neralförsamlingen att upprätta en kommission för h<'lllbar utveckling med 
uppgift att granska UNCED-uppföljningen. I Sverige agerar även andra in
ternationella organ pådrivande för en ökad miljömedvetenhet och för en 
uppföljning av UNCED-besluten. Världsbanken och de regionala utveck
lingsbankerna har på senare år ökat sina insatser och sitt engagemang i miljö
frågorna, dels genom direkta miljöinsatser men också genom att mer syste
matiskt integrera miljöaspekter i projekt och program. Miljöns betydelse i 
den övergripande ekonomiska planeringen uppmärksammas alltmer i dialo
gtn med mottagarländerna. Världsbankcns fond för utlåning till de fattigaste 
u-ländcrna (IDA) har i samband med sin nyligen avslutade påfyllnad ytterli
gare förstärkt sin fokusering av miljöns betydelse för en hållbar utveckling. 

För att främja en långsiktigt hållbar utveckling måste u-ländernas fattig
domsproblem avhjälpas. Utvecklingspolitiken är central och biståndet är en 
faktor tillsammans med ökat marknadstillträde, skuldlättnader etc. för att 
öka resursflödet till u-ländernas utvecklingsansträngningar. I-länderna 
måste tillsammans med u-länderna ta sitt ansvar för att icke hållbara produk
tions- och konsumtionsmönster reduceras och elimineras. Sverige driver till
sammans med de nordiska länderna att samtliga OECD länder snarast och 
senast år 2000 bör uppnå FN:s 0, 7 %-mål för bistånd från rika till fattiga län
der. 

Bistånd genom enskilda organisationer 

Samarbetet med kyrkor, folkrörelser och andra enskilda organisationer intar 
en allt viktigare roll inom biståndet. Deras kompetens är dokumenterad ge
nom kapacitetsstudier, utvärderingar, besök och andra former av systema
tisk uppföljning. Organisationernas kontaktytor och metoder utgör en ound
gänglig resurs vid såväl katastrofer som i mer långsiktigt utvecklingsarbetc. 

Genom ett vitt förgrenat nät av små insatser, förmår de enskilda organisa
tionerna stödja de fattigaste och mest sårbara grupperna i mottagarländerna. 
Det sker ofta genom stöd till folkliga grupper och rörelser som därigenom 
bidrar till en demokratisk samhällsutveckling och till att de mänskliga rättig
heterna stärks. Organisationerna är kreativa och nyskapande när det gäller 
att utveckla nya metoder och stimulera erfarenhetsutbyte. I vissa, särskilt 
kritiska situationer, är det bara de enskilda organisationerna som kan nå ut 
till utsatta befolkningsgrupper. De har också stor betydelse för informatio
nen och opinionsbildningen i Sverige till stöd för biståndet liksom för att 
skapa personliga kontakter mellan människor och organisationer i u-hin
derna och i vårt eget land. 
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Organisationerna uppvisar sinsemellan många olikheter i bakgrund, in
riktning, storlek, uppbyggnad och arbetsformer. SIDA, UD och de enskilda 
organisationerna för en löpande dialog för att utveckla ansöknings- och re
dovisningsrutiner som tar hänsyn till såväl organisationernas särarter som 
samhällets krav på kvalitet och ansvar. 

De enskilda organisationerna har med sin folkrörelsebakgrund viktiga bi
drag att ge i fråga om organisationsutveckling och annan kunskapsöverfö
ring. På grund av organisationernas karaktär har sådan kunskapsöverföring 
ofta ideologiska och religiösa förtecken, vilket inte hindrar statligt stöd, så 
länge verksamheten befrämjar demokratiutveckling och respekten för 
mänskliga rättigheter. 

FN i en ny världsordning 

Det kalla krigets slut har skapat möjligheter att bygga en ny världsordning 
med FN i centrum. Kommunismens fall innebär att många av de dogmatiska 
låsningar som försvårat FN:s arbete nu försvunnit. Den stora utmaningen 
när FN bildades var att skapa en stabil freds- och säkerhetsordning mellan 
öst och väst. Idag framstår spänningen mellan rika och fattiga i världen som 
en av de stora ännu olösta politiska och ekonomiska frågorna i vår tid. 

I högre grad än tidigare kommer därmed världsorganisationcn att få en 
roll både på det säkerhetspolitiska området och på det ekonomiska och so
ciala området. Då måste också många av de gamla stela strukturerna från 
kalla krigets dagar reformeras. Det ställer också nya krav på medlemslän
derna. Mer kraftfullt än tidigare måste nu världssamfundet understryka prin
cipen om att medlemskap i FN innebär både rättigheter och skyldigheter. 
Särskilt stötande är att somliga länder inte följer de förpliktelser om mänsk
liga rättigheter och folkrätt som de påtagit sig och inte uppfyller sina finan
siella åtaganden som medlemmar. 

Glädjande nog finns nu en växande insikt bland både i- och u-länder om 
behovet av reformer för att skapa ett starkare och mer effektivt FN. Inom 
de ekonomiska och sociala områdena spelar de nordiska reformtankarna, 
inom ramen för det nordiska FN-projektet, en viktig roll. Det gäller särskilt 
förslaget om nya styr- och inflytandeformer för medlcmsstaterna som bättre 
förenar universellt deltagande med effektivitet och förslaget om ett nytt fi
nansieringssystem i syfte att ge FN. stabilare inkomster och en mer rättvis 
bördefördelning. 

De positiva reaktioner dessa förslag mött under det gångna årets konsulta
tioner visar att det också för små medlemsstater finns möjligheter att spela 
en pådrivande roll i FN, om ett gediget utredningsarbetc föregår de initiativ 
som tas. Det är min avsikt att ge allt tänkbart stöd till den fortsatta reform
processen, som kommer att bli avgörande för FN:s möjligheter att möta 
framtidens många utmaningar. 

Besparingar i biståndet 

I de förhandlingar som fördes mellan regeringen och socialdemokratiska 
partiet i september 1992, med anledning av den ekonomiska krissituationen, 
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beslöts att biståndsanslaget för budgetåret 1993/94 skall sänkas med 
1,5 miljarder kronor. Denna betydande minskning av del svenska utveck
lingsbiståndct genomförs i en situation där behovet av bistånd ökar i många 
u-ländcr till följd av en fortsatt ekonomisk tillbakagång. 

Minskningen av biståndet innebär att det totala biståndet kommer att 
motsvara drygt 0,9 % av BNI. Detta betyder emellertid inte att målsätt
ningen att biståndet skall motsvara 1 % av BNI övergetts. Så snart de ekono
miska förutsättningarna medger skall denna målsättning åter uppfyllas. 

De reduceringar som mot denna bakgrund föreslås för budgetåret 1993/94 
görs med den övergripande inriktningen att i första hand värna om de fatti
gaste mottagargrupperna. Katastrofbiståndet och stödet till enskilda organi
sationer bör ligga kvar på samma nivå som under förra budgetåret. 

Nedskärningarna genomförs också med sikte på att uppehålla största möj
liga effektivitet. De biståndsområdcn som prioriteras, utöver katastrofbi
stånd och stöd till enskilda organisationer, är stöd till en ekologiskt hållbar 
utveckling, bcfolkningsfrågor, flyktingfrågor och främjande av demokrati 
och mänskliga rättigheter. Det senare området inkluderar olika åtgärder till 
stöd för kvinnor och barn. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 

39 



Sammanfattning av huvudtiteln 

Förändringarna inom Utrikesdepartementets område i förhållande till bud

getåret 1992/93 framgår av följande sammanställning (beloppen i miljoner 

kronor). 

Anvisat Förslag Förändring 

1992/93 1993/94 

A. Utrikesdepartementet m.m. 1 547,0 1 597,8 + 50,8 

B. Bidrag till vissa internationella 705,4 1 047,1 + 341,7 

organisationer 

C. Internationellt utvecklings- 13 606,1 12 080,01 -1 526,1 

samarbete 

D. Information om Sverige i ut- 143,3 128,7 14,6 

landet m.m. 

E. Utrikeshandel och cxportfräm- 326,2 309,2 17,0 

jande 

F. Nedrustnings- och säkerhets- 86,7 69,7 17,0 

politiska frågor m.m. 

G. Samarbete med Central- och 1 120,0 871,0 - 249,0 

Östeuropa 

Totalt för Utrikesdepartementet 17 534,7 16 103,5 -1 431,2 

1 Exklusive avräkningar 854 miljoner kronor för budgetåret 1992/93 och 880 miljoner 
kronor för budgetåret 1993/94 för biståndsändamål under andra anslag och huvudtit
lar. 

A. Utrikesdepartementet m.m. 

A 1. Utrikesförvaltningen1 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 348 219 8162 Reservation 3 435 074 

1 446 017 0002 

1 495 441 000 

1 Från och med budgetåret 1993/94 sammanförs anslagen AI. Utrikesförvaltningen och 
A 2. Utlandstjänstemännens representation till ramanslaget A I. Utrikesförvalt
ningen. 
2 Tidigare redovisat under anslagen A 1. Utrikesförvaltningen och A 2. Utlandstjäns
temännens representation. 

I anslaget har beräknats medel för departementets och utlandsmyndigheter

nas löner och övriga förvaltningskostnader. Sveriges utlandsmyndigheter 

samt ackrediteringar för de Stockholms-baserade ambassadörerna redovisas 

i förteckning som bifogas protokollet i detta ärende som bilaga 4.1. 
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Föredragandens överväganden 

Förvaltningskostnader 
Representation 
Summa 

Anslag 1992/93 

1 425 327 (){)() 
20 690 000 

1446017000 

Beräknad ändring 
1993/Y4 

Föredraganden 

+49 424 000 

Jag har nyss aviserat att en neddragning bör ske av utrikesförvaltningens re
surser. För budgetåret 1993/94 innebär neddragningen all förvaltningskost
naderna sammanlagt minskar med 58 144 000 kr. 

I denna summa ingår det sparbeting avseende budgetåret 1993/94 som min 
företrädare redovisade i 1991 års kompletteringsproposition (prop. 
1990/91:150 del Il bil. 1:2, bet. 1990/91:FiU37, rskr. 1990/91:390) med anled
ning av förslagen till omställning och minskning av den statliga administra
tionen. 

Jag har i min beräkning beaktat förändringar i priser och löner. 
Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som 

måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspåläggct, den 
ändrade finansieringsformcn för Statshälsan, övergången till lån i Riksgälds
kontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlin
jerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bil. 1, statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). 
Det belopp som kommer att ställas till Utrikesdepartementets disposition 
kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan där
för avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Utrikesförvaltningens organisation 

I föregående års budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 4, bet. 
1991/92:UU14, rskr. 1991/92:170) aviserade jag all fyra utlandsmyndigheter 
skulle läggas ned under budgetåret 1992/93. Jag kan nu anmäla att konsulatet 
i Las Palmas har omvandlats till honorärkonsulat ·samt all ambassaden i 
Quito avvecklats och ersatts med ett honorärt generalkonsulat. Ambassadö
ren i Santa Fe de Bogota är sidoackrediterad i Ecuador. Generalkonsulatet 
i Marseille och ambassadkansliet i Museal beräknas vara avvecklade med 
utgången av februari månad 1993. 

Under året har nya ambassader upprättats i Kiev och Zagreb. Ambassa
derna i Bagdad och Beirut är fortsatt tills vidare obemannade. 

Som tidigare aviserats har Utrikesdepartementets politiska avdelning 

omorganiserats från och med den 1 september 1992. Omorganisationen har 
syftat till att stärka lcdningskapaciteten, öka flexibiliteten samt anpassa or
ganisationen till det förändrade världspolitiska läget. 

Ett särskilt Sekretariat för Europainformation har inrättats. Sekretariatet, 
som är underställt Europa- och utrikeshandelsministern, skall verka från den 
1 augusti 1992 till den 31juli1994. 

Med hänvisning till riksdagens beslut (bet. 1989/90:UU14, rskr. 
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1989/90:191) vill jag anmäla följande. Som meddelades i prop. 1991/92:100 Prop. 1992/93:100 
bil. 4 s. 28, bet. 1991/92:UU14, rskr. 1991/92:170 har miljöattachecr förord- Bilaga 4 
nats vid EG-delegationen i Bryssel och vid ambassaden i Bonn. Dessutom 
har en översyn genomförts av hur utlandsmyndigheterna på ett effektivare 
sätt kan användas i miljöarbetet. Översynen gav vid handen att det fanns ett 
behov av utvidgad rapportering från utlandsmyndighetcrna i vissa miljöpoli-
tiska frågor. Inom ramen för Utrikesdepartementets vcrksamhetsplancring 
har de statliga myndigheterna inom miljöområdet beretts tillfälle att ange 
önskemål om miljörapporteringens inriktning. 

Informationshantering och rationalisering 

Den snabba tekniska utvecklingen har inneburit en standardisering av teknik 
och program för ADB. Även systcmutveckling och datorkommunikation 
har blivit alltmer standardiserade. En femårig ADB- och kommunikations
plan för utrikesförvaltningen har utarbetats baserad på standardlösningar. 
I planen föreslås att nya tekniska lösningar skall införas, där redan gjorda 
investeringar tillvaratas i möjligaste utsträckning. Samverkansbehovct för 
informationsutbyte inom regeringskansliet och med externa intressenter har 
också beaktats. 

Under innevarande budgetår påbörjas övergången till ett nytt kommuni
kationssystem (UD-NÄT) och därmed ett utbyte av radioutrustning på ut
landsmyndigheterna. Utbyte av utlandsmyndighetcrnas äldre persondatorer 
för bl.a. datoriserad redovisning kommer att påbörjas. 

Det successiva införandet av ny ADB- och kommunikationsteknik fram 
till budgetåret 1996/97 medför investeringskostnader. Enligt min mening ger 
de standardiserade lösningarna dock en fördel, då konkurrensen på markna
den medfört allt lägre priser. Övergången till standardiserade system ger 
även möjligheter till informationsutbyte med externa datorsystem och an
vändare. Jag förutser också att drifts- och underhållskostnader kommer att 
minska avsevärt i takt med att den nya tekniken införs. 

Ett intensivt förändringsarbete bedrivs nu i utrikesförvaltningen. Kortsik
tigt präglas det av de omställningar som sparkraven framtvingar i form av 
myndighctsnedläggningar, rationaliseringar och personalminskning. Samti
digt bedrivs ett mera långsiktigt arbete syftande till förbättrad kostnadsef
fektivitet. En viktig beståndsdel är successivt ökad delegering av budgetan
svar till utlandsmyndighetcrna och till sakenheterna inom departementet. 
Jag har, vidare, tillsatt en arbetsgrupp att utarbeta resultatmått för utlands

myndighe terna. 

Jämställdhetsredovisning 

Under år 1991 och år 1992 har departementets jämställdhetsgrupp genom
fört en kartläggning inom ramen för projektet "Karriärutveckling i utrikes
förvaltningen". Projektet har finansierats av Statens arbetsgivarverk (SAV) 
och beräknas vara klart under januari 1993. 

Resultatet visar på en sämre löneutveckling för kvinnliga departements
sekreterare än för manliga departementssckrcterare; k"Vinnornas lön utgör i 42 



genomsnitt 92,4 '!lc av männens lön. Skillnaden har dessutom ökat över ti- Prop. 1992/93:100 
den. Vid en jiimförelsc med departcmcntssekrctcrare i övriga rcgcringskan- Bilaga 4 
slict pekar resultatet pi! en avscviird siimre löncutvcckling för UD:s tjänste-

miin oavsett kön. 

Följande åtgärder har angetts i departementets jämställdhetsplan för bud

getåret 1992/93. niimligcn 

- att utjiimna löneskillnaderna inom UD 

- att utjiimna löneskillnadcrna mellan UD och övriga RK 

- att kontinuerligt beakta liincutvccklingen och befordran ur ett jämställd-

hetsperspektiv 

- att intensifiera jämställdhetsarbctet i UD:s internutbildningar bl.a. i 

chefsprogrammet och i mcllangradsutbildningen. 

Denna plan kommer att ligga till grund för en mer konkret och utförlig 

jämstiilldhctsplan som kommer att utarbetas under våren 1993. 

Lokalförsiirjning 

Genom riksdagens beslut (prop. 1991/92:44, bet. 1991/92:FiU8, rskr. 

1991/92: I 07) om nya riktlinjer för den statliga fastighetsföivaltningen och 

ombildningen av I3yggnadsstyrclscn har lokalförsörjningsansvaret för utri

kesförvaltningen från den 1 juli 1992 överförts till Utrikesdepartementet. 

I3yggnadsstyrelsen fick därmed en delvis ändrad roll. Uppgiften att föivalta 

det statliga fastighetsbeståndct utomlands övertas fr.o.m. den 1januari1993 

av en ny myndighet. Övriga uppgifter som Byggnadsstyrelsen hittills svarat 

för kan av den nya myndigheten utföras efter uppdrag av Utrikesdeparte

mentet. 

Av det totalt disponerade lokal- och bostadsbeståndet på ca 315 000 m 2 

hyresarea utgör det statligt ägda knappt hälften. 

Utrikesförvaltningen disponerar innevarande budgetår ca 433 miljoner 

kronor för lokaler och bostäder utomlands, varav ca 152 miljoner kronor för 
personalbostiider och ca 20 miljoner kronor för inventarier och representa

tionsutrustning. Som tidigare meddelats riksdagen (prop.1990/91:100, s. 27) 
ing~lf kostnaden för kanslier och chefsbostäder fr.o.m. budgetåret 1991/92 i 

Utrikesdepartementets förvaltningsanslag. Från och med budgetåret 
1993/94 giiller detsamma kostnaden för personalbostäder. 

Lokalkostnaderna i Sverige redovisas under sjunde huvudtiteln (Finans

clcpartcmcn tet). 

Förv:irv av en fastighet för ambassadkansli, chefsbostad och pcrsonalbo

st:ider i Vilnius har genomförts. Förhandlingar förs om föiväiv eller långtids

förhyrning av fastigheter avsedda för kanslier och chefsbostäder i Riga och 

Kicv. En personalbostad har köpts i Kiev. Sökande efter kansli och chefsbo

stad för inhyrning pågr1r i Zagreb. 

Planerna pt1 dl samnordiskt kansliprojekt i New York har övergivits av 

kg;tla och ckon(lmisb sk:il. Nyanskaffning av inhyrda kanslilokaler för am

bassaden i Washington och för delegationen i Gcneve har inletts. Alternativa 

lösningar avseende kanslilokaler för ambassaden i Haag är under beredning. 

Beredning av cll projekt för uppförande av en gemensam ambassadfastighet 
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med Norge i Islamabad pågår. Möjligheten att i Berlin samordna uppföran- Prop. 1992/93:100 
det av ambassadbyggnader för Finland, Norge och Sverige undersöks. Bilaga 4 

Statlig kreditgaranti 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1984/85:100 bil. 5, bet. 1984/85:UU8, 
rskr. 1984/85:168) har för utrikesförvaltningen beviljats en engagemangsram 
om 50 miljoner kronor. Kreditgarantin avser lån till utrikesförvaltningens 

personal i samband med omstationering. 
Till och med budgetåret 1991/92 har ca 10,9 miljoner kronor tagits i an

språk av engagemangsramen. Inga förluster har uppkommit under året. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 
1. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört i fråga 

om miljöattacheer och effektivare användning av utlandsmyndighe
terna i miljöarbetet, 

2. föreslår riksdagen att till Utrikesförvaltningen för budgetåret 
1993/94 anvisa ett ramanslag på 1 495 441 000 kr. 

A 2. Kursdifferenser 

1991/92 
1992/93 

1993/94 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

2 263 950 

1 000 
l 000 

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning uppkommer kurs
förluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget bör 
föras upp med ett formellt belopp på 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kursdifferenser för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsan

slag på 1 000 kr. 

A 3. Honorärkonsuler 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

14 789 802 

14 170 000 
15 500 000 

Anslaget används för s.k. kontorskostnadsbidrag till vissa honorärkonsulcr 
samt för anskaffning av utrustning som enligt författningar och praxis skall 

finnas på svenska honorärkonsulat. Från anslaget betalas iiven tjänsteutgif- 44 



ter som honorärkonsulcrna har i fullgiirandct av sina uppgifter samt kostna

der för konsulskonferenser. 

Hiirutöver kommer anslaget att belastas med kostnader för nya honorär

konsulat i samband med nedläggningen av lönade myndigheter. För närva

rande finns beslut om fyra nya honoriirkonsulat. Jag beräknar kostnaden 

härför till l 700 000 kr. Denna merkostnad bör finansieras genom omfördel

ning. 

Ilcmstiillan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ho11orärkonsuler för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags

anslag på 15 500 000 kr. 

A 4. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 
internationell organisation 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

74 980 716 

58 451 000 

60 000 000 

Anslaget används för att betala kostnader för förhandlingar med andra sta

ter och svenskt deltagande i internationella konferenser och möten. Ansla

get administreras och disponeras av Utrikesdepartementet för hela rege

ringskansliets räkning. 

I syfte att öka kostnadsmedvetandet har budgetansvaret för anslaget bud

getåret 1992/93 delegerats till berörda avdelningar inom departementet. Ge

nom denna åtgärd räknar jag med att belastningen på anslaget skall minska. 

Jag beräknar anslagsbehovct för budgetåret 1993/94 till 60 000 000 kr. Jag 

har vid beräkningen av anslaget räknat med kompensation för prisutveck

lingen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom intematio
nell organisation för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 

60 000 000 kr. 

A 5. Nordiskt samarbete 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

l 439 421 

l 783 000 

l 610 000 

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet inom 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 
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ramen för Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) och Nordiska Prop. 1992/93:100 
samarbetskommitten m.fl. samarbetsorgan samt för deltagande i vissa andra Bilaga 4 
former av nordiskt samarbete, däribland det svensk-norska samarbetet. Jag 
beräknar anslaget för niista budgetår till 1 610 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nordiskt samarbete för budgetåret 1993/94 anvisa ett för

slagsanslag på 1 610 000 kr. 

A 6. Utredningar m.m. 

1991/92 utgift 
1992/93 

1993/94 

Anslag 
Förslag 

7 369 365 Reservation 5 849 534 
13 252 000 

10 552 000 

Jag beräknar medelsbehovet för utredningsverksamheten till 10 552 000 kr 
under nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reserva

tionsanslag på 10 552 000 kr. 

A 7. Officiella besök m.m. 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6.569 656 
9 693 000 

10 180 000 

Anslaget utnyttjas för kostnader i samband med besök i Sverige av statsche
fer, regeringsmedlemmar och andra personer, som bör visas uppmärksamhet 
och gästfrihet från officiellt svenskt håll. Anslaget används även i samband 
med motsvarande svenska officiella besök i utlandet och i samband med re
presentation med svenskt deltagande i vissa förhandlingar utomlands. 

Jag föreslår att anslaget ökas med 487 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Officiella besök m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett för

slagsanslag på 10 180 000 kr. 
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A 8. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet 
m.m. 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 087 527 
3 635 000 
4 500 000 

Anslaget används huvudsakligen för periodiskt understöd till vissa i ut

landet, främst i Sydamerika, bosatta svenska medborgare. Därutöver beta
las från anslaget eftergifter och jämkning av fordringar för utgivet tillfälligt 

ekonomiskt bistånd åt nödställda samt för bistånd i brottmål och kostnader 
vid dödsfall. 

I anslaget finns en medclsram på 50 000 kr för särskilda informationsinsat
ser riktade till utlandsrcsenärer, främst ungdomar, för att belastningen på 

utrikesföivaltningens konsulära resurser inte skall öka. 
Från anslaget betalas också kostnader för expertgruppen för identifiering 

av katastroffall utomlands samt kostnader i sjöfartsfrågor. 
En föiväntad lagstiftning på grundval av förslag i promemorian (Ds 

1992:24) om bistånd till brottsoffer utomlands väntas medföra en kostnads
ökning med 865 000 kr. Jag räknar med att merkostnaden finansieras genom 

omfördelning inom huvudtiteln. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 4 500 000 kr. 

B. Bidrag till vissa internationella organisationer 

B 1. Förenta nationerna 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

133 142 286 
242 232 000 
191 890 000 

Förenta nationernas reguljära budget för kalenderåren 1992-93 fastställdes 

av den 46:e generalförsamlingen till 2 462 400 000 dollar. Sveriges bidrags

andcl för såväl FN:s reguljära budget som för de fredsbevarande operatio

nerna är för näivarande 1,11 %. Det uttaxerade bidraget för kalenderåret 

1992(budgetåret1991/92) uppgår, med reservation för revideringar, till 60,5 
miljoner kronor. 

Ett minst lika stort belopp kan beräknas för kalenderåret 1993 (budgetåret 
1993/94). Reservation måste iivcn här göras för revideringar och för möjlig-

4 Riksdagen 19'i2i93. I sam/. Nr 1110. Bilaga./ 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 
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het en av förändringar i bidragsskalan n:dan under t1r 1993. för kakndcrilret Prop. 1992/93: 100 

1994 - budgetåret 1993/94 - kan det svenska bidraget bcriiknas uppgå till 72 Bilaga 4 

miljoner kronor. 

Sveriges bidrag till de obligatoriska kostnaderna för FN :s fredsbevarande 

operationer beräknas för budgetåret 1993/94 uppgå till ca 98 miljoner kro

nor. Vidare tillkommer en budgetiir beredskap på 15 miljoner kronor för ob

ligatoriska bidrag avseende nya oförutsedda fredsbevarande operationer. 

Kostnader för Sveriges deltagande med personal i fN :s fredsbevarande ope

rationer belastar anslaget 13 9. Fredsbevarande verksamhet. 

De obligatoriska bidragen fördelar sig enligt följande på de fredsbeva

rande operationer som nu kan förutses pt1gt1 under kommande budgetår. 

Kostnaderna för den vaktstyrka (UNDOF) på Golanhöjderna mellan Is

rael och Syrien, som fN:s siikerhetsrf1d beslutade upprätta år 1974, har för 

kalenderåret 1993 preliminärt beräknats till oförändrat 43 miljoner dollar. 

Det svenska bidraget för budgetåret 1993/94 beräknas till oföriindrat ca 3 

miljoner kronor. 

År 1978 beslutade säkcrhctsrt1dct att siinda en fredsstyrka till södra Liba

non (Unifil). Kostnaden för denna under kalenderåret 1993 uppskattas till 

159 miljoner dollar. Det svenska bidraget för budgetåret 1993/94 beräknas 

till oförändrat ca 12 miljoner kronor. 

Till skillnad från andra fredsbevarande FN-operationer finansieras FN

styrkan på Cypern (Unficyp) inte genom uttaxering av obligatoriska bidrag 

från medlemsstaterna utan genom frivilliga bidrag. Dessa har emellertid vi

sat sig otillräckliga, och truppbidragarliinderna har diirför sjiilva fått bära en 

oproportionerligt stor andel av kostnaden för Unficyp. Vid en eventuell 

omorganisation kan säkerhetsrådet komma att iindra uppfattning och övergå 

till uttaxerade bidrag. För budgetåret 1993/94 förutses dock ett oförändrat 
svenskt frivilligt bidrag pt1 ca 3 miljoner kronor. Bidraget avräknas mot Sve

riges utestående krav på FN fiir kostnader avseende den svenska kontingen

tens medverkan i Unficyp. 

Under år 1991 upprättadc säkerhetsrådet en militiir obscrvatörsstyrka på 

gränsen mellan Irak och Kuwait (Unikom). Kostnaden för Unikom under 

kalenderåret 1993 beräknas till oförändrat ca 80 miljoner dollar, vilket inne

bär ett svenskt hidrag under budgetåret 1993/94 på 6 miljoner kronor. 

En civil observatörsstyrka uppriittades i El Salvador (Onusal) under år 

1991, med uppgift att övervaka efterlevnaden av de avtal som slutits mellan 

FMLN och regeringen. Den uppskattade i'nskostnadcn för Ormsal iir 40 mil

joner dollar. Sveriges obligatoriska bidrag för budgetårt:t 1993/94 beräknas 

till 3 miljoner kronor. 

Under år 1992 inleddes tre nya fredsbevarande FN-operationer: 

I februari beslöt siikcrhctsd1det att uppriitta FN :s fredsbevarande styrka 

för Jugoslavien (Unprofor). Osiikerheten iir stor om den kommande årskost

naden för Unprofor, men den torde ligga kring 800 miljoner dollar. Sveriges 

obligatoriska bidrag för budgcttirct 1993/94 kan diirför bcriiknas till ca 55 

miljoner kronor. 

I augusti uppriittades, likaledes genom beslut av säkerhetsrådet, en styrka 

i Somalia (Unosom) för att dels övervaka vapenvilan, dels skydda distribu

tionen av humanitiirt bist[1nd. Årskostnaden för Unosom beriiknas vid full 48 



styrka uppgå till 200 miljoner dollar. Det svenska obligatoriska bidraget för Prop. 1992/93: 100 
budgetåret 1993/94 beräknas till 12 miljoner kronor. Bilaga 4 

I oktober upprättades efter beslut i säkerhetsrådet också en blandad mili
tär-civil fredsbevarande operation i Mrn;ambique (Unomoz). Styrkans upp
gift är huvudsakligen att övervaka efterlevnaden av fredsavtalet mellan rege
ringen och Renamo samt de allmänna val som planeras till i oktober 1993. 
Årskostnaden för Unomoz beräknas till ca 60 miljoner dollar, varför det 

svenska obligatoriska bidraget för budgetåret 1993/94 kan beräknas till ca 

4 miljoner kronor. 
De starkt ökande anspråken på FN:s fredsbevarande insatser har föranlett 

Sverige att hålla en budgetär beredskap avseende obligatoriska bidrag till 
finansiering av nya oförutsedda operationer samt vid oförutsedda förläng

ningar av pågående operationer. Jag föreslår alt ett belopp på 15 miljoner 
kronor avsätts för dessa ändamål under budgetåret 1993/94. 

Från och med budgetåret 1993/94 bör Sveriges bidrag till FN:s organisa

tion för industriell utveckling, Unido, föras över till detta anslag från tolfte 
huvudtiteln. Unido:s verksamhet syftar till att främja och påskynda indust

rialisering i utvecklingsländcr. Sveriges bidragsandel till Unido uppgår för 

närvarande till 1,10 % av organisationens budget, vilket för budgetåret 

1993/94 beräknas motsvara 6 890 000 kr. 
Ett belopp om totalt 632 000 kr för bidrag till utredningar m.m. om det 

allmänna FN-arbetet, som bedrivs av enskilda organisationer, läroanstalter 

m.fl., bör föras över till det nya anslaget F 1. Utredningar och andra insatser 

på det utrikespolitiska området. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förenta nationerna för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags

anslag på 191 890 000 kr. 

B 2. Nordiska ministerrådet 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

256 271 964 
250 000 000 

250 000 000 

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges andel till Nordiska ministerrå
dets budget inklusive bidraget till Nordiska hälsovårdshögskolan. 

Nordiska ministerrådets budgetår sammanfaller med kalenderåret. 
Efter behandling i Nordiska rådets organ fastställde Nordiska ministerrå

det i december 1992 Nordiska ministerrådets budget för år 1993. Budgeten 

uppgår till totalt 650 400 000 danska kronor. Härutöver tillkommer anslaget 

till Nordiska hälsovårdshögskolan, som uppgår till 38 576 000 kr. Sveriges 

andel av Nordiska ministerrådets budget för verksamhetsåret J 993 beräknas 

till 37,8 % enligt den fördelningsnyckcl som tillämpas. Den svenska andelen 
av 1993 års budget uppgår till ca 250 000 000 kr. Härutöver tillkommer det 

svenska bidraget till Nordiska hälsovårdshögskolan, som uppgår till ca 

16 000 000 kr. 49 



Nordiska ministerrådets budget för år 1994 kommer att fastställas först i Prop. 1992/93:100 

november 1993. Bilaga 4 
Bland annat mot bakgrund av den beräknade anslagsbclastningen för 

verksamhetsåret 1993 föreslftr jag ett oförtindrat anslag nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Nordiska ministerrådet för budgetåret 1993/94 anvisa ett för

slagsanslag på 250 000 000 kr. 

B 3. Europarådet 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

23 047 787 

28 240 000 

29 780 000 

Jag beriiknar medelsbehovct för nästa budgetår till 29 780 000 kr. Huvudde

len av beloppet utgörs av det svenska bidraget till Europarådets ordinarie 

budget för kalenderåret 1994. Sveriges andel av den ordinarie budgeten är 

för närvarande 2, 74 %. Förutom bidraget till den ordinarie budgeten till

kommer kostnader för amortering av byggnadslån för uppförande av en ny 

byggnad för Europarådets institutioner för mänskliga rättigheter, pensions

budget, administration i samband med Sveriges deltagande i särskilda avtal 

inom hälsov~trdskommittcns ansvarsområde, det europeiska farmakopc

samarbetet, deltagande i fonden för social utveckling, bidrag till den s.k. 

Pompidougruppen för narkotikabekämpning, deltagande i kommissionen 

för demokrati genom lag samt obligatoriska och frivilliga bidrag till euro
peiska ungdomsfonden. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Europurtldet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag 

på 29 780 ()()() kr. 

B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

f.iirslag 

13617520 

20 000 000 

21 500 000 

Bland väsentliga nytillkomna uppgifter på handclsområdet för Organisatio

nen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) kan nämnas det kraf

tigt utökade och komplexa samarbetet med Central- och Östeuropa, det f.d. 

Sovjetunionen, de senaste årens dialog med de s.k. dynamiska asiatiska eko

nomierna (DAE) och etl intensifierat arbete med olika miljöfrågor, bl.a. 

handel och miljö. Denna gradvisa utvidgning av OECD:s verksamhet får gi- 50 



vet vis konsekvenser för organisationens arbete samt budget, som till största Prop. 1992/93: 100 
delen bygger på medlcmsliindcrnas bidrag. Bilaga 4 

Huvuddelen av OECD:s budget avser kostnaderna för sekretariatet och 
verksamheten i dess olika kommittccr, såsom kommitten för ekonomisk po
litik, handelskommitten, miljökommittcn, industrikommittcn och jord
brukskommittcn. Till detta kommer kostnader för det av OECD upprättade 
centret för östfrågor (Centre for Ca-operation with Europcan Economics in 
Transition, CCEET) samt för det särskilda programmet "Partners in Transi
tion" (PIT) som antagits för vissa länder i Östeuropa. Dessutom tillkommer 
kostnader för regelbundna möten med DAE. Samtliga medlemsländer bi
drar till finansieringen av denna del efter en skala framräknad på basis av 
bl.a. BNP under föregående treårsperiod. OECD:s budgetår löper per ka
lenderår, och för år 1992 var den svenska andelen 1,44 %. 

Resterande del av OECD-budgeten gäller frivilligt samarbete inom till 
OECD anslutna samarbetsorgan såsom det internationella energiorganet 
(IEA), OECD:s utvecklingsinstitut (Devclopment Centre), atomenergior
ganct (NEA) samt dess programbibliotek och centrum för sammanställning 
av neutrondata, centret för utbildningsforskning (CERI), europeiska trans
portministerkonferensen (ECMT) samt vissa program, såsom det speciella 
programmet för kemikaliekontroll, stålprogrammet, vägforskningspro
grammet samt den år 1991 inrättade Financial Action Task Force on Money 
Laundcring (FATF). Beroende bl.a. på antalet deltagande länder varierade 
Sveriges andel av bidragen till dessa organ under år 1992 mellan 1,42 % och 
3,10 %. 

Sveriges bidrag för år 1992 uppgick till ca 20 miljoner kronor. Då budge
ten för OECD:s verksamhetsår fastställs först i december, är beräknings
grunden oviss vad gäller bidragets storlek för budgetåret 1993/94. Med led
ning av tillgängligt underlag torde anslaget beräknas till 21,5 miljoner kro
nor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
21 500 000 kr. 

B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFfA) 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

47 942 767 
110 000 000 
110 000 000 

Det svenska budgetåret 1993/94 täcker andra hälften av EFTA:s budgetår 

1993 och första hälften av EFTA:s budgetår 1994. EFTA-sekretariatet har 
för EFTA:s budgetår 1993 äskat 90 miljoner schweiziska francs. Budgeten 
omfattar kostnader för EFTA:s nya EES-organ, EFTA:s övervakningsmyn
dighet (ESA) och EFTA-domstolcn, samt för EFTA-sckrctariatet och de de-
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!ar av del multilaterala programsamarbetet som finansieras över EFTA-bud
gelen (standardiserings- och statistiksamarbetet). För år 1994 finns ännu 
inga uppgifter. Budgeten år 1994 kommer dock att präglas av vilka förvänt
ningar som råder om olika EFTA-länders anslutning till EG. I dagsläget är 
bedömningen att en viss mindre realökning torde komma att behövas för år 

1994. 
Det negativa resultatet av den schweiziska folkomröstningen om EES-av

talet innebär att avtalets ikraftträdande försenas. Vidare får Schweiz nej till 
EES budgetmässiga återverkningar. Budgeten kommer att delas upp i en 
EFTA-del och en EES-del. Sveriges andel av EFTA-delen blir sannolikt 
25,47 % enligt tidigare beslutad fördelningsnyckel. Vad gäller EES-delen, 
omfattande kostnaderna för ESA, EFTA-domstolen och huvuddelen av EF
TA-sekretariatcl, kommer nya fördelningsnycklar all fastställas först i bör
jan av år 1993. Det är osäkert om, och i så fall i vilken utsträckning, Schweiz 
kommer att bidra till de EES-relaterade kostnaderna. 

Den totala omslutningen av budgetens EES-dcl kommer sannolikt inte att 
kunna fastställas förrän i början av 1993. Vissa kostnadsökningar kommer 
dock alt bli konsekvensen av att Schweiz inte deltar i EES. Med reservation 
för de ändringar som dessa ovisshetsfaktorer kan medföra, föreslår jag att 
anslaget B 5 oförändrat uppgår till 110 miljoner kronor för budgetåret 

1993/94. 
EFTA-sekretariatct, med kontor både i Geneve och Bryssel, kommer att 

ha en viktig stödfunktion för EFTA-ländernas samordnings- och beslutsor
gan i EES, Ständiga kommitten. Det EES-relatcradc arbetet kommer i hu
vudsak alt skötas i Bryssel, innebärande att en viss personalöverflyttning 
från Geneve till Bryssel kommer att ske. Kvar i Gencve blir stabsfunktio
nerna för EFfA:s tredjelandssamarbete samt för det traditionella samarbete 
som sorterar under Stockholmskonventionen. Sistnämnda samarbete kom
mer sannolika att reaktiveras till följd av den schweiziska folkomröstningen. 

I Bryssel kommer särskilda översättnings- och publiceringsenheter att 
byggas upp. Dessa kommer organisatoriskt att sortera under EFfA-sckrcta
riatel, men vara gemensamma för Ständiga kommitten, ESA och EFTA
domstolen. 

EFfA:s övcrvakningsmyndighet (ESA) kommer alt ha sitt säte i Bryssel 
efter beslut av EFTA:s ministerråd vid dess möte i Geneve den 10-11 de
cember 1993. Flyttningen av ESA:s huvudsäte från Gencve till Bryssel kom
mer kortsiktigt att medföra merkostnader för EFfA:s EES-länder, men 
långsiktigt innebära besparingar. EFfA-domstolcn kommer all ha sill siilc i 
Gencvc. 

Till följd av Schweiz nej i folkomröstningen har Sverige accepterat all i 
stället för Schweiz överta ordförandeskapet under första halvåret 1993. 

För EFfA:s budgetår 1994 förutses endast mindre reala kostnadsök
ningar. Övervakningsmyndigheten förutses behöva ökade personalresurser 
på det veterinära- och fytosanitära området och domstolen viss personalför
stärkning för de legala granskningsuppgifterna. 

Prop. 1992/93:100 
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Hemställan Prop. 1992/93:100 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bilaga 4 

att till Europeiska frilza11delssam111anslutninge11 ( EFT/I) för hudgct-
årct 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 110 000 000 kr. 

B 6. Organisationer för internationell handel och 
råvarusamarbete m.m. 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

8 505 808 
9 278 000 
8 713 000 

Från anslaget erläggs bidrag för Sveriges deltagande i vissa internationella 
organ. För hudgctåret 1993/94 torde medel beräknas enligt följande. 

1. GATT-organisationen 
2. Internationella rådet för samarbete 

på tullområdet 
3. Internationella tulltariffbyrån 
4. Inlt:rnationella kaffeorganisationen 

(ICO) (Prop. 1982/83:142) 
5. Internationella kakaoorganisationen 

(ICCO) (prop. 1986/87:41) 
6. Internationella juleorganisationen 

(IJO) (prop. 1990/91:13) 
7. Internationella organisationen för 

tropiskt timmer (ITTO) (prop. 
1983/84:121) 

8. Internationella naturgummiorgani-

9. 
sationen (INRO) (prop. 1988/89:19) 
Internationella rådgivande bomulls-
kommitten (ICAC) (prop. 1951:47) 

JO. Internationella gummistudiegrup-
pcn (IRSG) (prop. 1966:1 bil.12 
s.168) 

11. Internationella bly- och zinkstudie-
gruppen (ILZSG) (prop. 1960:1 
bil.12.s.284) 

12. Internationella nickelstudiegruppen 
(INSG) (prop. 1985/86:100 bil.5 
s.31) 

13. Internationella kopparstudiegrup-
pcn (ICSG) (prop. 1986/87:100 bil.5 
s.34) 

14. Internationella tennstudiegruppen 
(ITSG) (prop. 1986/87:100 bil.5 s.34) 

15. Internationella byrån i Paris för ut-
ställningar (prop. 1947:1 bil.12 
s,156) 

16. Ovrigt 
Summa 

1992/93 

7 000 000 
640 000 

240 000 
460 000 

86 000 

20 000 

128 000 

30 000 

77 000 

115 000 

135 000 

130 000 

80 000 

70 000 

57 000 

10 000 
9 278 000 

Beräknad ändring 
1993/94 

+ 85 000 

- 20 000 

-128 000 

- 5 000 

- 77 000 

-135 000 

-130 000 

- 80 000 

- 70 000 

- 5 000 
-565 000 

Allmänna tull- och handelsavtalct (GATT) är ett regelverk för den inter
nationella handeln. GATT är också ett förhandlingsforum. Den åttonde in
ternationella tull- och handelsförhandlingen, den s.k. Uruguay-rundan, som 
pågått sedan år 1986, beräknas kunna slutföras under innevarande budgcttir. 

Ordinarie arbete under GATT omfattar tillämpning och uttolkning av re-
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gelverkct, t.cx. antidumpning, tullvärde, skyddsåtgärdcr, subventioner och 
tvistlösning. Sedan år 1989 bedrivs även en granskning av enskilda länders 
handelspolitik, den s.k. Trade Policy Rcvicw Mcchanism (TPRM). 

Tunga poster i GATT:s budget är, förutom sckretariatskostnadcr och Uru

guay-rundan, bidraget till International Trade Ccntre UNCTAD/GATT 
(JTC) samt TPRM. När Uruguay-rundan är klar och man etablerat stabila 

former för verksamheten kommer detta sannolikt att medföra ett behov av 

permanent förstärkning av organisationen. Bidragen till GATT bygger på 
medlemsländernas andel av världshandeln under de senaste tre åren. För år 

1993 beräknas Sveriges andel till 1,76 %. 
De internationella prisstabiliserande avtalen på råvaruområdet har, utom 

för naturgummi, fungerat mindre väl och de ekonomiska klausulerna i såväl 
kaffe- som kakaoavtalet har försatts ur kraft. Intresset har i stället riktats 
mot utvecklingsavtal och studiegrupper utan prisstabiliserande funktioner. 

Dessa former för multilateralt samarbete har, icke desto mindre, en bety

delse för de råvaruberoende utvecklingsländcrna. 

Under hösten 1992 har beslut tagits rörande omdisponering av ansvaret 
för vissa av de organisationer som tidigare inkluderats i anslaget. Sålunda 

har ansvaret för metallstudiegrupperna överflyttats till Näringsdepartemen

tet. Ansvaret för organisationerna för tropiskt timmer (ITTO) och jute 

(IJO) har på samma sätt överflyttats till avdelningen för internationellt ut
vecklingssamarbete inom Utrikesdepartementet. Posterna belastar sålunda 

andra anslag från nästa budgetår. Sveriges medlemskap i internationella råd
givande bomullskommitten, vars verksamhet ej baseras på något internatio

nellt avtal, kan komma att upphöra från nästa budgetår. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Orga11isationer för internationell handel och råvamsamarbete 

m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 8 713 000 kr. 

B 7. Internationell råvarulagring 

1991/92 Utgift 193 000 

1992/93 Anslag 2 000 000 

1993/94 Förslag 2 000 000 

Kostnader avseende råvarulagring under 1987 års internationella naturgum

miavtal belastar anslaget. 
Det första naturgummiavtalet, 1979 års intematio11ella naturgwnmiavtal, 

skulle ha löpt ut år 1985 men förlängdes med två år till oktober 1987. 

Ett nytt avtal, 1987 års intemationella naturgummiavtal (prop. 1988/89:19, 

bet. 1988/89:NU4, rskr. 1988/89:72), framförhandlades inom UNCTAD:s 

ram våren 1987 och trädde definitivt i kraft den 3 april 1989. Sammanlagt 

har Sverige bidragit med ca 9,6 miljoner kronor till buffertlagerkontot enligt 
1979 års och 1987 års avtal, varav 420 000 kr som initialbidrag till det sist-

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 
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nämnda. På grund av prisutvecklingcn för naturgummi kunde buffertlagret 
under en följd av år dras ner och den övervägande delen av medlemsliindcr
nas bidrag återbetalas. För Sverige har detta hittills inneburit omkring 
8 miljoner kronor i återbetalade medel under de två avtalen. 

Under år 1992 har medlemsländerna uppmanats att på nytt bidra med me
del för stödköp i enlighet med avtalets bestämmelser. Sveriges andel har 
uppgått till drygt 1 miljon kronor år 1992. Om prisutvecklingen ger anled
ning härtill kan ytterligare bidragsinbetalningar till avtalets buffertlager 
komma att aktualiseras. Sveriges bidragsandel för budgetåret 1993/94 kan 

beräknas uppgå till 2 miljoner kronor. 

Hcmstiillan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Internationell råvarulagring för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

fi.irslagsanslag på 2 000 000 kr. 

B 8_ Övriga internationella organisationer m.m. 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 750 937 
3 638 000 
2 864 000 

Bidrag lämnas till organisationer och institutioner som i sin ordinarie verk
samhet eller genom olika specialaktiviteter verkar för att främja de mänsk
liga rättigheterna, såsom International Work Group for lndigenous Affairs 
och det internationella institutet för mänskliga rättigheter i Strasbourg 
(Fondation Renc Cassin). 

Från detta anslag lämnas också bidrag till den verksamhet som bedrivs av 
FN:s tortyrkommittc samt dess rasdiskrimincringskommittc. Mcdelsramcn 
för bidraget till tortyrkommitten föreslås minska med 70 000 kr (från 
270 000 kr till 200 000 kr). 

Sedan budgetåret 1989/90 erhåller Raoul Wallenberg-institutet i Lund ett 
bidrag för att finansiellt stärka verksamheten vid institutet. För budgetåret 
1992/93 har anslagits 1 622 000 kr till institutets verksamhet. Jag föreslår 
oförändrat bidrag för budgetåret 1993/94. 

Jag föreslår vidare att ramen för övriga bidrag till organisationer och insti
tutioner bibehålls på samma nivå som i 1992 års budgetproposition varför det 
totala beloppet för bidrag till ovan nämnda organisationer och institutioner 
beräknas uppgå till 2 611 000 kr. 

Härutöver beräknar jag bidrag till den Permanenta skiljedomstolens inter
nationella byrå i Haag och Haag-akademien för internationell rätt samt det 
internationella institutet för humanitär riitt i San Remo. Dessa tre bidrag kan 
beräknas till 99 000 kr. 

Sedan budgetåret 1977/78 har över detta anslag även anvisats medel att 
användas för ekonomiskt stöd till vissa internationella, icke- statliga organi
sationer (NGO) samt forsknings- och studiegrupper m.m. (jfr prop. 
1976/77:100 bil. 6, s. 14). Då statens bidrag till fristående organisationer och 

Prop. 1992193: 100 
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verksamheter måste omprövas föreslår jag att bidragen till NGO upphör den 

1 juli 1993. 

Från och med budgetåret 1989/90 skall kostnader som uppstår för skatte

justering av pensioner redovisas under detta anslag. Justeringen sker i enlig

het med det pensionssystem som upprättats för personalen inom de s.k. 

koordinerade organisationerna (t.ex. OECD, Europarådet). Normerna för 

denna justering är konkret anpassade till skattesystemet i det land där pen

sionären 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 pensionerad tjänsteman som 

berörs av skattejusteringen. Skattejusteringsbidraget för budgetåret 1993194 

beräknas uppgå till 154 000 kr. 

Jag beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1993/94 till 2 864 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Övriga intemationella organisationer m.m. för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 2 864 000 kr. 

B 9. Fredsbevarande verksamhet1 

1992/93 

1993/94 

Anslag 

Förslag 

40 000 0002 

407 000 000 

1 Tidigare redovisat under tredje huvudtiteln anslaget B 9. Oförutsedda fredsbeva
rande insatser, fjärde huvudtiteln anslagen L 1. Kostnader i Sverige för FN-styrkor 
m.m., L 2. FN-styrkors verksamhet utomlands och L 3. Sveriges delegation vid NNSC 
i Korea. 
2 Avser anslaget B 9. Oförutsedda fredsbevarande insatser. 

1 samråd med chefen för Försvarsdepartementet föreslår jag att anslagen för 

svenskt deltagande i fredsbevarande verksamhet inom FN:s och ESK:s ram 

från och med budgetåret 1993/94 förs över från Försvarsdepartementets till 

Utrikesdepartementets huvudtitel. De anslag som berörs inom försvarets 

huvudtitel är L 1. avseende kostnader i Sverige för FN-styrkor m.m. (utom 

åtaganden till följd av Wien-dokumentet, kostnader i samband med de nor

diska försvarsministermötena samt kostnader för den militäre rådgivaren vid 

FN-delegationen i New York), L 2. avseende FN-styrkors verksamhet utom

lands och L 3. avseende Sveriges delegation vid Neutral Nations Supervis01y 

Commission (NNSC) i Korea. Ett tusenkronors-anslag kommer att inrättas 

under fjärde huvudtiteln för att medge ett beställare/leverantörs-förhållande 

mellan de två departementen. 

Prop. 1992/93:100 
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l. Kostnader i Sverige 
2. Kostnader utomlands 
3. Till regeringens disposition 

Summa 

Kostnader i Sverige 

Anslag 
1992/93 

46 975 000 
252 767 000 
40 000 000 

339 742 000 

Beräknad iindring 
1993/94 

Föredraganden 

+ 3 261 000 
+37 256 000 
+26 741 000 

+67 258 000 

Verksamheten består av rekrytering, organisation och utbildning av personal 

till försvarsmaktens utlandsstyrka m.m. 

Kostnader utomlands 

Anslagsposten består av löner, traktamenten, utrustning och underhåll för 
den svenska personalen i följande FN-operationer: 

UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) i Mellanös

tern, Unmogip (United Nations Military Observer Group in Jndia and Paki

stan) i Kashmir, OSGAP (Office of the Secretary General in Afghanistan 
and Pakistan), Unikom (United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission) i 

Kuwait, Unficyp (United Nations Peace-keeping Force) på Cypern, Unifil 

(United Nations Interim Force in Lebanon) i Libanon, Unprofor (United 

Nations Protection Force) i det forna Jugoslavien, UNTAC (United Nations 
Transitional Authority) i Kambodja och Unomoz (United Nations Opera
tion in Mozambique). 

I kostnader utomlands ingår även utgifter för personalen i Sveriges delega
tion vid NNSC i Korea. 

Till regeringens disposition 

FN:s och i viss mån ESK:s alltmer omfattande fredsbevarande och fredsbyg
gande verksamhet ökar starkt anspråken på Sverige att förbättra beredska
pen att delta i framtida fredsbevarande operationer. 

Mot denna bakgrund föreslår jag att 66 741 000 kr anslås s<'isom finansiell 
beredskap för att kunna möta kostnader som uppkommer under gällande 

budgetår om Sverige beslutar att delta i mer begränsad omfattning med per

sonal i nya fredsbevarande operationer eller i redan existerande operationer 

där Sverige inte tidigare deltagit. Medlen skall också kunna användas för ut

ökade bidrag till operationer där vi redan deltar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fredsbevarande verkrnmhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

reservationsanslag på 407 000 000 kr. 
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B 10. Konferensen om säkerhet och samarbete Europa 
(ESK) 1 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 176 110 

10 000 000 

23 328 000 

1 Tidigare redovisat under ansl;iget F 2. 

ESK:s verksamhet och institutioner befinner sig i snabb utveckling. 

Toppmötet i Helsingfors i juli 1992 beslutade alt ESK:s institutioner - sek

retariatet i Prag, centret för förhindrande av konflikter i Wien och kontoret 

för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter i Warszawa - skall 

arrangera en serie seminarier i olika ämnen, bl.a. till stöd för de nya delta

garstaterna. I september 1992 öppnades det nya Forum för säkerhetssamar

bete i Wien. De politiska konsultationerna inom ramen för ESK:s ämbcts

mannakommiltc intensifieras alltmer och innebär ett kontinuerligt arbete i 

olika undergrupper. ESK:s kommunikationssystem beräknas i år nå 34 stater 

och är under fortsatt utbyggnad i vad avser både det gemensamma nätet och 

den svenska beredskapen att sända och ta emot information. En minoritets

kommissarie har utsetts och skall förses med vissa administrativa resurser. 

Vidare har under senare hälften av år 1992 flera s.k. missioner av skiftande 

varaktighet utsänts, i första hand till krisområden i det forna Jugoslavien. 

Liknande ESK-närvaro kan väntas bli upprättad under kortare eller längre 

tid i ett antal andra krisområden. 

Föredragandens överväganden 

Vid fjolårets toppmöte i Helsingfors beslöt stats- och rcgcringschcfcrna att 

ge ESK en delvis ny inriktning. Till den tidigare i huvudsak normativa verk

samheten läggs nu i ökande grad operativa insatser i syfte att förebygga kon

flikter, hantera kriser och lösa tvister med fredliga medel. Ett uttryck härför 

är de ESK-missioner som sänds till olika krisområdcn. Kostnaderna för 

dessa missioner kan snabbt komma alt överstiga kostnaderna för ESK:s öv

riga verksamhet, för vilken jag för budgetåret 1992/93 beräknade en utgift 

om 10 000 000 kr och nu förutser en ökning till 15 000 000 kr för budgetåret 

1993/94. Jag föreslår att 5 000 000 kr avsätts för kostnader för missioner. 

Därutöver föreslår jag att 3 328 000 kr ställs till regeringens disposition för 

utgifter i samband med ESK-ordförandeskapet. 

Ordförandeskapet i ESK:s ministerråd och i ämbetsmannakommitten 

med dess undergrupper roterar mellan deltagarstaterna. Sverige innehar 

denna post under perioden från ministerrådsmötet i Stockholm i december 

1992 till nästa ministerrådsmöte, som väntas äga rum mot slutet av 1993. Det 

svenska ledningsansvaret för ESK kvarstår emellertid ännu en tid därefter, 

genom att Sverige kommer att ingå i den s.k. trojkan under resten av budget

året 1993/94. 

Sveriges andel av ESK:s gemensamma budget är för närvarande 3,55 %. 
I nuvarande dynamiska skede av ESK:s utveckling kan ett antal stater, med 

hänvisning till effektivitelsskäl, inte acceptera att alla beslutade utgifter fi
nansieras över den gemensamma ESK-budgeten. Vissa kostnader bestrids 
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därför genom att olika ESK-stater beviljar extra bidrag. Under perioden Prop. 1992/93: I 00 
som ordförande och som medlem av trojkan kommer särskilt stora anspräk Bilaga 4 
på extra bidrag att riktas mot Sverige. Jag avser att i första hand låta sådana 
bidrag utgå i form av personal, som ställs till ESK:s förfogande för siirskilda 
uppdrag. Lönekostnader m.m. bör därvid normalt stanna p<°1 den ordinarie 
arbetsgivaren. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 23 328 000 kr. 

C. Internationellt utvecklingssamarbete 

U-LÄNDERNA I VÄRLDEN 

Viirldsekonomi och handel 

Även om u-ländernas egen politik är avgörande för deras utveckling har den 
internationella ekonomiska omgivning som u-länderna möter stor betydelse. 

Den tilltagande internationaliseringen har successivt stärkt detta beroende. 
I-ländernas ekonomiska politik påverkar u-ländernas möjligheter att gene

rera exportinkomster och skapa tillväxt i ekonomin. För hårt skuldsatta u
Jänder är den internationella ränteutvecklingen, som till stor del bestäms av 

politiken i i-länderna, av särskild betydelse. 
Tillväxten i i-länderna har varit mycket svag under 1991 och 1992, även 

om en viss återhämtning skett under det senaste året. Framför allt har en 
tydligare konjunkturuppgång kunnat skönjas i USA, medan utvecklingen i 
den japanska ekonomin kännetecknas av avmattning. I Europa har en åter
hämtning hiimmats av Tysklands strama penningpolitik för att motverka sti
gande inflation och budgetunderskott. Tillväxten i många i-läm.kr begränsas 
av strukturella obalanser som uppkommit under 1980-talets tillväxtår. Beho
vet av en omfattande budgetkonsolidering är fortsatt stort i ett antal OECD
ländcr, däribland USA. Med nuvarande politik, i kombination med den väx
ande efterfrågan på kapital globalt sett, kommer realräntorna att vara fort
satt höga. 

Tillväxten i u-länderna som grupp uppgick till 3,3 % under 1991 (exklu

sive Östeuropa). Ökningen förklaras huvu.dsakligen av stark tillväxt i Mel
lanösternregionen och i viss mån i Asien. Real BNP per capita växte med 

l,3 % och beräknas enligt Internationella valutafondens (IMF) prognoser 
stiga till ca 3-4 ~;;; för 1992 och 1993. Tillväxten i de afrikanska länderna sö

der om Sahara var svag under 1991 och BNP per capita sjönk med i genom
snitt 1,8 c;;;_ Denna siffra döljer emellertid stora skillnader i tillviixt mellan 

olika hinder. De afrikanska hinder som genomfört ekonomiska reformpro

gram har under senare år kunnat notera en begynnande återhämtning. Till
växten under år 1992 bcriiknas för södra Afrika bli lägre än väntat till följd 

av den omfattande torkan. I Latinamerika var tillväxten 3,2 ~''o under 1991. 59 



Världshandelns volym, som viixtc med endast 2,3 %, under 1991, beräknas Prop. 1992/93:100 
enligt IMF växa med 4,5 % respektive 6,7 'X• under åren 1992 och 1993. Av- Bilaga 4 
mattningen i världshandcln under f1r 1991 kan friimst förklaras av minskad 
importefterfrågan i i-länderna och sammanbrottet i Östeuropas utrikeshan-

del. Ökad importefterfrågan i Östasien och återhämtning i Latinamerika bi-
drog dock till att nedgången begriinsades. 

Afrika söder om Sahara ökade sin export med i genomsnitt 2,5 % under 

år 1991, en förbättringjiimfiirt med tidigare i'irs nedgång. De afrikanska län

derna blev allt svagare på viirldsmarknaden under 1980-talet. Orsakerna till 
de afrikanska ländernas siirskilda problem står bl.a. att finna dels i att den 

ekonomiska politiken i flertalet länder missgynnat exporten, dels i deras be
roende av ett fåtal råvaror för sin export. De flesta råvarupriser har fallit 
under en längre period. Under år 1991 sjönk de reala priserna på andra råva
ror än olja med i genomsnitt 6,7 %. 

Möjligheterna för u-länderna att öka sitt deltagande i världshandeln har 
avgörande betydelse för deras utsikter att skapa egna resurser för utveck

ling. De flesta u-ländcr har genomfört reformer i riktning mot en mer öppen 
handelspolitik. Samtidigt hämmas u-ländernas exporttillväxt av i-ländernas 

handelshinder på vissa områden. Avskaffande av handclshinder och jord

brukssubventioner i i-länderna skulle kunna skapa exportinkomster för u
länderna, som överstiger det totala biståndet till dessa. Därför är ett slutför

ande av de multilaterala handelsförhandlingarna i GATf, den s.k. Uruguay
rundan om liberalisering av världshandeln, av stor betydelse för många u

liinder. 

Resursflöden och skuldlättnadsåtgärder 

Den tunga skuldbördan i många u-länder utgör ett allvarligt hinder för eko
nomisk och social utveckling. För att länderna skall ta sig ur skuldkrisen 

krävs att de för en konsekvent reformpolitik som kan främja utveckling och 
tillväxt. Det är också viktigt att de länder som för en kraftfull reformpolitik 
stöds i sina ansträngningar genom ökade resursflöden och skuldlättnader. 

I analyser av skuldsituation och resursflöden skiljer man vanligtvis på me
delinkomstländer (huvudsakligen latinamerikanska länder) och låginkomst
länder (huvudsakligen afrikanska länder). Skuldsättningen och resursflö
dena ser olika ut för dessa kategorier av länder. U-ländernas totala utlands

skuld, inkl. f.d Sovjetunionens utlandsskuld, ökade från ca l 600 miljarder 

US dollar år 1991 till ca l 700 miljarder US dollar år 1992. I förhållande till 
BNP och export var dock skuldhördan oförändrad totalt sett. 

Efter ett decennium av fallande eller stagnerande resursflöden till u-län

derna, har generellt sett en återhiimtning ägt rum. Det samlade långfristiga 
nettoresursflödet till u-länderna - offentlig och privat nettoutlåning, bistånd 

och utländska direktinvcsteringar - uppskattades enligt Världshanken ha 
ökat från 115 miljarder US dollar ~lT 1991 till 134 miljarder US dollar år 

1992. En stor andel av flödet bestod av offentliga flöden; gåvohistånd och 

offentlig, främst multilateral, utlåning. Huvuddelen av ökningen kan dock 
förklaras av en ökning i privata flöden i form av ökad privat långivning och 

ökade direktinvesteringar. 60 



Nellotransfereringarna - nettorcsurstli\det minus riintebetalningar och Prop. 1992/93:100 
hemtagna vinster på utliindskt kapital - iir ett mått på det externa likviditets- Bilaga 4 

tllidet till ett land. De samlade ncttotransrercringarna till u-liindcrna beräk-

nades öka Mm 38 miljarder US dollar år 1991 till 56 miljarder US dollar år 

1992. Även ökningen i nellotransfcreringar förklaras av ökad lfmgivning, 

fr:imst från privata källor. 
De samlade nettotransfereringarna döljer stora regionala skillnader. Net

totransfereringarna till de latinamerikanska Hinderna iir fortfarande nega

tiva, men i minskande omfattning. Det negativa flödet iir en följd av de pri

vata bankernas minskade utlåning i samband med skuldkrisens utbrott i bör

jan av 1980-talet samt att ett antal latinamerikanska länder har ökat sina riin

tcbctalningar på utlandsskulden under senare f1r. Framgångsrik anpassnings

politik i kombination med särskilda skuldliittnadsoperationcr har medfört 

att kommersiella banker åter börjar ge rnn till latinamerikanska Hinder bl.a. 

till Mexico och Chile. En betydande del av de senaste årens ökning i resurs

flödet till u-ländcrna har dock gått till Latinamerika. 

Nettotransfereringarna var för år 1992, fortsatt starkt positiva för Öst- och 

Sydasien samt för Afrika söder om Sahara. För de fattiga skuldtyngda län

derna i Afrika söder om Sahara ligger resursflödet, som friimst utgörs av bi

stånd och offentlig utlåning på konccssionella villkor, på en högre nivå än 

före år 1988. Detta iir främst ett resultat av iikade resursflöden inom ramen 

för det av Världsbanken samordnade Siirskilda programmet för Afrika 

(SPA). Samtidigt har de senaste två ftrens kraftiga ökning i det samlade re

sursflödet till u-ländcrna, vilket främst iir ett resultat av ökade privata flö

den, inte kommit de fattiga länderna i Afrika och Asien till godo. 

Skuldkrisen och de privata bankernas minskade utlåning har inneburit att 

beroendet av utlåning från de internationella finansiella institutionerna, ofta 

på koncessionella villkor, har vuxit. Antalet 1:1g- och lägre medelinkomstHin

der som har tillgång till IDA-lån, Världsbankens utläning på koncessionella 

villkor, har ökat. Detta gäller även antalet länder som iir behöriga för den 
konccssionclla utlåning som administreras av IMr. 

Insikten har vuxit om behovet av skuldlättnads[1tgiirder som ett komple

ment till andra insatser för att öka resursili\dct till u-liinderna. Avgörande 

för om skuldlättnadsåtgärder skall bidra till en bestf1endc återhämtning är 

att de samtidigt åtföljs av ekonomiska reformer. Detta iir nödvändigt för att 

makroekonomiska och strukturella obalanser skall minska och en grund ska

pas för långsiktig återhämtning. Skuldliittnadsåtgiirder bör därför ges i kom
bination med att de skuldtyngda länderna genomför s.k. strukturanpass

ningsprogram. 

De svårt skuldtyngda medclinkomstWnderna har en utlandsskuld på ca 

507 miljarder US dollar, huvudsakligen till kommersiella banker. Ett antal 

skuldtyngda mcdelinkomstliinder har under de senaste åren ingf1tt överens

kommelser med de kommersiella bankerna om skuld- eller skuldtjänst

minskning. Detta har skett genom stöd från llv!F, Viirldsbankcn och bilate

rala givare inom ramen för den s. k. Bradyplancn. Under ftr 1992 ingick Filip

pinerna och Argentina sädana överenskommelser och för andra Hinder pågår 

förhandlingar. Ekonomiska reformer och skuldbttnadcr har lett till att ett 

växande antal latinamerikanska Under f1ter blivit krcditviirdiga. 61 



Ett antal skuldtyngda s.k. lägre medel inkomstländer har stora skulder till 

offentliga bilaterala kreditorer. Sådana skulder, huvudsakligen statsgarantc

ralfc exportkrediter, omförhandlas i den s.k. Pariskluhbcn. Sedan ett par år 

tillämpar Parisklubben längre återbetalningstider vid skuldomförhandlingar 

med denna grupp av länder. Under 1991 fick Polen och Egypten generösa 

skuldlättnader. Parisklubben överväger ocks:I att tillämpa de nya villkor som 

gäller för de fattigaste länderna för fyra skuldtyngda lägre medel inkomstlän

der: Nigeria, Elfenbenskusten, Kamerun och Kongo. 

De svårt skuldtyngda Jåginkomstländerna, främst afrikanska länder, hade 

vid utgången av år 1991 en utlandsskuld på ca 180 miljarder US dollar. I för

hållande till u-ländernas totala utlandsskuld ter sig skulden liten, men i för

hållande till betalningsförmågan är den betungande. Detta illustreras av att 

skulden uppgår till mer än fyra gånger värdet av den årliga exporten och att 

skuldtjänsten - räntor och amorteringar - uppgår till ca 30 % av exportin

täkterna, i vissa fall betydligt mer. 

För de fattigaste länderna har vissa framsteg vad gäller skuldlättnadsåtgär

der uppnåtts under det senaste året. Sverige har varit pådrivande i detta ar

bete. Det har under en längre tid statt klart att de koncessionella s.k. Toron

tovillkor som Parisklubben sedan år 1988 tillämpat varit otillräckliga och inte 

inneburit någon avgörande skuldlättnad. Diskussioner har därför förts om 

ytterligare skuldlättnader vid omförhandlingar av bilaterala fordringar. I de

cember 1991 enades långivarländerna i Parisklubben att bevilja de fattigaste 

länderna en skuldminskning om 50 % på omförhandlade fordringar. Denna 

överenskommelse är emellertid betydligt mindre långtgående än vad Sverige 

tillsammans med några andra kreditorländer förespråkat. Ytterligare åtgär

der är nödvändiga. 

Oreglerade skulder till privata kreditorer försämrar tillgången till och ökar 
kostnaderna för korta handclskrediter. För de privata fordringarna finns en 

andrahandsmarknad där fordringar köps och säljs. Skuldåterköp kan bidra 

till att relationerna med de privata kreditorerna på sikt återupprättas och att 

Hinderna får tillgång till den privata kreditmarknaden. Världsbanken sam

ordnar och bidrar till skuldåterkiip av de fattigaste ländernas kommersiella 

skulder. Operationerna har hittills varit mycket tidskrävande, vilket innebu

rit att endast ett fåtal återköp har genomförts. Världsbanken har emellertid 

nyligen modifierat reglerna för utnyttjande av bankens resurser för detta än

damål och ett antal nya återköp är under planering. 

För ett antal fattiga länder är skuldtjänsten till de multilaterala institutio

nerna så betungande att de inte förmår sköta sina betalningar, trots att de 

multilaterala skuldbetalningarna måste prioriteras. När ett land hamnar i en 

dröjsmålssituation till institutionerna stoppas alla låneutbetalningar. För att 

underlätta för ett mindre antal länder, som hamnat i denna situation och som 

är beredda att genomföra nödvändig ekonomisk anpassning, har Internatio

nella valutafonden och Yärldsbankcn infört särskilda, temporära program. 

Dessa exceptionella program syftar till att, med stöd av bilaterala givare, 

normalisera dri\jsmftlslanclets relation med institutionerna och återge dem 

riitten till l[rn och expertstöd. För de fattigaste länderna har också viss skuld

li.ittnad [1staclkommits ni.ir det gäller skulder på gamla Världsbankslån. För 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 
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att hjälpa länderna att betala sådan skuld ger Världsbanken nya lån på kon- Prop. 1992/93: 1()0 

ccssionella villkor. Bilaterala givare kan bidra med bistånd. Bilaga 4 
Sammantaget har emellertid framstegen i skuldstrategin för de fattigaste 

liinderna varit otillräckliga. Ytterligare åtgärder är nödvändiga för att en 
hanterlig skuldbörda skall uppnfts. 

SIDA har till regeringen inkommit med en skrivelse med förslag till åtgär
der för att minska skuldbördan i de fattigaste länderna. Regeringskansliets 
intcrdepartementala skuldgrupp tillsatte en arbetsgrupp för beredning av 

SIDA:s skrivelse. I arbetsgruppen deltog Finansdepartementet, Utrikesde
partementet och Riksbanken. Arbetsgruppen presenterade sin rapport i no

vember 1992. 
Jag instämmer helt med SIDA och den interdepartementala arbetsgrup

pen i alt skuldbördan iir ett utvecklingshindcr för många av de fattigaste län

derna. SIDA föreslår ett antal åtgärder rörande Sveriges agerande vad gäller 
bilateral, multilateral och kommersiell skuld. Jag delar SIDA:s uppfattning 

att ytterligare åtgärder behövs och att frågan om de fattigaste skuldtyngda 
ländernas situation skall få högre prioritet på den internationella agendan. 
Flera av de svårast skuldtyngda länderna ingår bland de svenska program
länderna. Det är därför av vikt att skuldfrågorna får en ökad fokusering 

också för att höja biståndets genomslagskraft och effektivitet. 
Sverige bör även i fortsättningen driva dessa frågor i olika internationella 

sammanhang. Jag avser särskilt fora som Parisklubben, Utvecklingskommit
tcn (Internationella Valutafondens och Världsbankens policyorgan), IDA 

och SPA. Vidare bör Sverige fortsätta ansträngningarna att få fler givarlän
der att bidra till IMF:s s. k. stöd grupper och till de frivilliga fonder för skuldå

terköp och återbetalning av gamla Världsbankslån, som införts bLa. på 
svenskt initiativ. Under budgetåret kommer en utvärdering av Internatio
nella Valutafondens konccssionella facilitet, Extended Structural Adjust
ment Facility (ESAF), att genomföras. Avsikten är att finna en lämplig form 

för förlängning när den nuvarande faciliteten, som till stor del byggts upp av 
frivilliga bidrag och lån från medlemsländerna, upphör mot slutet av 1993. 
Sverige bör delta i denna process och arbeta för ett brett deltagande som 
dessutom leder till en riktigare bördefördelning än vad som hittills varit fal
let. 

Då merparten av de fattigaste ländernas skulder är till bilaterala (offent
liga) och privata (kommersiella) långivare, skulle kraftfulla insatser för att 
minska dessa skulder ha betydande effekt på dessa länders samlade skuld
börda. Beträffande de länder som har en betungande multilateral skuld
börda delar jag SJDA:s och den interdepartementala arbetsgruppens upp

fattning att de temporära program som inrättats för att lösa dröjsmålsländer

nas situation är nödvändiga. Problemen kvarstår dock för det fåtal länder 

som fullföljer sina betalningar men för vilka den multilaterala skuldtjänsten 
tar en mycket stor del av exportinkomsterna i anspråk. Förutsättningarna 
för att strukturanpassningen skall leda till långsiktigt hållbar utveckling för

sämras avsevärt. Alla SIDA:s förslag, främst vad gäller de multilaterala skul

derna, Lex. rena omförhandlingar, är dock inte möjliga att genomföra efter-

som hänsyn bl.a. måste tas till institutionernas funktion och möjligheter att 
mobilisera resurser för sin långivning. 

5 Riksdagen J!/92N3. I sam/. Nr /00. Bilaga./ 
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Sverige bör medverka till all skuldbördans effekt på ett lands utvecklings- Prop. 1992/93: 100 

möjligheter ytterligare belyses och analyseras. SIDA:s skuldskrivelse utgör Bilaga 4 
därvid ett konstruktivt bidrag. Ett annat bidrag, som bör övervägas ytterli-
gare, skulle kunna vara att arrangera ett seminarium för intresserade givar-
och mottagarländer, institutioner samt oberoende experter för att diskutera 

problemets omfattning och tänkbara åtgärders effektivitet med avseende på 
Hinders olika utgångslägen. En sftdan fri och informell diskussion kan bidra 

till att höja prioriteten vad gäller skuldlättnadsåtgärder för de fattiga Hinder 

som hindras i sin utveckling av en alltför bctungand~ skuldbörda. 

Det internationella biståndet 

Det minskade totala resursflödet till u-ländcrna har inneburit att biståndet 
kommit att utgöra en allt större andel. För år 1990 utgör biståndet drygt 
40 % av det totala flödet. För låginkomstländerna är andelen bistånd i re
sursflödet ännu högre. Enligt OECD minskade biståndet till u-länderna un

der år 1991 till ca 62 miljarder US dollar från ca 64 miljarder US dollar år 
1990. En förklaring till detta iir den kraftiga minskningen i arabländernas 
bistånd i förhållande till 1990 som innebar ett cxcptionellt stort resursflöde 

frftn Gulfstaterna i samband med Iraks ockupation av Kuwait. 
Biståndet frfm de länder som är medlemmar i OECD:s biståndskommittc 

(Dcvclopment Assistance Committcc, DAC) ökade år 1991 till 58 miljarder 

US dollar från 55 miljarder US dollar år 1990, en real ökning med 2 %. Bi
ståndet till Afrika söder om Sahara ökade realt med det dubbla. Bistfö1dct 

under år 1991 i proportion till DAC-medlcmmarnas BNI låg kvar på samma 
nivå som för 1990 med i genomsnitt 0,34 %. 

År 1970 antogs i samband med deklarationen om FN:s andra utvecklings
årtionde 0,7-proccntmålet för utbetalningar av offentligt bistånd. Sverige 
uppnådde detta redan år 1974. Fram till och med år 1990 hade endast Norge, 
Sverige, Danmatk och Nederländerna uppnått detta mål. Under 1991 upp
nådde även Finland målet. Utbetalningarna uppgick till 0,76 '/'(;,av BNI. De 
svenska biståndsutbetalningarna uppgick år 1991 till 0,92 % av BNI vilket iir 
en ökning från 1990 års 0,91 %. Norge och Nederländerna visade mindre 
minskningar i andelar av BNI 1991 jämfört med föregående år medan Dan
mark ökade sina biståndsutbetalningar. 
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Tabell I. Biståndsutbetalningar år 1991 

DAC-ländcr totalt 1 

Norge 
Danmark 
Svcrige3 

Nederliimkrna3 

Finland 
Frankrikc 2 ~ 
Belgien 
Canada 
Tvskland 
Åustralien 
Österrike 
Japan3 

Schweiz 
Storbritannicn3 

Portugal 
Italien 
Nya Zeeland 
Spanien 
Förenta staterna3 

Irland 
Arabiska länder 
Andra u-länder 
Sovjetunionen och Östeuropa 

Världens tornla bistånd 

Biståndets 
andel av BNI (%) 

(1991) (1990) 

0,34 0,34 
1,14 1,17 
0,96 0,94 
0,92 0,91 
0,88 0,92 
0,76 0,63 
0,56 0,55 
0,46 0,41 
0,45 0,44 
0,40 0,42 
0,38 0,34 
0,34 0,25 
0,32 0,31 
0,32 0,32 
0,32 0,27 
0,28 0,25 
0,25 0,31 
0,23 0,23 
0,23 0,20 
0,20 0,21 
0,19 0,16 

Biståndets 
storlek 

(milj. USD) 
(1991) 

58 2474 

1 178 
l 204 
2 126 
2 517 

930 
6 663 

820 
2 578 
6 769 
1 055 

546 
10 951 

767 
3 248 

190 
2 865 

93 
1 177 

Il 496 
73 

2 670 
4505 

1 10<>5 

62 467 

1 DJ\C (Development Assistance Committee) är OECD:s biståndskommitte. Med
lemsländerna är de som anges i tabellen. 
2 Exklusive Frankrikes bistånd till departement och territorier utanför landets gränser 
(s.k. DOM{fOM). Det biståndet på 2 880 miljoner US dollar ingår dock i totalbelop
fel för DJ\C-liinderna. 
· Inkluderar skulder som ej är definierade som ODA (Official Development Assis
tance) enligt följande: 
1990 
- exportkrediter: Frankrike 166 miljoner US dollar (inkluderande skuldavskrivning 

på tidigare refinansierade fordringar), Japan 15 miljoner US dollar, 
Nederländerna 12 milj US dollar, Sverige 5 miljoner US dollar, Storbritannien 
8 miljoner US dollar. 

- icke-konccsionella strukturanpassningslån: Frankrike 128 miljoner US dollar. 
- militärskuld: Förenta staterna 1,2 miljarder US dollar. 
1991 
- exportkrediter: Österrike 4 miljoner US dollar, Danmark 14 miljoner US dollar, 

Japan 7 miljoner US dollar 
- militärskuld: Förenta staterna 1,85 miljarder US dollar 
4 I denna totalsumma är delsummorna under 3. exkluderade. Om dessa inkluderas blir 
totalsumman för 1991 60 123 miljoner US dollar (0,35 % av BNP). 
5 Dessa siffror är mycket osäkra på grund av otillförlitlig statistik. (Källa: OECD:s 
biståndskommitte DAC 1991) 

Förenta staterna bibehåller sin ställning som världens största biståndsgivare 
med knappt 11,5 miljarder US dollar i bistånd (i detta belopp ingår 
1,85 miljarder US dollar i avskrivningar av militärskulder). Japan, som un
der 1980-talet har ökat sina biståndsansträngningar, har kommit att bli en 
allt viktigare partner i det internationella utvccklingssamarbetet med ett bi
stånd på knappt 11 miljarder US dollar för 1991. Förutom ökad volym, har 
Japans bistånd kännetecknats av ökad avbindning och en vidare geografisk 
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Japans bistf1nd bnneteeknats av ökad avbindning och en vidare geografisk Prop. 1992/93:100 
spridning. Bland de länder som minskade sitt bistånd i procent av 13NI, för- Bilaga 4 
utom Norge och Nederländerna märks Belgien, Tyskland, Italien och USA. 

En generell regel för DAC:s biståndsstatistik är att gåvohistånd eller 
mjuka krediter för militära ändamål inte får räknas som bistånd. Under det 
senaste året har dock en diskussion förts i DAC huruvida avskrivningar av 

militiira krediter skall kunna inkluderas i biståndsstatistiken, föranledd av 

att Fi\renta staterna rapporterat avskrivning av militära krediter till Egypten 

som bisttind. Andra liinder, däribland de nordiska länderna och Japan, mot

satte sig detta bestiilnt. Mot denna bakgrund har DAC gjort en översyn av 
hur skuldlättnader relaterade till såväl militärutgifter som exportkrediter 

skall rapporteras. Resultatet innebär att i ovanstående tabt.:11 ingår avskriv

ningar av militära krediter eller exportkrediter i statistiken för respektive 

land enligt fotnot, men inte i summan för det totala biståndet från DAC-Iän

der. 
Biståndet från andra länder än OECD-länderna har under 1980-talct ge

nomgått stora förändringar. De arabiska länderna minskade sitt bistånd av
sevärt under hela 1980-talet. År 1990 skedde dock en markant ökning i bi

stilndet, framför allt från Saudiarabien, Kuwait och Förenade arabemiraten. 
Bistfmdet från arabländerna ökade då från 2,6 miljarder US dollar 1989 till 

6,3 miljarder US dollar 1990. Huvudförklaringen är de extraordinära behov 
som orsakades av krisen vid Persiska viken. År 1991 sjönk dock detta bistånd 

igen till 2, 7 miljarder US dollar. Statistiken om bistfmd från icke OECD-län

der är iinnu mycket osäker, men klart är att det innebär en ordentlig minsk
ning. Det totala biståndet från länder utanför OECD beräknas till 

4,2 miljarder US dollar vilket är det lägsta som någonsin redovisats. 
Omviilvningarna i det forna Sovjetunionen och de central- och östeuro

peiska länderna innebär stora förändringar i det bistånd som dessa Hinder 
har givit. Det finns ingen säker information om biståndet från denna region. 
Biståndet minskade markant under år 1990 och även om tillförlitlig statistik 
inte finns tillgänglig är det klart att bistånd från tidigare Sovjetunionen mins
kade ytterligare under år 1991. Biståndet från Taiwan har fortsatt att öka 

medan det är värt att notera att biståndet från Korea minskat under 1991. 

EG/EES OCH SVERIGES BISTÅND 

Sverige ansökte den 1 juli 1991 om medlemskap i EG. Ett svenskt medlem

skap i EG kan bli aktuellt först från år 1995. 
EES-avtalet har endast en marginell effekt på det svenska biståndet. Det 

gäller deltagande i EG:s FoU-program, där det s.k. STO-programmet 

(Sciences and Technologies for Development) iir av siirskilt intresse ur u

landsforskningssynpunkt. 
Det analysarbete som bedrivits både i Sverige och av EG har givit vid han

den att några principiella förändringar av det svenska bist:°mdet inte iir att 

vänta med anledning av ett svenskt EG-medlcmskap. EG-kommissionen har 
i sitt yttrande över den svenska mcdlemskapsansökan vad gäller biståndd 

bl.a. sagt: 
"Sveriges erfarenheter i fråga om utvecklingssamarbete skulle utgöra en 



tillgång för gemenskapen, siirskilt inom ramen för den gemensamma politik Prop. 1992/93: 100 
avseende utvecklingssamarbete som uppriittas enligt Fördraget om Euro- Bilaga 4 
peiska unionen. Det bör inte bli något problem för Sverige att ansluta sig till 
hela EG:s regelverk på detta område och till alla de internationella avtal om 
utvecklingssamarbete som har ingåtts av gemenskapen." 

Den ekonomiska omfattningen av Sveriges bidrag till EG:s bistånd vid ett 
medlemskap har av Utrikesdepartementet beräknats till ca 1 miljard kronor 
per år, eller 7-8 % av den svenska biståndsramen. Detta motsvarar EG-an
delen i Nederländernas och Danmarks nationella biståndsbudgetar. Motsva
rande genomsnitt för samtliga tolv EG-ländcr är ca 15 %. 

Jag förutser att frågorna om EG och biståndet kommer att kräva större 
insatser än tidigare från departementets sida. Visst förberedande arbete har 
redan utförts, men kraven på insatser kommer att öka under den kommande 
förhandlingsfasen. 

Riksdagen biföll under våren 1992 Utrikesutskottets hemställan med an

ledning av en motion om subsidaritetsprincipen (närhetsprincipen) inom EG 
(bet. J991/92:UU15, rskr. 1991/92:210). I motionen föreslås att Sverige i 
förhandlingarna om EG-medlcmskap bör verka för att subsidaritetsprinci
pen skall gälla inom biståndsområdet. 

Närhetsprincipen, som den kommer till uttryck i Maastricht-avtalct, inne
bär att på områden som inte faller inom Gemenskapens exklusiva kompe
tensområden - somt.ex. biståndet - skall Gemenskapen bara agera om poli
tikens målsättning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlcmssta
terna själva. Den nationella politiken kan därför behöva kompletteras med 
insatser på gemenskapsnivån. 

Inom EG pågår nu omfattande diskussioner och arbete med att förtydliga 
principen och att fortsätta dess införlivande. Närhctsprincipens tillämpning 
var även en av huvudfrågorna vid EG:s senaste toppmöte i Edinburgh i de
cember 1992. 

Min bedömning är att såväl EG:s ställningstagande i fråga om närhetsprin
cipen som formerna för en förbättrad samordning medlemsländerna emellan 
vad gäller biståndet kommer att utvecklas successivt. En god balans mellan 
intresset av ett fortsatt stort nationellt ansvar och engagemang i biståndet 
och en mer effektiv givarsamordning är för mig en högt prioriterad fråga in
för Sveriges kommande medlcmskapsförhandlingar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att 
ta del av vad jag anfört i fråga om subsidiaritetsprincipen. 

BISTÅNDSANSLAGEN M.M. 

Mina förslag i det följande innebär att det samlade biståndet för budgetåret 
1993/94 uppgår till 12 960 miljoner kronor. Beloppet utgör en minskning 
med 1 500 miljoner kronor, i jämförelse med innevarande budgetår. Minsk
ningen av biståndsbudgctcn sker i enlighet med regeringens proposition 
1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. 67 



Minskningen av ramen är i huvudsakjämnt fördelad över de olika ansla
gen. Ett rationaliseringsuttag om 2 % av myndigheternas totala administara
tionskostnader har gjorts. Rationaliseringsuttaget är selektivt fördelat på de 
olika myndigheterna. Sedvanlig pris- och löneomräkning samt tekniska ju
steringar av förvaltningsanslagen innebär dock att förvaltningsanslagen i 
några fall ökar nominellt. SAREC och Nordiska afrikainstitutet som inkom
mit med fördjupade anslagsframställningar föreslås fä treåriga ramanslag för 
sin administration. 

De multilaterala bidragen under anslaget C 1. Bidrag till internationella 
biståndsprogram minskar med ca 418 miljoner kronor och uppgår till totalt 
3 148 miljoner kronor. Det totala multilaterala biståndet är dock större ef
tersom stora bidrag till internationella organisationer även ges från de andra 
anslagen. inom biståndsramen. Sammantaget uppgår de svenska multilate
rala bidragen till ca en tredjedel av biståndsramen. 

Av outbetalda medel på 4,7 miljarder kronor under anslaget C 1. Bidrag 
till internationella biståndsprogram utgör knappt 4,0 miljarder kronor medel 
som reserverats för Sveriges åtaganden i form av skuldsedlar gentemot inter
nationella organisationer och utvecklingsbanker. Övergången till ny budge
teringsteknik för Sveriges bidrag till Internationella utvecklingsfonden 
(IDA) innebär att medel numera inte anslås förrän IDA drar på en skuldse
del. Detta medför att reserverade medel under anslagsposten för täckande 
av lagda skuldsedlar successivt minskar. Vid budgetårsskiftet utgjorde så
lunda det totala skuldsedelsbeloppet under anslagsposten ca 4,6 miljarder 
kronor medan reserverade medel för kommande utbetalningar uppgick till 
knappt 4,0 miljarder kronor. Av den ingående reservationen på ca 
740 miljoner kronor är ca 455 miljoner kronor redan reserverade genom be
slut eller utfästelser. Av de reservationer om ca 285 miljoner kronor som är 
ointecknade, utgör huvuddelen eller ca 114 miljoner kronor, medel som var 
avsedda för multilaterala insatser inom miljöområdet som uppföljning av 
FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Ca 
78 miljoner kronor återstår av de medel som avsatts för att främja en effekti
vare verksamhet inom UNDP, i samklang med de biståndspolitiska målen. 
Återstoden består till viss del av medel som avsatts för inbetalning till påfyll
nader i utvecklingsbankerna, men som inte behövt tas i anspråk för detta 
ändamål. Den största återstående posten, ca 64 miljoner kronor utgörs av 
medel som inte tagits i anspråk under posten "Andra multilaterala bidrag, 
övriga insatser". 

Av medlen som budgeterats under tidigare år som täckning för skuldsedlar 
som utfärdats för IDA:s räkning men ännu ej utbetalats har regeringen un
der budgetåret 1990/91 beslutat att disponera 125 miljoner kronor för multi
laterala insatser i Central- och Östeuropa samt 220 miljoner kronor för ka
tastrofinsatser samt under budgetåret 1991/92 ytterligare 125 miljoner kro
nor för multilaterala insatser i Central- och Östeuropa, utan att Sveriges åta
ganden gentemot IDA inskränks. 

Anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA beräknas sammanlagt 
till 6 702 miljoner kronor vilket är en minskning med 815 miljoner kronor 
jämfört med innevarande budgetår. 

De outbetalade medlen under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom 
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SIDA uppgår till totalt 2 miljarder kronor. Hela denna reservation utom ca Prop. 1992/93:100 
115 miljoner kronor är intecknad genom utfästelser och avtal för olika pro- Bilaga 4 
jekt och program. Av reservationerna hänförs ca 1,6 miljarder kronor till 
landramarna och regionala stöd. Fir dessa anslagsposter har regeringen 
medgivit en rätt att utfästa belopp på upp till tre gånger anslagna medel för 
ett år. Denna budgctcringsteknik skapar förutsättningar för långsiktighet i 
landsamarbetet och för att utbetalningarna skall kunna verkställas i takt med 

att medel behövs för genomförande av olika projekt och program. 
Anslaget C 3. Andra biståndsprogram beräknas sammanlagt till 

1 804,5 miljoner kronor vilket är en minskning med 310 miljoner kronor 
jämfört med innevarande budgetår. 

Den totala reservationen under C 3. Andra biståndsprogram uppgår till 

knappt 1,2 miljarder kronor. U-landsforskning via SAREC uppvisar en re

servation på ca 160 miljoner kronor där allt utom knappt 20 miljoner kronor 
redan är intecknat för olika ändamål. U-krediter genom BITS uppvisar en 

reservation med ca 450 miljoner kronor varav ca 310 miljoner kronor redan 
är intecknat. Jag anser att reservationen för u-krcditer är rimlig för att tjäna 

som buffert mot svängningar i anslagsbelastningen. Tekniskt samarbete ge

nom BITS uppvisar en reservation på ca 140 miljoner kronor av vilket allt 
redan är intecknat. Reservationen på ca 260 miljoner kronor för stöd till 
ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder är redan helt inteck
nad för olika insatser. Under anslagsposten projektbistånd till vissa länder 

anslogs under budgetåret 1991/92 medel för det bilaterala stödet till Central
och Östeuropa. Reservationerna under denna anslagspost är ca 115 miljoner 

kronor och en avstämmning är under utarbetande för att överföra kvarva
rande medel till det nya anslaget G. Samarbete med central- och Östeuropa. 

Förändringar av anslagsteknisk natur föreslås för anslaget C 1. Bidrag till 
internationella biståndsprogram. Hela anslaget har omdisponerats, dock 

utan att några nya anslagsposter tillkommit. 

Utgifter för biståndsverksamhct, som i statsbudgeten belastar andra an
slag än biståndsanslagen bör beaktas vid summeringen av det samlade bi
ståndet. För budgetåret 1992/93 uppgår dessa utgifter till 880 miljoner kro
nor varav 665 miljoner kronor hänför sig till avräkning för vissa asylkostna
der. 

Anslagsbelopp och anslagsbenämningar framgår av nedanstående sam
manfattande tabell. 
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Tabell 2 Bishlr1dsanslagen 1990/91-1993/94 (mkr) 

Anvisat Anvisat 
1990/91 1991/92 

C l. Bidrag till inter- natio- 3 566,2 3 319,4 
nella bistånds- program 
c 2. Utvecklings- samar- 6 787,0 7 300,0 
bete genom SIDA 
C 3. Andra bistånds- pro- 2 117,0 1 973,0 
gran1 
C 4. Styrelsen för interna- 246,0 269,6 
tionell utveckling (SIDA) 
C 5. Styrelsen för u-landsut- 49,9 54,9 
bildning i Sandö (Sandö U-
centrum) 
C 6. Styrelsen för u-lands- 15,4 21,0 
forskning (SAREC) 
C 7. Nordiska afrika- insti- 5,0 5,7 
lutet 
C 8. Beredningen för inter- 10,8 14,6 
nationellt teknisk-ekona-
miskt samarbete (BITS) 
C 9. Bidrag till styrelsen för 6,8 
u-lands- utbildning i Sandö 
(Sandö U-eentrum) 
ClO. Styrelsen för inter- na-
tioncllt näringslivsbistånd 
(SWEDECORP) 
Biståndskostnader som fi- 202,6 206,0 
nansieras över andra hu-
vudtitlar eller anslag 
Avräkning för vissa asyl- 700,0 
kostnader 

TOTALT: 13 000,0 13 871,0 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

Ökade behov av internationell samverkan 

Anvisat Förslag Förändring 
1992/93 1993/94 1992/93 

-1993/94 

3566,1 3 148,4 -417,7 

7 517,0 6 702,0 -815,0 

2 114,5 1 804,5 -310,0 

293,8 303,2 +9,4 

23,0 25,0 +2,0 

25,4 26,9 + 1,5 

6,0 5,5 -0,5 

18,7 21,0 +2,3 

7,1 7,1 +!-0,0 

34,4 36,4 +2,0 

188,9 215,0 +26,1 

665,0 665,0 +/-0,0 

14 460,0 12 960,0 -1 500,0 

I den värld av ömsesidigt beroende, som allt tydligare avtecknar sig, ökar 
behoven av olika former av internationellt samarbete. Frågor som fattig
dom, skuldkris, migrations- och flyktingströmmar, miljöutarmning, obalan
serad befolkningsutveckling, den fortsatta utvecklingen av HIV/AJDS och 
narkotika m.fl. utgör alla exempel på områden som endast kan lösas i inter
nationell samverkan. Sådan samverkan kräver kraftfulla multilaterala insti
tutioner. Emellertid har senare decenniers ökade ömsesidiga internationella 
beroende inte sammanfallit med en tillräcklig förstärkning av de multilate
rala institutionerna. Detta gäller särskilt FN, vars förutsättningar att spela 
en central roll i den nya värld som föreligger efter kalla krigets slut, beskärs 
av medlemsländernas ovilja att anslå nödvändiga resurser för detta ändamål. 

Samtidigt som utmaningarna ökar för det internationella samfundet, kan 
jag glädjande nog notera en ökande internationell samsyn på det utveck
lingspolitiska området. Det är i det närmaste allmänt accepterat att en demo
kratisk samhällsutveckling, rättstatcn med respekt för mänskliga rättigheter, 

en fungerande marknadsekonomi och hushållning med naturresurser är fun
damentala förutsättningar för ekonomisk utveckling och ett liv i värdighet 
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för alla människor och diirmed en långsiktigt hållbar utveckling. En sådan Prop. 1992/93: 100 
samsyn ökar möjligheterna för multilaterala organ att spela en avgörande Bilaga 4 
roll i internationellt utvecklingssamarbete. Det gäller FN såväl som interna-
tionella finansieringsorgan. 

Viirldsbanken framstår alltmer som den ledande utvccklingsinstitutionen i 
världen, främst finansiellt men även i flera utvccklingspolitiska hänseenden. 
Eftersom Viirldsbankens agerande får återverkningar på utvecklingsarbetet 
i stort är del särskilt glädjande att debatten och analyserna i Världsbankcn 
utifrån ett falligdomsperspektiv alltmer fokuserar på frågeställningar som 
utvecklingen av miinskliga resurser, miljömässigt hållbar utveckling, bety
delsen av god förvaltning (good governance ), den privata sektorns utveck
ling och behovet att hålla tillbaka militära utgifter. Sverige har aktivt med

verkat till ell sådant synsätt. 
Till de internationella finansieringsorganen hör även de regionala utveck

lingsbankerna. Dessa får i respektive region en ökande betydelse, inte minst 
på grund av deras regionala förankring. 

Multilateralt och bilateralt bistånd ställs ibland i motsättning till varandra. 
Som jag ser det är del emellertid fråga om två kompletterande former för 

bistånd. 
De komparativa fördelarna med det multilaterala systemet är av olika ka

raktär och bör i vissa avseenden ytterligare kunna renodlas. Det utgör ett 
forum, både på politisk och teknisk nivå, för den internationella dialogen 
om flertalet utvecklingsfrågor sett ur både givarnas och mottagarnas per
spektiv. På denna grund utformas internationellt förankrade normer och 
konventioner. Förutsättningar skapas för den allt viktigare samordningen av 
ulveeklingspolitik och biståndsinsatser - både bilaterala och multilaterala. 

De multilaterala organisationernas breda verksamhetsområde både krä
ver och skapar unika förutsättningar för sammanställning av dokumenta
tion, statistik och analys på utvecklingsområdet. Vidare har de multilaterala 
organisationerna en avgörande roll för mobilisering av resurser framförallt 
på områden där samordnade insatser krävs. Det gäller både för katastrofin
satser som för det långsiktiga utvecklingsbiståndet. Därtill kommer ulveck
lingsbankcrnas förmåga all mobilisera mycket betydande resurser för ut
vecklingsändamål genom upplåning på de internationella kapitalmarkna
derna. 

Jag ser det som angeläget att multilateralt och bilateralt bistånd samver
kar. Så sker redan t.ex. genom Världsbankens speciella program för Afrika, 
SPA. Vidare kan erfarenheter från det svenska utvecklingssamarbetet med 
olika länder bilda underlag för svenska ställningstaganden i multilaterala 
fora och därigenom få än större genomslagskraft. 

Sammanfattningsvis anser jag att svensk aktiv medverkan i internationella 
organ på utvecklingsområdet fortsatt är av grundläggande betydelse i det 
svenska biståndet. Genom en sådan medverkan kan Sverige bidra till att 
multilaterala organ ges instrument och resurser att gripa sig an avgörande 
utvecklingsfrågor i världen. En god grund för vårt fortsatta agerande i de 
multilakrala organisationerna har lagts genom den framåtblickande analys 
och de slutsatser som presenterats av multibiståndskommittcn (SOU 
1991:48) och det Nordiska FN-projektet. 71 



Ett starkare och mer effektivt FN Prop. 1992/93: 100 

De senaste årens världspolitiska förändringar har skapat helt nya förutsätt- Bilaga 4 
ningar för FN att spela en ledande global roll. Det gäller på det siikerhctspo-
litiska området likaväl som på de ekonomiska och sociala områdena. I själva 
verket iir FN:s verksamhet på dessa områden både ömsesidigt beroende och 

ömsesidigt förstärkande. Exempel pt1 detta iir de pågående insatserna i det 
forna Jugoslavien och Somalia. Vi kan inte utesluta att detta slags konflikter, 
med både säkerhetspolitiska och ekonomisk-sociala konsekvenser, blir van-

ligare i framtiden. Det kan innebära att säkerhetsbcgreppet i framtiden får 

en bredare tolkning i många situationer. Fred kommer inte bara att handla 
om avsaknaden av krig utan i hög grad om hur vi med ekonomiska och so-

ciala insatser och vidgat internationellt samarbete mer aktivt kan bidra till 

varaktig fred och utveckling. 
Nya problem, möjligheter och krav på Världsorganisationen ställer samti

digt krav på reformer av FN-systemet. Det ställer också krav på att klyftan 
mellan omfallningen av de uppgifter som läggs på FN och de resurser som 
ställs till dess förfogande måste minska. Detta kommer att bli än viktigare 

under 1990-talet då stora behov av finansiella resurser för multilateral verk
samhet kan förutses. Det gäller bl.a. på katastrof-, flykting-, miljö- och be

folkningsområdena. 
Det var bl.a. mot den här bakgrunden som det nordiska FN-projektet star

tades för mer än fyra år sedan. Som redovisades mer i detalj i föregående års 
budgetproposition var projektets syfte att formulera förslag till förändringar 

som kan stärka och effektivisera FN:s verksamhet på utvecklings- och kata
strofområdet. Det var således inte fråga om att fokusera på vilka specifika 
politiska, ekonomiska och sociala frågor som bör behandlas i FN, utan i stäl
let en koncentration på de mycket angelägna frågorna om hur och med vilka 
metoder FN bör ta sig an dessa i en allt mer interdependcnt värld. 

Tidigare reformförsök på det ekonomiska och sociala området har avsatt 
ganska marginella resultat. I hög grad har problemet varit att det som en 
gång inrättats har därefter, till följd av politiska låsningar, blivit mycket svårt 
att ändra, nästan oberoende av hur verkligheten har förändrats. 

Utgångspunkten i projektarbetet var att komma fram till konkreta och ge

nomförbara reformer utan att behöva få till stånd en utdragen och besvärlig 

förändring av FN-stadgan. Projektet överlämnade sin slutrapport till FN:s 

generalsekreterare i maj 1991. Rapporten sammanfattar de reformåtgärder 
som de nord i ska länderna anser vara av främsta politiska relevans och priori

tet. 
Det i rapporten framlagda förslaget om all inrätta ett internationellt ut

vccklingsråd (IDC) syftar till all årligen samla medlemsstatcrnas ministrar 

för utvecklingsfrågor till ett möte där de övergripande riktlinjerna för FN:s 

biståndsverksamhet diskuteras och läggs fast. 
Som komplement till detta utvccklingsråd föreslås inrättande av mindre 

styrelser för var och en av FN:s olika biståndsorganisationer. Dessa organ 

skall löpande styra organisationernas verksamhet utifrån en operationalisc
ring av utvccklingsri1dcts riktlinjer. Utgångspunkten är att dessa organ skall 

förena universalitet och reprcsentalivitct med en ökad effektivitet. Vikten 
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av att hitta styrelseformer med mindre, men representativa, organ under- Prop. 1992/93: 100 
stryks naturligtvis av det snabbt växande antalet medlemmar i FN. Bilaga 4 

Idag finansieras FN:s biståndsaktiviteter till helt övervägande del av årliga 
frivilliga bidrag. Utfästelserna på årlig basis ger bristande stabilitet och för
utsägbarhet för en verksamhet som kräver mer långsiktig planering och lång
siktiga åtaganden. Bidragssystemet har även lett till en alltmer ojämn fördel
ning av bidragsbördan mellan de stora givarna. 

Av de totala bidragen till organisationer som FN:s utvecklingsprogram 
UNDP och barnfonden UNICEF, svarar Norden för upp till 30 %. Det inne
bär att Sverige och de övriga nordiska länderna har ett särskilt ansvar för 
dessa organisationers effektiva skötsel. 

Mot den här bakgrunden presenteras också förslag till ett nytt finansie
ringssystem med en kombination av tre former av bidrag till de operationella 
aktiviteterna på biståndsområdet. Den första formen utgörs av reguljära bi
drag från alla medlemmar. Fördelningen av bidragsbördan skall ske efter be
talningsförmåga och därmed blir beloppen mycket begränsade för fattigare 
länder. 

Den andra formen av bidrag skall ges i form av "förhandlade bidrag". Gi
varna får härigenom i ett sammanhang ta ställning till både den totala bi
dragsvolym som krävs under de kommande åren och hur den skall finansie
ras, dvs. hur bidragsbördan skall fördelas mellan givarna. 

Den tredje formen av bidrag skall, som nu, utgöras av frivilliga bidrag som 
tillägg på de två föregående bidragsformerna. 

FN-projektets slutrapport behandlar även en lång rad andra frågor av sy
stemkaraktär för att skapa starkare FN-organisationer med stor integritet 
både i förhållande till givar- och mottagarländer. Det gäller fackorganens 
roll och ställning i systemet, framförallt en förstärkning av deras fackkompe
tens. Det gäller också FN:s personalfrågor, inkl. löner och andra förmåner, 
med inriktning på att stärka FN-organens integritet och generellt stärka 
kompetensen bland personalen. 

En annan fråga gäller katastrofområdet, där FN genom organisatoriska 
förändringar måste stärkas för att snabbare och bättre koordinerat kunna 
gripa sig an det växande antalet katastrofer oavsett orsak. Glädjande nog 
kan vi på nordisk sida konstatera att den expertrapport som FN-projektet 
för tre år sedan lade fram på katastrofområdet har haft stor betydelse för de 
reformer som beslutats och som nu är på väg att genomföras. Redan har nya 
samordningsmekanismer upprättats inom FN både på fältnivå, på högkvar
tcrsnivå och på generalsekreterarens nivå. På den senare nivån har Sveriges 
tidigare FN-ambassadör tillträtt som en av FN:s högste chefer direkt under 
generalsekreteraren. På denna nivå inrättas nu också en samordningskom

mitte i Geneve för FN-systemet, Rödakors-rörelsen och ett stort antal andra 
enskilda organisationer verksamma på det humanitära området. Dessutom 
har en reservfond upprättats på 50 miljoner US dollar ur vilken medel kan 
tas för omedelbara insatser innan olika appeller om katastrofbistånd börjat 
ge resultat. Det återstår dock ett antal åtgärder för att FN skall kunna fun
gera så effektivt som vi har anledning att kräva på detta område. 

Reformerna på katastrofområdet och i Sekretariatet visar att förändringar 
av FN verkligen är möjliga. Omfattande nordiska konsultationer i både u- 73 



och i-Hinder visar att det finns ett brett stöd för fortsatta reformer på det 

ekonomiska och sociala området. 
Den hittillsvarande presentationsfasen av FN-projektet har nu övergått i 

en intensiv förhandlingsfas, som inleddes vid ECOSOC:s högnivfönöte i bör

jan av juli 1992. Projektets analys och förslag till reformer bildar nu ett cen
tralt underlag för den fortsatta reformprocessen i form av ett officiellt FN
dokument benämnt "Nordic Memorandum on UN Reforms". 

Det hiir innebär att tempot i reformarbetet ytterligare växlats upp och stäl

ler de nordiska länderna inför ett betydande ansvar och inför nya utmaningar 
med krav på forhandlingskapacitet och analytiska resurser. Sveriges och 

Nordens striivan är nu att skapa en så bred uppslutning som möjligt för våra 

förslag bland medlemsländerna, så att FN bättre kan möta 1990-talets utma

ningar och problem. 
Jag liigger avsevärd vikt vid att svenska biståndsmedel kanaliseras till 

verksamheter och organisationer som uppvisar hög effektivitet. 

Det starka stödet till reformer av FN skall bl.a. ses inom ramen för en 
sådan effektivitcshöjandc ambition. Det betyder också att våra frivilliga bi

drag till FN mer noggrant prövas i förhållande till den effektivitet de olika 
FN-organisationerna uppvisar. En klar koppling råder således mellan stora 

svenska bidrag, reformer och effektivitet. Samtidigt finns i grunden ett ge
mensamt intresse mellan givar- och mottagarländer om att få ut större ut

vccklingseffekt av finansiella bidrag till FN-systemet. 

Som ett ytterligare led i regeringens ambition alt nå ökad effektivitet i an
vändningen av de multilaterala bidragen har en utredning tillsatts med syfte 

att förbättra och skapa ökad klarhet i den ekonomiadministrativa processen 
i ett antal internationella organisationer. 

Utredningen som genomförs i samverkan mellan Utrikes- och Finansde
partementen skall ge förslag till stramare budgetrutiner och förstärkt rcvi
sionsförfarande i bl.a. en rad av FN:s fackorgan samt den omfattande verk
samhet som finansieras över FN:s reguljära budget. 

Prioriteringar inom multilateralt biståndssamarbete 

Jag har i de allmänna inledande avsnitten utvecklat det svenska biståndets 

prioriteringar. Därvid har jag pekat på fattigdomsbekämpningen som över

gripande mål. Jag har också pekat på vikten av insatser till särskilt utsatta 

grupper, såsom barn och flyktingar. Dessa prioriteringar måste följas upp av 

flertalet multilaterala organisationer. De multilaterala organ som har en 
stark fattigdomsinriktning, många gånger på tillskyndan av Sverige, bör i 

mindre grad än andra drabbas av nedskärningar. De internationella finansie
ringsorganen, och då särskilt IDA, Världsbankcns fond för utlåning till de 

fattigaste u-ländcrna, spelar en central roll i detta sammanhang. 

Till följd av ökade regionala och/eller etniska konflikter, ökar kraven på 
FN:s förmåga att spela en kraftfull, samordnad roll i olika katastrof- och 

flyktingsituationer. Organ som FN:s livsmedelsprogram, WFP, och FN:s 

flyktingkommissarie, UNHCR, får därigenom en ökad betydelse. för att 

dessa organisationer skall kunna agera snabbt och effektivt i nödsituationer 
krävs flexibla, reguljära bidrag, som i vissa fall kan kompletteras med sär

skilt riktade bidrag. 
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Jag har tidigare berört betydelsen av en ekologiskt hållbar utveckling. 

Multilaterala insatser inom detta område har hittills varit begrfosade. men 

ökar successivt i omfattning som en följd av FN:s konferens om miljö och 

utveckling (UNCED) och H\r en allt större betydelse inom flertalet multila

terala organ. I detta sammanhang prioriteras siirskill möjlighcterna till inno
vativa samarbetsformer, bl.a. mellan Världsbanken och FN-organ. 

Det bör samtidigt betonas att särskilt riktade miljöinsatser friimst har en 

katalytisk effekt och att det i första hand är reguljära insatser i olika organ 

som måste utformas på ett miljiimiissigt riktigt sätt. 

I inledningsavsnittet har jag redovisat min syn på hur regeringen bör prio

ritera frågor som rör befolkning och utveckling. Inför FN:s konferens om 

befolkning och utveckling 1994 kommer jag att fästa särskild vikt vid att för

ben:delserna inför konferensen blir så gedigna som möjligt. Jag kommer 

dessutom att aktivt verka för att hefolkningsfrågorna uppmärksammas i rele

vanta FN-organ och andra internationella organisationer. 

Narkotikans ökade utbredning är ett snabbt viixandc globalt problem. 

Den har blivit ett allt större hot mot den sociala, ekonomiska och politiska 

utvecklingen i många utvccklingsländer. Jag ser det som angcliiget att mobi

lisera såviil medlemsländer som internationella organisationer i mer offen

siva insatser för att bekämpa narkotikaproblemet. FN:s narkotikaprogram 

har en viktig uppgift i detta arbete. 

AIDS-epidemin har i många faltiga länder utvecklats från alt utgöra ett 

hiilsoproblem till att i viixande grad också bli ett hot mot en stabil samhällsut

veckling. AIDS iir ett i alla avseenden gränsöverskridandc problem. Natio

nella insatser mi1stc således kompletteras med internationellt samordnande 

åtgärder friimst genom olika FN-organ. Den globala situationen motiverar 

AIDS-insatser på en fortsatt hög nivå. 

Siirskilcla aspekter på det multilaterala biståndet 

Resultatredovisning och utvärdering har getts en väsentligt ökad betydelse i 
biståndet. Dessa aspekter är relevanta också för multilateralt bistånd. I det 
sammanhanget finns det emellertid skäl att understryka att resultatredovis

ning och utvärdering av verksamheten inom de multilaterala biståndsorga

nen måste ske på ett siitt som samverkar med det multilaterala biståndets 

princip. Det är inte rimligt att varje enskild bidragsgivare kräver resultatre

dovisning och utviirdering av egna specifika bidrag. Istället bör de multilate

rala organisationernas egna resultatredovisningar och utvärderingar ges en 

större bredd och djup. Som multibiståndskommitten (SOU 1991:48), vars 

betiinkande redovisades utförligt i föregående års budgetproposition, påpe

kar, har dessa organs utvärdcringsfunktioner förstiirkts under senare år. 

Kommitten menar dock att det finns utrymme för ytterligare förstiirkning 

av den multilaterala kapaciteten i dessa avseenden. Jag delar detta synsätt. 

Diirvid ter det sig som siirskilt angeläget att se resultatredovisning och utviir

dering i kvalitativa likaviil som kvantitativa termer. Det iir också angeläget 

att dessa organ anlitar utomstående utviirderare som ett komplement till in

terna utviirderingsenheters verksamhet. Friimst Världsbanken har utvecklat 

utviirderingsfunktioncn och anses idag ledande inom bistånclsviirldcn niir det 
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gäller kunskap om biståndets effektivitet. FN-systemet behöver generellt 
förstärkas i detta avseende, även om några FN-organ gjort viktiga studier 
som på avgörande områden kompletterat Världsbankens arbete. Pöränd
rac!c styrformer i enlighet med Nordiska FN-projektets förslag förväntas ge 
en ökad betydelse åt resultatredovisning och utviirdering inom FN-organen. 

En annan inte tidigare redovisad fråga som behandlades av multihistånds
kommittcn är multilateral upphandling. 

En dominerande och accelererande trend under 1980-talet var de ökade 
inslagen av marknadsekonomiska lösningar i u-ländcrna och i de f.d. stats

handelsländerna i Östeuropa och del forna Sovjetunionen. Detta skapar del

vis förändrade förutsättningar för affärsmässigt samarbete. Å andra sidan 

är många av dessa Hinders skuldsituation fortfarande besvärlig vilket beskär 

deras importkapacitet. 
Mot den här bakgrunden är därför den upphandlingsmarknad som genere

ras av de multilaterala utvccklingsbankcrna och FN:s biståndsvcrksamhet av 
flera skäl mycket intressant. Den är relativt stor, den är växande men också 

svårpenetrerad och omgärdad av speciella upphandlingsrcglcr. 
Den totala marknadsvolymcn för utvecklingsbankcrna och FN kan upp

skattas till mellan 20-30 miljarder dollar per år. Endast en mindre del av den 

totala multilaterala upphandlingen sker från FN-systemet. Merparten sker 
inom ramen för projekt finansierade av Världsbanken och de regionala ut

vecklingsbankerna. 
Det bör samtidigt understrykas alt den årliga marknadsvolymen som mått 

underskattar vikten av denna marknad. De dynamiska effekterna kan vara 
mycket betydande genom att den multilaterala marknaden ofta är en inkörs
port till en mer permanent företagsetablcring i olika u-länder och f.d. stals

handclsländer. 
Enligt Exportrådets statistik uppgick värdet av upphandlingen av svenska 

varor och tjänster på den multilaterala marknaden år 1991 till 198 miljoner 

dollar, varav 37 miljoner dollar från FN. 
Ställs värdet av upphandlingen i relation till de bidrag olika länder ger till 

bankerna och FN - återflödet - kan konstateras att gruppen "mest gynnade 
länder" toppas av Schweiz, Storbritannien och Frankrike, medan Sverige 
och övriga nordiska länder hamnar långt ner. 

Om detta beror på bristande konkurrensförmåga, om svenska myndighe

ters draghjälp är otillräcklig eller om svenska företag helt enkelt inte satsar 
på den här marknaden i samma utsträckning som företag i andra länder, 

finns det för närvarande inget entydigt svar på. 
Ansvaret för att förbättra situationen vilar främst på enskilda svenska 

företag. Utrikesförvaltningen och Exportrådet kan dock komplettera företa

gens egna insatser. Jag avser mot den här bakgrunden att närmare analysera 
hur den svenska andelen av de multilaterala organens upphandling skulle 

kunna öka. 
Sverige är dessutom underrepresenterat vad gäller personal i flertalet fri

villigt finansierade multilaterala organ. Detta ter sig som särskilt anmärk

ningsvärt i de organ, där Sverige står för en hög andel av bidragen. 
Självfallet måste all rekrytering till internationella organ i första hand utgå 

från verksamhetens krav på kompetens. Det finns emellertid all anledning 
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att tro att den svenska kompetensen på många av de områden där dessa or- Prop. 1992/93:100 

gan verkar iir hög. Bilag<l 4 
Det är i sig angeliiget all den iikade internationaliseringen leder till att 

llera svenskar har erfarenhet av internationellt arbete. Diirtill är det av stor 

vikt att i organ med hög grad av svensk finansiering få in svensk personal. 

Personal med sådan internationell erfarenhet utgör också en viktig resursbas 

i det svenska biståndet. 1 det sammanhanget bör särskilt betonas vikten av 

att ta tillvara åtc1viindandc personals kompetens. 

Jag avser mot bakgrund av vad jag nyss sagt att verka för att firma former 

för att på ett mer aktivt siitt främja rekrytering av svensk personal till inter

nationella organ. 

I vissa fall har FN-organ kunnat dra nytta av svensk kompetens inom ra

men för nyttjande av bmplig svensk institution. Jag tänker särskilt på de in

satser Armestabens beredskapsstyrka, Swcdrelief, kunnat göra för UNICEF 

i Liberia och Somalia och på Räddningsverket som erhållit uppdrag från 

UNHCR i Turkiet, det forna Jugoslavien och Kenya. Denna utveckling är 

positiv. 

En intressant utveckling inom det multilaterala biståndet, som multibi

ståndskommittcn särskilt pekade på, iir ökande samverkan mellan multilate

rala organ och enskilda organisationer, internationella såväl som nationella. 

Dessa kompletterar varandra i olika avseenden, vilket kan utnyttjas till båda 

parters ömsesidiga fördel. BLa. i katastrofinsatser utvecklas nya samarbets

former. Miljö-, befolknings-, AIDS- och narkotikaområdena erbjuder 

också utökade samarbetsmöjligheter. Samarbetet måste naturligtvis baseras 

på den enskilda organisationens unika förutsättningar och speciella profil. 

Det är min avsikt att på de sätt som multihiståndskommittcn förordar ytterli

gare friimja denna utveckling. Information och tillfälle till samråd om det 

multilaterala biståndet ges regelbundet i fulkrörclserådet. 

Multilaterala biståndet i förh:'\llandc till det totala biståndet 

Det totala bistf111dslliidct från OECD:s DAC-ländcr för 1991 beräknades av 
OECD:s histåndskommittc (DAC) till 57 miljarder US dollar. Av detta be

lopp gick drygt 15 miljarder US dollar till multilateralt samarbete, dvs. ca 
26 <;;). OECD-liindernas bidrag till multilateral verksamhet präglas av stora 

variationer. Under 1980-talet har dock andelen totalt sett varit i stort sett 

oföriindrad. 
Det svenska multilaterala biståndet redovisas huvudsakligen under 

C 1. 13idrag till internationella bisttmdsprogram. Därutöver utgår bidrag till 

FN:s verksamhet frfm övriga anslag. Det giiller främst bidrag till FN:s huma

nitiira verksamhet och vid katastrofsituationer, men även vissa lf1ngsiktiga 

utvecklingsinsatser, regionala program och stöd till internationella forsk

ningsprogram. Diirmed utgör bidrag genom det multilaterala systemet ca en 

tredjedel av det totala biståndet. 
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C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram 

1991/92 Utgift 3 650 837 909 Reservation 738 381 777 

Utcsti't..:nclc 4 418 126 425 

skuldsedlar 

1992/93 Anslag 3 566 147 000 

1993/94 Förslag 3 148 404 000 

Tabl'll 3. Bidrag till internationella biståndsprogram budgetåret 1992/93 och 
1993/9..t (mkr) 

Anslagspost/d,~lpiist Anvisat Förslag Förändring 
J 992/93 J 993/94 1993/94 

FN:s EKONOMISKA OCH SOCIALA 
VERKSAM!IET I fÄLT 
FN:s utvccklingsprngram (UNDP) 
varav 
- ordinarie bidrag 670 560 -]JO 
- FN:s kapitalutvecklingsfond 

(UNCDF) 55 40 -I5 
fN:s befolkningsfond (UNFl'A) I45 140 -5 
FN:s barnfond (UNICEF) 395 350 -45 
Viirldslivsmcddsprogramrnet ( WfP) 282 270 -12 
FN:s hjiilporganisation för 
palestinaflyktingar (UNRWA) 146 130 -16 
FN:s flyktingkommissarie ( UNI-ICR) 235 235 () 

UNCI/\D/G/\'IT:s internationella 
hamklscentrurn (ITC) 23 20 -3 
Narkotikabi:bmpning genom FN-
systemet 58 53 -5 

SUB TO'I/\L:l' 2 009 I 798 -21I 

INTERNATIONEU.A FINANSIERINGSORGAN 
Världsbanksgruppi:n 
varav 
- Internationella 

utvecklingsfonden (IDA) 515 500 -15 
- Internationella 

finanseringsbolaget (IFC) 16 14 -2 

Delsumma 531 514 -17 

Regionala utvecklingsbanker 
varav 
- Afrikanska 

utvecklingsbanken (AtDB) 0 01 0 
- Afrikanska 

utvccklingsfondcn (AfDF) 270 32I 51 
- Asiatiska 

utvccklingsbankcn (AsDB) 0 01 0 
- Asiatiska 

utvccklingsfondcn (AsDF) 90 01 -90 
- Interamerikanska 

utvecklingsbanken (IDB/fSO) 11 01 -11 

Delsumma 371 321 -50 

Övriga utvi:cklingsfondcr 
varav 
- Nordiska utvecklingsfondi:n (NDF) 62 62 0 
- Intern:1tio11clla -60 

jordbruksutvccklingsfondi:n (lFAD) 60 01 

Delsumma 122 62 -60 

SUB TO'IAIT I 024 897 -127 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Anslagspost/delpost Anvisat Förslag 
1992/93 1993/94 

ÖVRIGT 
- Miljiiinsatser 155 45 1 

- Internationella familje-
plancringsfeclerationen (IPPF) 96 89 

- Internationella 
sjiifartsunivcrsitetct (WMU) 19 18 
- Multilaterab biträdande 
experter m.m 62 55 

- FN:s aktioner för fred och 
återuppbyggnad 502 150 

- Övriga insatser 151 96 

SUB TOTALT 533 453 

SUMM/\ 3 566 3 148 

1 jiimte ingående rcseivation 
~jämte ing;lcnde reseivation om 100 mkr från budgetåret 1991/92 

FN :s ekonomiska och sociala verksamhet i fält 

FN:s utvccklingsprogram (UNDP) 

Budgclttrct 1992/93 

Budgetåret 1993/94 

varav 

725 000 000 
600 000 000 

Ordinarie bidrag till UNDP 560 000 000 

FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDf) 40 000 000 

Förändring 
1993/94 

-110 

-7 

-I 

-7 

100 

-55 

-80 

-418 

FN:s 11/veckling~program (UNDP) är FN-systemets centrala organ för finan

siering av tekniskt bistånd. UNDP är inte scktorsbundet och kan därigenom 
ge utvecklingsliinderna råd och finansiera insatser inom alla samhällssekto
rer. UNDP har program i 150 länder med tyngdpunkt i de fattigaste u-län
dcrna. UNDP:s land represen tanter har också en samordnande roll för FN:s 
insatser inom det sociala och ekonomiska området. 87 % av landprogramre
surserna är under den femte programperioden 1992-1997 reserverade för 
länder med en BNP per capita på högst 750 US dollar. 

För att vara FN:s centrala biståndsorgan har UNDP begränsade resurser. 

Budgeten för år 1992 uppgick till ca 1 200 miljoner US dollar. De nordiska 
länderna svarade för närmare en tredjedel av bidragen. ÅI 1992 var Sverige 

totalt sett UNDP:s största bidragsgivare och svarade för drygt 11 % av bud

geten. 
UNDP behöver en mer solid resursbas för att kunna fullfölja sina uppgif

ter. Samtidigt måste bördcfördclningcn bli betydligt jämnare. Jag har tidi
gare redogjort för arbetet med att få förslagen i Nordiska FN-projektet ge

nomförda. En viktig del av förslagen är att ett nytt finansieringssystem skall 

införas där medlemsländerna tar ett större och mer jämbördigt fördelat an
svar för finansieringen. 

Jag har tidigare betonat vikten av en effektivare samordning av FN-systc-

h Rik.1d11ge11 /<l'J:'.fC)3. I sam/. Nr f(IO. Hiluga 4 
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mets biståndsinsatser. Jag vill särskilt betona vikten av en klarare ansvars

och rollfördelning mellan UNDP, fackorganen och Viirldsbankcn/IDA. 
UNDP har en viktig roll att stödja utvccklingsländerna att ta ett eget ansvar 

för sin utveckling. Mottagarländerna bör i högre utsträckning ta ansvaret [ör 
att genomföra utvccklingsinsatscr liksom för att samordna det externa bi
ständct. UNDP:s verksamhet bör, istiillct för alt genomföra projekt, i högre 

utstriickning inriktas pft kapacitctsutvcckling i utvccklingsländcrna. Ett om

rftde diir UNDP har en central uppgift är att stödja u-ländcrnas kapacitet

suppbyggande inom miljöområdet. FN:s konferens om miljö och utveckling 
betonade UNDP:s centrala roll inom detta omrr1de. Jag kommer aktivt att 

verka för att lJNDP prioriterar denna uppgift. 

År 1992 presenterade UND P för tredje gången årsrapporten om mänsklig 

utveckling (Human Development Report). UNDP har genom denna rap

port lagt grunden för en analys som på ett flerdimensionellt sätt kan mäta 
begreppet mänsklig utveckling. Rapporten utgör en viktig grund i arbetet att 

utveckla UNDP:s verksamhet. 
UNDP planerar verksamhet i Central och Östeuropa samt i OSS. Sverige 

har aktivt drivit linjen att FN skall samordna sina insatser i regionen och att 
ett samlat FN-program skall utvecklas. FN-systemets komparativa fördelar 

måste klart definieras i förhållande till bilaterala och regionala bidragsgi
vare. UNDP har en viktig roll i att samla FN-systemet för gemensamma in

satser. 
UNDP har också en viktig uppgift i FN:s katastrofarbete. Genom den 

samordnande roll som UNDP:s tandrepresentanter har spelar de en framträ
dande roll i FN:s katastrofarbete på fältet. UNDP har framförallt en central 
roll i återuppbyggnaden av ett land efter en katastrof genom att förena de 

akuta katastrofinsatserna meLI åtgiirder som leder till mer varaktig utveck
ling. 

Om UNDP:s verksamhet skall kunna effektiviseras måste styr- och finan
sieringsformerna reformeras i enlighet med de förslag Sverige och övriga 
nordiska länder driver på grundval av slutsatserna i Nordiska FN-projektet. 
En aktivare styrning på policynivå iir nödvändig om UNDP skall kunna spela 
en mer aktiv och central roll inom FN-systemet. 

Jag föreslår att Sveriges bidrag till UNDP beriiknas till 560 miljoner kro

nor för nästa budgetår. Därigenom kommer Sverige fortsatt att vara en av 

de största bidragsgivarna. 

FN:s kapitalutveckling:,fond ( UNCDF) ger finansiellt och tekniskt bistånd 
till småskaliga investcringsprojekt som gynnar den lokala företagsamheten i 

de minst utvecklade liinderna. Till stor del är verksamheten inriktad på att 
·engagera kvinnor att starta och utveckla mindre företag. Verksamheten är 

inriktad på att stödja marknadsekonomisk utveckling. Fondens verksamhet 
har visat sig vara ett viirdcfullt komplement till UNDP:s tekniska bistånd och 

till de större projekt som utvecklingsbankerna stödjer. Sverige är den störste 
bidragsgivaren till fonden och svarade 1992 för en andel på ca 20 %. Jag fö
reslår att bidraget för budgetftrct 1993/94 beräknas till 40 miljoner kronor. 
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FN:s befolkningsfond (UNFPA) 

Budgetåret 1992/93 
Budgetåret 1993/94 

14 5 000 000 
140 000 000 

Världens befolkningstillväxt är en av vår tids allvarligaste utmaningar. Jag 

har tidigare redovisat regeringens syn på hur Sverige bör agera och vilken 

vikt jag tillmäter FN:s förestående världskonfcrens om befolkning och ut
veckling. 

FN:s befolkningsfond (UNFPA) iir den centrala organisationen för sam
ordning och finansiering av bistånd inom FN-systemet på befolkningsområ

det. UNFPA:s roll är all stödja u-ländernas ansträngningar att bygga upp sin 
egen kapacitet för effektiva program på befolkningsområdet. UNFPA spri
der också information om befolkningsfrågor i både i- och u-länder och om 

hur problemen bäst kan angripas. UNFPA svarar för biståndsinsatser samt 

främjar och samordnar befolkningsprogram inom FN-systemet. 
Förutom verksamhet inom områden som familjeplanering, information 

och utbildning, datainsamling m.m. ägnar sig fonden i ökande utsträckning 

åt att peka på sambanden mellan de faktorer som påverkar befolkningstill

växten. Kvinnornas situation, miljön, flyktingproblem - såväl inom som 
mellan länder - liksom AIDS-epidemin, utgör exempel på sådana faktorer 

som bestämmer befolkningsökningen. I grunden ligger fattigdomen i alla 
dess aspekter som orsak till en obalanserad befolkningsutveckling. 

FN:s befolkningsfonds ledande funktion inom FN-systemet bör stödjas 

och dess samarbete med både FN-organisationer och enskilda organisatio

ner framhållas, t.ex. samarbete med Internationella familjeplaneringsfcde

rationen (IPPF). 
FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro i juni 1992 gav 

FN-systemet i uppgift att vidta kraftfulla åtgärder inom området 
befolkning - miljö. Jag avser i detta sammanhang att verka för att sådana 
insatser genomförs bl.a. inom ramen för UNFPA. 

UNFPA har också en avgörande roll inför FN:s internationella konferens 
om befolkning och utveckling i Kairo 1994. 

Befolkningsfrågorna är en prioriterad del av det svenska biståndet. Jag 
föreslår att bidraget till UNFPA utgår med 140 miljoner kronor för budget
året 1993/94. 

FN:s barnfond (UNICEF) 

Budgetåret 1992/93 
Budgetåret 1993/94 

395 000 000 

350 000 000 

FN:s barnfond bildades efter andra världskriget för att hjälpa barnen i det 

krigshärjade Europa. Efter några år av katastofinsatser breddades fondens 
mandat till att idag omfatta barns alla rättigheter med en spännvidd från ma
teriella behov till icke materiella. För att kunna ändra barnens villkor har 
UNICEF inriktat sin verksamhet på att förbättra situationen för hela famil-
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jen. Kvinnornas ställning och livsvillkor spelar härvid en utomordentlig stor Prop. 1992/93: 100 
roll. Barnfondens programverksamhet är därför mest omfattande i de Hinder Bilaga 4 

där fattigdomen är svf1rast, diir det föds flest barn och där barnadödligheten 

iir som högst. Fkra av dessa liinder befinner sig dessutom i en krigssituation. 

UNICEF analyserade tidigt behoven av att se utvecklingsproccsser utifrån 

ett mänskligt perspektiv. l3arnfonden har deltagit aktivt i FN :s konferens om 

miljö och utveckling och initierat delavsnittet om barn i dess handlingspro-

gram Agenda 21. 

UNICEF:s verksamhet kan idag siigas vila på tre pelare, alla lika viktiga; 

- den katalytiska rollen som rädgivare och policyskapare. Ett exempel på 

detta iir arbetet med konventionen om barnets rätt och toppmötet för 

barn. Genom att huvudelcn av världens länder har ratificerat konventio

nen om barnets rättigheter är länderna förpliktade att förverkliga dessa 

rättigheter i sina egna samhiillcn. På nationell nivå följs också arbetet 

med att tillvarata barnets rätt upp genom att länderna har eller är i färd 

med all utarbeta nationella handlingsplaner i detta syfte. 

- programverksamhcten, dvs. fleråriga insatser omfattande hälso- och 

sjukvård, vattenforsörjning och sanitet, nutrition och utbildning. Dessa 

insatser sker i nära samarbete med det mottagande landet. Sverige ger 

genom SIDA ett avseviirt extra stöd, s.k. multi-bistånd, till denna typ av 

verksamhet. 

- katastrofinsatser. Behovet av katastrofinsatser har under senare år ökat 

markant. Över hälften av de drabbade är barn och således får UNICEF 

en naturlig roll i sammanhanget. Det har inneburit att UNICEF fått 

större, riktade anslag för insatser i berörda länder. Även Sverige har ka

naliserat ett ökat katastrolbistånd via UNICEF. 

Även om katastofinsatscrna ökar måste UNICEF:s främsta mål vara utveek

lingsinsatser. Jag noterar med tillfredstiillelse att UNICEF samarhctar med 

en rad andra FN-organ, internationella och enskilda organisationer för bar

nens välbefinnande och framtid. I det aktiva samarbetet mellan Sverige, 

andra länder och UNICEF framstår, som jag sagt inledningsvis, behovet av 
nya mera ;indamfilsenliga styr- och finansieringsformer påtagligt. 

Sverige eftersträvar att FN:s biståndsorgan skall få ett s;'\ stort generellt 

bidrag som möjligt för att möjliggöra en långsiktig planering och utveckling 

av verksamheten. 

Sveriges totala bidrag, inkl. tilläggs- och katastroföidrag över SIDA:s an

slag, uppgick förra budgetåret till 727 miljoner kronor, en ökning med 

51 miljoner från 1990/91. Sverige stod under 1991 för drygt 17 % av UNl

CEF:s totala inkomster från regeringar och mellanstatliga organisationer. 

Flera av Europas finansiellt betydande liinder finns inte med bland de större 

givarna. 
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För budgetåret 1993/94 föreslår jag ett svenskt bidrag till UN!CEF:s gcnc- Prop. 1992/93:100 
rella budget om 350 miljoner kronor. Bilaga 4 

Världslivsmedelsprogrammct (WFP) 

Budgetåret 1992/93 
Budgetåret 1993/94 
varav 

Världslivsmcdclsprogrammet (WFP) 
Internationella katastroflagret 

för livsmedel (IEFR) och långvariga 
flyktingprogram (PRO) 
Livsmedelshjälpkonventionen (FAC) 

282 000 000 
27 () 000 000 

112 ()()() 000 

105 000 000 

53 000 000 

WFP har en betydelsefull roll vid samordning av livsmcdelslcveranser i inter

nationella biståndsprogram. Sverige verkar för att en större andel av värl
dens sammanlagda livsmedelsbistånd skall gå genom WFP och för att WFP 

skall kunna spela en mer aktiv roll för att lindra verkningarna av katastrofer 
av olika slag. 

Under 1991 förmedlade WFP livsmedel till drygt 40 miljoner människor, 
varav 20 miljoner människor fick del av livsmcdelbistånd genom reguljära 
utvecklingsprojekt. Livsmedelsbiståndct i katastrofer och flyktingsituatio

ner har under de senaste åren ökat kraftigt och utgjorde under 1991 mer än 
hälften av WFP:s totala livsmedelslevcranser. 

Den expanderande katastrofvcrksamheten har medfört att WFP:s utveck
lingsprojekt inte kunnat växa i omfång. En diskussion förs i WFP om livsmc
delsbiståndets roll i utvccklingshänsccnde och om hur samordningen mellan 

utvecklingsprojekt och katastrofverksamhct kan förbättras. 

WFP genomgick 1991 en rad organisatoriska förändringar som ett led i att 
anpassa organisationen till de nya utmaningar som under 1990-talet kommer 
att ställa större och delvis förändrade krav på dess samlade kapacitet. Bl.a. 
har WFP blivit mera självständigt i förhållande till FN :s jordbruks- och livs
medelsorganisation, FAO. 

Under 1991 beslöts att WFP fr.o.m. årsskiftet 1991/92 successivt övertar 
ansvaret för livsmedelsbistånd till flyktingar, en uppgift som tidigare ålegat 
FN:s flyktingkommissarie, UNHCR. 

Det svenska bidraget till WFP utgörs av tre delkomponenter. 

För det första ges ett ordinarie bidrag till WFP:s aktiviteter på utvccklings
området. Två tredjedelar av det ordinarie bidraget är bundet till upphand

ling av livsmedel i u-länder med exportproduktion eller i Sverige. Den övriga 

tredjedelen utgör ett stadgeenligt kontantbidrag till transportkostnader och 
administration. 

För det andra lämnas bidrag till katastrof- och flyktingsituationer. Det för
delar sig på det lntematione/la katastroflagret för lil'smedel (International 

Emergency Food Reserve, IEFR) och Fonden för utdragna flyktingsituatio
ner (Protracted Refugee Operations, PRO). PRO som upprättades 1990, 
har fått en allt viktigare funktion i och med samarbetsavtalet med UNHCR. 83 



Dess syfte är att möta de näringsbchov som uppstår i långvariga flyktings
ituationer. 

Särskilt IEFR och PRO kräver största möjliga finansiella flexibilitet för att 
möjliggöra den mest tids- och kostnadseffektiva upphandlingen. lmmidiate 
Response Account (I RA) tillkom för att möjliggöra omedelbar lokal eller re
gional upphandling av livsmedel vid uppkommande katastrofinsatser. 

För det tredje lämnas ett bidrag till Konventionen om livsmedelshjälp 
(Food Aid Convention, FAC). Inom ramen för 1986 års konvention om livs

medelshjälp har medlemsländerna åtagit sig att ge bidrag som sammanlagt 
motsvarar 7,5 miljoner ton spannmål per år. Det svenska årsbidragct mot
svarar 40 000 ton vete inkl. kostnader för administration och frakt och läm
nas genom WFP. Dessa medel kan användas för utvecklingsinsatscr, katast

rof- eller flyktingbistånd, beroende på behoven under året. I anslagsbelop

pet har hänsyn tagits till kronans sjunkande värde. 
Utöver dessa bidrag kanaliserar Sverige även extraordinär katastroibjälp 

via WFP över katastrofanslaget. 
WFP har under tvåårsperioderna 1991-1992 och 1993-1994 redovisat ett 

medelsbehov av 1 500 miljoner US dollar för respektive period. 

Jag föreslår ett bidrag till WFP om totalt 270 miljoner kronor varav 
112 miljoner kronor till det ordinarie programmet, 105 miljoner kronor till 
IEFR/PRO och 53 miljoner kronor till FAC. 

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar (UNRWA) 

Budgetåret 1992/93 
Budgetåret 1993/94 

146 000 000 
130 000 000 

UNRWA har under 42 år svarat för utbildning, hälsovård och social service 
för palestinska flyktingar på Västbanken, i Gaza, Libanon, Syrien och Jor
danien. Den ekonomiska aktiviteten i de ockuperade områdena (Västban
ken och Gaza) har under det palestinska upproret, Intifadan, gått kraftigt 
tillbaka och har medfört en allt svårare situation för befolkningen. Gulfkri
sen medförde ytterligare inkomstbortfall för de ockuperade områdena i form 

av minskade remitteringar, exportintäkter och bistånd. Ett stort antal pales

tinier som tidigare varit bosatta i Kuwait tvingades återvända till regionen. 
Under det senaste året har den socio-ekonomiska situationen för många pa

lestinier allvarligt försämrats och många som tidigare varit självförsörjande 

har tvingats söka bistånd från UNRWA som sammanlagt bistår 

2,65 miljoner palestinier. 

Palestinaflyktingarnas situation ställer fortsatt höga krav på UNRWA vad 
gäller utbildning, hälsoinsatser och social verksamhet. 

Därvid kan noteras att UNRWA har ett gott anseende i givarsamfundet 

såsom en kostnadseffektiv och väl fungerande organisation. Från givarhåll 
betonas dock behovet av en ökad samordning med andra FN-organ. 

Utöver bidraget till UNRWA utgår även svenskt stöd till bilaterala insat

ser och katastrofbistånd till Västbanken och Gaza. Det bilaterala stödets 
tyngdpunkt ligger på de sociala sektorerna och kanaliseras via svenska en-
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skilda organisationer. Det stödet har ökat under senare år och uppgick hud
gctårct 1991/92 till omkring 20 miljoner kronor. 

UNRWA beräknar medelsbehovct för verksamhetsåret 1993 till 
295 miljoner US dollar för det reguljära programmet, vilket skall jämföras 
med 1992 års budget på 277 miljoner US dollar. 1991 var Sverige den tredje 
största givare till UNRWA. 

Jag föreslår ett bidrag om JJO miljoner kronor till UNRWA för budget
året 1993/94. 

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) 

Budgetåret 1992/93 
Budgetåret 1993/94 

235 000 000 

235 000 000 

Under de senaste tio åren har flyktingproblematiken alltmer kommit att 
hamna i centrum för världens uppmärksamhet. Krigen i Afghanistan, Kam
bodja, Mocambique, Somalia m.fl. länder på Afrikas horn och det forna Ju
goslavien, ofta i kombination med torka och åtföljande svält, har tvingat mil
jontals människor att lämna sina hem för obestämd tid. Enligt UNHCR:s 
beräkningar finns det idag 17 miljoner flyktingar i världen samt minst lika 
många internflyktingar. UNHCR:s uppgift är att ge skydd och bistånd till 
personer som flyr undan bl.a. politisk och religiös förföljelse, samt att med
verka till långsiktiga lösningar på flyktingarnas situation. Sedan flyktingkon
ventionens tillkomst 1951 har UNHCR tvingats utvidga sitt verksamhetsom
råde utanför det som ursprungligen var åsyftat. Denna förändring har inte 
minst under de senaste åren varit påtaglig och ställt organisationen inför nya 
utmaningar. 

Flyktingproblem har kommit att bli en allt viktigare konsekvens av kata
strofer och gjort UNHCR till ett av de största FN-organen i dessa samman
hang. Ett exempel är det forna Jugoslavien där UNHCR av generalsekrete
raren givits en ledande roll för de humanitära insatserna. Denna utveckling 
kan förväntas fortsätta och kommer att innebära ökad belastning på 
UNHCR:s egen katastrofkapacitet och ställa krav på att denna ytterligare 
förstärks. 

I UNHCR:s mandat ingår att medverka till långsiktiga lösningar på flyk
tingproblemen. Traditionellt sett räknar man med tre möjligheter: frivilligt 
återvändande, integration i mottagarlandet och skydd i tredje land. Under 
de senaste åren har ökade ansträngningar gjorts för att möjliggöra frivilligt 
återvändande. Stora repatrieringar pågår eller är planerade till bl.a. Afgha
nistan, Mocambique och Kambodja. UNHCR har verkat för att inom ramen 
för ett utvecklingsinriktat bistånd skapa förutsättningar för flyktingar att 
återvända. I detta sammanhang har UNHCR i ökad utsträckning kommit 
att uppmärksamma flyktingkvinnornas och flyktingbarnens särskilt utsatta 
position. Detta kommer att kräva stora och ökade insatser av UNHCR och 
andra FN-organ. 

Den förändrade flyktingsituationen har avsatt tydliga spår i verksamhe
tens utveckling. Efter de finansiella problem och den förtroendekris som or-
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ganisationcn genomgick under åren 1989/90, har man under nytt ledarskap 
utvecklat ett väl fungerande och effektivt sekretariat. Huvuddelen av perso
nalen finns på fältkontoren och verksamheten präglas av ett nära samarbete 
med enskilda organisationer. 

För verksamhetsåret 1992 uppskattade UNHCR behoven till 
1 100 miljoner US dollar och inkomsterna till 840 miljoner US dollar. Bud
geten för 1993 års reguljära program uppgår till 378 miljoner US dollar. Där
utöver kommer kostnaden för särskilda flyktingprogram som sannolikt kom
mer att uppgå till 1992 års nivå, dvs. ca 700 miljoner US dollar. Den snabba 
ökningen av UNHCR:s särskilda program har inneburit att det reguljära 
programmets andel av den totala budgeten successivt har minskat. Sverige 
har verkat för dels en ökning av de reguljära programmen på bekostnad av 
de särskilda programmen, dels för att UNHCR skall ges större flexibilitet 
vid användandet av de reguljära medlen. I propositionen 1991/92 föreslogs 
det senare. Erfarenheterna av detta har varit positiva. 

För budgetåret 1992/93 uppgår det reguljära svenska bidraget till UNHCR 
till 235 miljoner kronor. Under 1992 har dessutom sammanlagt 297 miljoner 
kronor från andra anslag utbetalats till UNHCR för katastrofinsatser på 
bl.a. Afrikas Horn. Sverige är tredje största bidragsgivandc nation till 
UNHCR, efter USA och Japan, och svarar för ca 8 % av bidragen. 

Med hänsyn till de snabbt växande behov som UNHCR möter är det ange
läget att det svenska bidraget även fortsättningsvis bibehålls på en hög nivå. 
Det reguljära bidraget bör kunna användas av UNHCR för att täcka både 
reguljära programkostnader och särskilda program. 

Jag beräknar Sveriges reguljära bidrag till UNHCR till 235 miljoner kro
nor för budgetåret 1993/94. 

UNCTAD/GATI:s internationella handelscentrum (ITC) 

Budgetåret 1992/93 
Budgetåret 1993/94 

23 000 000 
20 000 000 

ITC är FN-systemets operativa organ för handelsfrämjande åtgärder till för
mån för u-länderna. Det erhåller sina finansiella resurser dels från UNC
TAD och GATT för den administrativa budgeten, dels från UNDP och en
skilda bidragsgivare för särskilda projekt. Sverige har traditionellt varit den 
störste bilaterale bidragsgivaren. Under innevarande budgetår har ett bidrag 
om 23 miljoner kronor anslagits. Styrelsen för internationellt näringslivsbi
stånd (SWEDECORP) har getts det samordnande ansvaret för beredning 
och uppföljning av de projektmedel som Sverige ställer till ITC:s förfo

gande. 
I syfte att minska andelen öronmärkta bidrag initierade Sverige under år 

1991 en diskussion inom ITC om dess framtida struktur och organisation. 
Ett svenskt förslag om inrättandet av en rådgivande kommittc för bättre styr
ning av verksamheten och etablerandet av en global bidragsfond godtogs i 
princip. Emellertid har GATT:s och UNCTAD:s gemensamma policyorgan 
JAG (Joint Advisory Group) inte kunnat sammankallas under år 1992 i så-
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dan ordning att samtliga med organisationen förknippade problem kunnat Prop. 1992/93:100 
behandlas. Detta beror på att ett fullständigt möte med JAG ej ansetts me- Bilaga 4 
ningsfullt då chefsposten för organisationen varit obesatt sedan januari 1992. 
FN:s generalsekreterare har beslutat att tjänsten skall omklassificeras och 
har diirför ej tillsatt den kandidat GATI och UNCTAD enligt normal till
siittningsprocess föreslagit. Såvida inte en snar lösning kommer till stånd i 
chefsfrågan kan detta negativt påverka inte bara genomförandet av det 
svenska reformförslaget utan ytterst äventyra hela ITC:s organisation och 
verksamhet. 

Mot denna bakgrund föreslår jag för budgetåret 1993/94 att det svenska 
bidraget beräknas till 20 miljoner kronor. Utbetalning av svenskt bidrag får 
göras avhängigt av utvecklingen i chefsfrågan och frågan om nya styrformcr. 

Narkotikabekämpning genom FN-systemet 

Budgetåret 1992/93 
Budgetåret 1993/94 

58 000 000 
53 000 000 

Det svenska bidraget till internationell narkotikabekämpning kanaliseras via 
FN:s program för kontroll av beroendeframkallande medel (UNDCP) och i 
viss utsträckning Världshälsoorganisationens program mot missbruk av be
roende framkallande medel (WHO/PSA). 

UNDCP skall övervaka efterlevnaden av de internationella konventioner 
som finns på området, bedriva forskning inom narkotikarelaterade områ
den, samt identifiera, initiera, samordna och utvärdera projekt i syfte att 
minska produktionen av, handeln med och konsumtionen av narkotika i 
världen. 

UNDCP har under de senaste två åren tagit en katalytisk roll i den interna
tionella narkotikabckämpningen. Organisationen strävar i allt högre grad till 
att mobilisera och samordna internationella organisationers insatser mot 
narkotika. 

Det normativa arbetet finansieras genom FN:s reguljära budget medan 
den operativa verksamheten finansieras på frivillig väg. Sverige är en av 
UNDCP:s största bidragsgivare. De svenska bidragen avser främst integre
rad landsbygdsutvcckling samt förebyggande insatser och vård av missbru
kare. 

WHO/PSA skall inom WHO:s mandat i FN-systemet erbjuda ett kun
skapsmässigt ledarskap i hälsofrågor relaterade till missbruk av narkotika 
och alkohol. PSA inriktar sig framför allt på efterfrågeminskning som metod 
att minska missbruk av beroendeframkallande medel. 

Sverige bidrog under PSA:s två första verksamhetsår med ett organisa
tionsstöd om 12 miljoner kronor (budgetåren 1990/92). 

Narkotikaproblemen är globala till sin karaktär och motiverar därför ett 
betydande stöd till multilaterala organisationer vilkas verksamhet syftar till 
internationella ansträngningar i bekämpningen av narkotika. 

Jag föreslår därför ett bidrag till den internationella narkotikabckämp
ningcn för budgetåret 1993/94 på 53 miljoner kronor för insatser i utvcck- 87 



lingsländer genom UNDCP och andra multilaterala organisationer, främst 

WHO/PSA. 

Internationella finansieringsorgan 

Världsbanksgruppen 

Budgetåret 1992/93 
Budgetåret 1993/94 
varav 

Internationella 
utvecklingsfonden (IDA) 

Internationella 
finansieringsbolaget (IFC) 

Världsbanken (IBRD) 

531 000 000 
514 000 000 

500 000 000 

14 000 000 

Världsbanksgruppen utgör en av de viktigaste finansieringskiillorna för u
länderna. I gruppen ingår Världsbanken (IBRD), Internationella utveck

lingsfonden (IDA), Internationella finansieringsbolagct (IFC) och Multila
terala investeringsgarantiorganet (MIGA). Som en följd bl.a. av skuldkrisen 

på 1980-talet och u-ländernas växande svårigheter att få kommersiella lån 
har gruppens betydelse successivt ökat. Verksamheten utgörs dels av långiv

ning, dels av omfattande rådgivning i anslutning till ekonomiska reformer i 
låntagarländerna. Dessa uppgifter i kombination med bankens centrala roll 

för mobilisering och samordning av finansiellt bistånd har lett till nära samar
bete mellan banken och svenska biståndsorgan, särskilt i Afrika. Under det 
senaste året har Världsbanksgruppen utökats med många nya medlemslän
der, bl.a. de tidigare Sovjetrepublikerna. Världsbanksgruppen är numera, 
med sina 172 medlemsländer, i praktiken en universell organisation. Att bi
dra till att tillgodose de nya medlemsländernas behov av finansiella resurser 
och experthjälp samtidigt som stödet till de traditionella låntagarländerna 
förutsätts fortsätta i oförminskad omfattning är en stor utmaning för Världs

banksgruppen. 
IBRD ger långfristiga lån till medelinkomstländer som t.ex. Indonesien, 

Mexiko och Turkiet, men också till kreditvärdiga Jåginkomstländer som 

Kina och Indien. IBRD:s utlåning finansieras främst genom upplåning på de 

internationella kapitalmarknaderna med medlemsländernas kapitalinsatser 

som säkerhet. Banken har mycket god kreditvärdighet och kan låna på för

delaktigast möjliga villkor. IBRD:s utlåning kan i sin tur ske till lägre ränta 

än vad låntagarländerna själva skulle kunnat få. 
Sveriges del av IBRD:s kapital uppgår till 1,8 miljarder US dollar, vilket 

motsvarar en röstande) på för närvarande 1,17 %. Endast 3 % av den se
naste kapitalhöjningen har inbetalats kontant, resten utgörs av garantiåta

ganden. Riksbanken står för Sveriges kapitalinsats i IBRD. 

Prop. 1992/93:100 
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Internationella utveck/ing.~fonden (IDA) Prop. 1992/93: 100 

IDA är Världsbanksgruppens fond för utlåning på särskilt förmånliga villkor Bilaga 4 
till de fattigaste u-Ji.inderna. Dessa villkor innebär räntefrihet och lång åter
betalningstid. Budgetåret 1991/92 uppgick IDA:s nya utlåningsåtaganden till 
6,6 miljarder US dollar. 

Av IDA:s utlåning går ungefär 80 % till de allra fattigaste länderna, dvs. 
länder med högst 610 VS doJlar i BNP per invånare (1990 års penning
värde). IDA är en effektiv kanal för finansiellt stöd i kombination med råd
givning och experthjiilp. IDA spelar också en central roll för mobilisering av 
ytterligare stöd från andra finansieringskällor. IDA:s utlåning är inriktad på 
landsbygdsutveckling, utbildning, hälsovård, vattenförsörjning och stöd för 
ekonomiska reformer som syftar till ett mer effektivt resursutnyttjande (s.k. 
strukturanpassningsprogram). Med sin betoning på de fattigaste länderna 
samt på social utveckling och fattigdomsbekämpning överensstämmer IDA
utlåningen med de svenska biståndspolitiska målen. 

IDA finansieras genom bidrag från medlemsländerna vilka i förhand
lingar, normalt vart tredje år, beslutar om förstärkning av IDA:s resurser. I 
samband därmed fastläggs riktlinjerna för JDA:s utlåning. Förhandlingarna 
om den tionde s.k. påfyllnaden slutfördes i december 1992. En av huvudfrå
gorna har varit hur IDA skall kunna möta den kraftigt ökade efterfrågan som 
bl.a. har sin grund i att BNP per invånare i ett antal medlemsländer sjunkit 
till en nivå som ger rätt till IDA-lån. 

l samband med den tionde påfyllnaden fastlades att IDA-utlåningen även 
i fortsättningen skall vara helt inriktad på fattigdomsbckämpande projekt 
och program och dessutom ytterligare öka långivningen till de sociala sekto
rerna med särskild tonvikt på stöd till kvinnor. Som ett direkt svar på Agenda 
21, handlingsprogrammet från Riokonfcrenscn, kommer IDA att markant 
förstärka inslaget av miljörelaterade åtgärder i sina låneprogram. Stor vikt 
kommer att läggas dels vid att mottagarländerna tillämpar ett gott styrelse
skick som bidrar till att lånemedlen används effektivt och på avsett sätt; dels 
vid att IDA fullföljer det pågående arbetet med att förbättra stödet till mot
tagarländerna under själva genomförandet av IDA-finansierade projekt. 

Den senaste påfyllnaden avser en treårsperiod med början den 1 juli 1993 
och uppgår till ca 18 miljarder US dollar. Detta innebär att bidragsländerna, 
trots svåra interna budgetproblem, lyckats bibehålla det reala värdet från 
den nionde påfyllnaden. Överenskommelsen innebär att IDA, för att möta 
sina :'ltaganden kommer att dra dessa medel från lagda skuldsedlar under en 
period om åtla i stället för tio år. 

Sverige har utfäst att under de tre åren bidra med drygt 2,8 miljarder kro
nor. Beloppet skall erläggas som skuldsedlar vilka deponeras i Riksbanken. 
Utöver samma andel som vid den nionde påfyllnaden dvs. 2,62 procent bi
drar Sverige med ca 7,5 miljoner kronor per år under de åtta år som drag
ningar på skuldsedlarna kommer att ske. Det senare bidraget kom att bli 
starkt bidragande till att en förhandlingslösning på denna nivå kunde komma 

till stånd och till att IDA kommer att öka sin fokusering på insatser på mil
jöomrftdet. Lösningen innebär en mindre budgetbelastning än utfästelsen 
vid den nionde påfyllnaden under vilken 25 procent av de tre årsbidragcn 
erlades kontant. 89 



Budgeteringssystemet för de svenska bidragen till IDA har ändrats. Den 
tidigare metoden innebar att hela det belopp som svarade mot det svenska 
årsbidraget anslogs samma budgetår som skuldsedeln lades. IDA:s drag
ningar sker däremot under en längre period - upp till tio år - och i den takt 
fonden behöver resurser för utbetalningar till godkända projekt. Med denna 
budgeteringsmetod kom stora outnyttjade medel i form av skuldsedlar att 
samlas under anslagspostcn. 

Riksdagen har i några fall beslutat att delar av outnyttjade skuldsedlar till
fälligt fått användas för andra angelägna och oförutsedda ändami'tl (Ccntral
och Östeuropa, det forna Jugoslavien och katastrofinsatser). Under budget
åren 1990/91, 1991/92 och 1992/93 har 620 miljoner kronor tillfälligt tagits i 
anspråk för sådana särskilda insatser. 

Budgetåret 1991/92 infördes ett nytt budgeteringssystem som innebär att 
endast ett belopp svarande mot IDA:s beräknade dragningar på skuldsed
larna under det aktuella budgetåret anslås. Detta system har fördelen att 
inga nya reserver byggs upp och ger därigenom en sannare bild av den fak
tiska svenska resursöverföringen via IDA till u-länderna. Det är viktigt att 
understryka att man med detta system fördelar anslagen till IDA över ett 
större antal år. Medel till påfyllnaderna måste därför anslås så länge som 
IDA:s dragningar fortgår vilket innebär ca 7 år efter det att själva påfyll
nadsperiodcn avslutats. Den nya budgeteringstekniken innebär att medel 
kommer att behöva anslås för förväntade dragningar från flera påfyllnader 
samtidigt. De outnyttjade skuldsedlarna kommer successivt att minska i takt 
med att dragningarna från tidigare påfyllnader fortsätter. För att täcka 
gjorda åtaganden måste dessutom de utlånade medlen återföras till IDA:s 
budget. 

Det första årsbidraget under IDA 10 kommer att erläggas under budget
året 1993/94. Sverige kommer att lägga tre skuldsedlar på lika stora årsbidrag 
med början budgetåret 1993/94. Dragningarna på dessa skuldsedlar kommer 
att fördela sig över en åttaårsperiod. 

Jag beräknar 500 miljoner kronor under budgetåret 1993/94 avseende 
Sveriges bidrag till Internationella Utvecklingsfonden (IDA). 

Internationella finansieringsbolaget (IFC) 

IFC:s syfte är att främja ekonomisk utveckling i u-länder genom att stödja 
privata investeringar. Ökad betoning av de privata investeringarnas roll för 
länders utveckling har lett till att IFC:s verksamhet expanderat betydligt. 
Det betydande antal nya medlemsländer som befinner sig i en övergångsfas 
mellan planekonomi och fungerande marknadsekonomi kommer att ytterli
gare öka behovet av det stöd som kan erbjudas av IFC. Senaste kapitalök
ning beslöts 1991. IFC:s kapital ökades därvid med 1 miljard US dollar till 
totalt totalt 2,3 miljarder US dollar. Sveriges andel i denna generella kapita
lökning är 1,17 % dvs. 11,7 miljoner US dollar. Detta bidrag skall inbetalas 
under 5 år med början budgetåret 1992/93. 

Dessutom har en särskild kapitalökning på 150 miljoner US dollar beslu
tats under 1992 för att möjliggöra för de nya medlemsländerna att teckna 
sina aktieandelar. I och med den särskilda kapitalökningen är Sveriges rös-
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tandel 1,12 %. I samband med den särskilda kapitalökningen ändrades två Prop. 1992/93:100 
artiklar i stadgan. Sålunda kriivs 80 %>majoritet av röststyrkan, jämfört med Bilaga 4 

tidigare 75 'fo, för en ökning av det auktoriserade kapitalet och 85 ';·(,av röst-

styrkan, jämfört med tidigare 80 <;:fi, för en stadgeändring. Kravet på att ma-

joriteten i det senare fallet skall utgöra minst 60 % av guvernörerna kvar-

står. 

Inom IFC:s ram finns dessutom ett ökande antal specialvcrksamheter som 

finansierats med biståndsmedcl och övervakas direkt eller indirekt genom 

SWEDECORP, BITS eller SIDA. Detta gäller Foreign Investment Advi

sory Service (FIAS), African Project Development Facility (APDF), Afri

can Management Service Cooperation (AMSCO) och Polish Busincss Advi

sory Service (PBAS) samt stöd till IFC:s verksamhet via en fond som hante

ras av BITS. Stöd till ytterligare insatser såväl i Östeuropa som i Afrika söder 

om Sahara kan bli aktuella under budgetåret. Beredning och uppföljning av 

resurser i u-liinder bör i första hand ske genom SWEDECORP. UD ansvarar 

för samlirdningen av dessa insatser. Jag avser diirvid fortsätta ansträngning

arm1 att få största möjliga genomslagskraft för det svenska näringslivsbistån

det. 

Jag beräknar således 14 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 under 

denna anslagspost. 

Regionala utvecklingsbankcr 

Budgetåret 1992/93 

Budgetåret 1993/94 

varav 

Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) 

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) 

Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) 

Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF) 

In te ramerikanska utvecklingsbanken/ 

Fonden för särskild verksamhet (IDB/

FSO) 

371 000 000 
321 000 000 

0 
321 000 000 

0 
0 

0 

De regionala utvecklingsbankerna i Afrika, Asien och Latinamerika, och de 

till dessa banker knutna utwcklingsfonderna, svarar för en betydande del av 

utvecklingsfinansicringen i sina respektive regioner, och har kommit alt 

spela en allt viktigare roll i utvecklingssamarbetet överhuvudtaget. Detta har 

tagit sig uttryck i en ökad utlåning och en mer aktiv roll vad gäller rådgivning 

till stöd för ekonomiska reformer i låntagarländerna. Vidare kan man kon

statera att en breddning av bankernas verksamhet har ;igl rum under senare 

år, vilken har förstärkt deras karaktär av utvecklingsinstillltioner i förhål

lande till den mer traditionella milen som finansieringsorgan. En väsentligt 

ökad satsning inom sådana omr{1den som falligdomsbekämpning, miljö, 

kvinnan i utvecklingsprocessen. utbildning och hiilsovård, har gjort all verk

samheten i hög grad kommit alt ligga i linje med svenska biståndspolitiska 

prioriteringar. 91 



Sverige deltar aktivt i det arbete som syftar till att ytterligare förstärka Prop. 1992/93: 100 

dessa bankers institutionella och operationella kapacitet. Detta sker framför Bilaga 4 

allt genom den svenska representationen i bankernas styrelser och under de 

förhandlingar som förs i samband med kapitalökningar i bankerna och på-

fyllnader av resurser i utvccklingsfonderna. 

Afrikanska uti•ecklingsbanken (AjDB) 

Afrikanska utvccklingsbankcn (AfDB) erbjuder icke-koncessionell finan

siering av utvecklingsprojekt i Afrika till ett värde av drygt 2 miljarder US 

dollar årligen. Banken genomgår för närvarande en konsolideringsproccss 

vilken syftar till att förena de krav som ställs på utlåningsvolym, utlånings

kvalitet och en sund finansiell ställning. Jag anser att denna process är nöd

vändig för att bibehålla bankens förmåga att bidra till utvecklingen i Afrika, 

varför ett aktivt och konstruktivt svenskt deltagande i processen är angelä

get. 

Efter den senaste kapitalökningen i banken, vilken beräknas täcka dess 

kapitalbehov fram till år 1996, uppgår det totala kapitalet till ca 

21 miljarder US dollar. Av dessa resurser har ca 2,5 miljarder US dollar in

betalats av medlemsländerna, medan återstoden utgör garantiåtaganden. 

Sveriges andel av det totala kapitalet är 1,4 %. Den svenska andelen av 

den senaste kapitalökningen betalades i form av fem årsbidrag budgetåren 

1987/88 till 1991/92, sammanlagt uppgående till 71,2 miljoner kronor. För 

budgetåret 1993/94 föreligger således inget medelsbehov under denna del

post. 

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) 

Det betydande svenska stöd som ges till Afrikanska utvecklingsfondens 

(AfDF) verksamhet skall ses mot bakgrund av en från svensk sida positiv 

bedömning av de antagna principerna för utlåningens inriktning. Sålunda ut

mynnade den senaste resurspåfyllnaden 1991 i en stark betoning av fattig

domsbekämpningens fundamentala betydelse i fondens verksamhet samt be

tydelsen av insatser i de sociala sektorerna och av att miljöhänsyn integreras 

i hela utlåningsverksamheten. Speciell uppmärksamhet ägnades också åt 

fondens roll vad gäller främjande av ''good governance", dvs. gott ledarskap 

och sund förvaltning, på alla samhällsnivåer. Sverige verkar aktivt i AfDF:s 

styrelse för att dessa prioriteringar i ökande utsträckning skall återspeglas i 

fondens utlåningsvcrksamhct. Under budgetåret 1993/94 kommer förhand

lingar att inledas om en ny resurspåfyllnad, vilken enligt svensk uppfattning 

bör utmynna i en fortsatt stark betoning av dessa områden. 

Den senaste genomförda resurspåfyllnaden i AfDF uppgick totalt till 

3,5 miljarder US dollar, vilket täcker fondens resursbehov under treårspe

rioden 1991-1993. Sverige har åtagit sig att bidra med en andel om 4,5 % av 

påfyllnaden, vilket motsvarar ett svenskt bidrag om totalt 

880,2 miljoner kronor under trcftrsperioden. De två förstaårsbidragen läm

nades under budgetåren 1991/92 och 1992/93, och det tredje och sista, upp

gående till ca 334,5 miljoner kronor, skall erläggas under budgetåret 

1993/94. 
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Då tidigare anslagna medel något överstigit erlagda bidrag, och således till 
viss del kan täcka det återst~1cnde bidraget, beräknar jag 321 miljoner kro

nor för budgetåret 1993/94. 

Asiatiska utveckli11gsba11ke11 (A.sDB) 

Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) är en viktig finansiell och rådgivande 

institution och utgör en betydande katalysator för utveckling i en av de regio
ner i världen med snabbast tillväxt. Den tredje och senaste kapitalökningen 

i Asiatiska utvecklingsbanken genomfördes under perioden 1983-1987. Ban
kens kapital uppgår för närvarande till ca 23 miljarder US dollar, varav 
3,4 miljarder US dollar har inbetalats av bankens medlemmar och återsto

den utgör garantiåtaganden. Sveriges nuvarande andel av bankens kapital är 
0,41 %. Förhandlingar om en ny kapitalökning i AsDB har påbörjats under 

1992, och kommer förmodligen att avslutas under 1993. Mot bakgrund av 
bankens ökade fokusering på socialt inriktade projekt, miljö och fattigdoms
reduktion, anser jag det angeläget att Sverige bibehåller sin nuvarande andel 

i den kommande kapitalpåfyllnaden. 

Det är inte troligt att den första inbetalningen kommer att infalla under 
budgetåret 1993/94, och jag beräknar därmed inte några medel för detta än

damål. 

Asiatiska utveckling.1f 011de11 (AsDF) 

Särskilt viktiga områden i den Asiatiska ulvecklingsfondens (AsDF) verk

samhet är fattigdomsbekiimpning, miljöinsatser, främjande av kvinnans roll 
i ulvecklingsproccssen samt befolkningsfrågor, vilket väl stämmer överens 
med svenska biståndsprioriteringar. Mot denna bakgrund ansågs det motive
rat att höja den förhållandevis låga svenska andelen från 1,37 % till 2 % i 

förhandlingarna om en femte påfyllnad av fondens resurser. Denna avses 
täcka fondernas resursbehov för perioden 1992-1995. Med en total påfyll
nadsvolym uppgående till 4,2 miljarder US dollar kom det svenska bidraget 
att uppgå till 477 miljoner kronor under denna period. Totalt under budget
åren 1991/92 och 1992/93 har 250 miljoner kronor avsatts, varav hittills en
dast 95 miljoner kronor tagits i anspråk. Det svenska bidraget under 1993/94 
uppgår till 110 miljoner kronor och ryms således inom de medel som redan 
har avsatts. De två återstående årsbidragen, avser jag budgetera med början 
budgetåret 1994/95. 

Mot denna bakgrund behövs inte några medel under denna delpost för 
budgetåret 1993/94. 

lmerame1ika11sku wvecklingsbankcn ( JDBJFSO) 

I Interamerikanska utvecklingsbankcn (IDB), liksom i den till banken 

knutna fonden för utlåning på konccssionella villkor (FSO), har man under 

senare år alltmer kommit att betona behovet att kombinera den pågående 

strukturanpassningen i Latinamerika med satsningar i de sociala sektorerna. 
I de pågående förhandlingarna om en kapitalökning i IDB/FSO i vilka Sve-
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rige aktivt deltar, har också visats på vikten av en fortsatt tydlig fattigdomsin
riktning i verksamheten. 

Den senast genomförda kapitalökningen trädde i kraft i mars 1989. Över
enskommelse nåddes då om en ökning av bankens kapital till totalt 

61 miljarder US dollar samt en påfyllnad av resurser i FSO uppgående till 
200 miljoner US dollar. 

Sveriges andel av kapitalökningen i IDB är 0,17 %, vilket motsvarar ca 

43 miljoner US dollar. Av denna summa skall 2,5 %, eller ca 

1,1 miljoner US dollar, betalas in till banken, medan resten av kapitalet ut
gör ett garantiåtagande. Bidraget till FSO uppgår för svensk del till något 
mindre än 8 miljoner kronor under motsvarande period. De tre första av to
talt fyraårsbidrag har erlagts under budgetåren 1990/91 till 1992/93, medan 

det återstående skall erläggas budgetåret 1993/94. 
Då IDB/FSO senarelagt tidtabellen för utnyttjandet av de svenska bidra

gen förvlintas de disponibla medlen under denna delpost uppgå till ca 
24 miljoner kronor vid utgången av budgetåret 1992/93. Med hänsyn tagen 

till denna reservation samt det förväntade resursutnyttjandet om drygt 
18 miljoner kronor under budgetåret 1993/94 förutser jag inget medclsbchov 

under denna delpost. 

Övriga utvecklingsfonder 

Nordiska utveckling4onden (NDF) 

Budgetåret 1992/93 
Budgetåret 1993/94 

62 000 000 
62 000 000 

NDF är en samnordisk biståndsinstitution som påbörjade sin verksamhet 
1988. Fonden ger lån i samfinansiering med andra internationella institutio
ner på förmånliga villkor till fattiga länder för högt prioriterade projekt som 
främjar ekonomisk och social utveckling. Siirskild vikt läggs vid projekt med 
positiva miljöeffekter. Projekten skall vara av nordiskt intresse. 

NDF disponerar under sina första fem år 100 miljoner SDR. Nordiska mi
nisterrådet lät under 1991 utföra en utvärdering av NDF där man rekom
menderade att fondens verksamhet fortsätter efter den femåriga försökspc

riodcns utgång. Detta blev också det beslut som Nordiska rådet tog vid sin 
40:e session i mars 1992, då det också beslutades om en kapitalhöjning med 
150 miljoner SDR. De nordiska länderna bidrar i enlighet med den nordiska 

fördelningsnyckcln där den svenska andelen uppgår till 37,3 % av det totala 

kapitalet. 

Jag beräknar 62 miljoner kronor för bidrag till NDF för budgetåret 

1993/94. 

lntemationella jordbmksun•ecklingsfonden (UA D) 

Budgetfrrct 1992/93 
13udget[trct l \193/94 

60 000 000 
0 
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IFAD, som tillkom i slutet av 70-talet, är en unik institution av i huvudsak 
två skäl. Det ena är att fattigdomskritcriet är tydligt inskrivet i dess stadgar. 
Huvudmålsättningen är att hjälpa de fattigaste delarna av befolkningen i de 
fattigaste länderna att höja sin lcvnadsstandard genom bl.a. ökad jordbruks
produktion. Insatserna präglas av småskalighet och innovation. Det andra 
skälet är att ansvaret för de finansiella resurserna skall delas av OPEC- och 
OECD-ländcr. Då oljepriserna sedan 70-talet sjunkit, har denna form av 

globalt biståndssamarbetc mellan Nord-Syd utsatts för allt större påfrest

ningar. Delningen av den finansiella bördan har alltid varit kärnfrågan i varje 
kapitalpåfyllnad och medfört minskade resurser för IFAD. Olika metoder 
har använts för att kringgå problemet med bördefördelning. Bl.a. har ett sär

skilt program för Afrika inrättats som finansieras med frivilliga medel. Till 

detta har inte minst Sverige och andra nordiska länder bidragit. 
Den tredje kapitalpåfyllnaden uppgick till 562 miljoner US dollar och av

såg perioden 1990-1992. Den svenska andelen var 140 miljoner kronor, eller 

3,9 % av den totala påfyllnaden. 
Förhandlingarna om en fjärde kapitalpåfyllnad har blivit försenade. De 

inleddes dock under år 1992. Påfyllnaden avser nu perioden 1994-1996. 
Merparten av deltagande länder anser att en påfyllnad av 600-650 miljoner 

US dollar är en realistisk målsättning. Problemet är som tidigare bördeför
delningen. Idag svarar OECD-länderna för huvuddelen av JFAD:s samlade 
kapitalresurser. OECD-länderna har emellertid denna gång, starkare än ti

digare, markerat sambandet mellan resurser, röstestyrka och inflytande i 

IFAD. Om inte en överenskommelse kan nås om en rimlig finansiell börde
fördelning i en fjärde kapitalpåfyllnad, kan detta innebära långtgående insti
tutionella och strukturella förändringar av IFAD. 

Med utgångspunkt i en bibehållen svensk procentandel i en kapitalpåfyll
nad om 600-650 miljoner dollar för perioden år 1994-1996, beräknas det år

liga svenska bidraget (med en dollarkurs om 6, 70) uppgå till drygt 
160 miljoner kronor. För budgetåret 1992/93 finns ett belopp om 60 miljoner 
kronor anslaget för IFAD. Det är sannolikt att ikraftträdandet av den fjärde 
kapitalpåfyllnanden kan komm<'. att försenas. Av dessa skäl anser jag att en 
begäran om ytterligare medel för att finansiera en förväntad svensk bidra
gande! i IFAD:s fjärde kapitalpåfyllnad kan anstå till budgetåret 1994/95. 

Övrigt 

Miljöinsatser 

Budgetåret 1992/93 
Budgetåret 1993/94 

155 000 000 
45 000 000 

U-ländernas naturresurser borde i sig vara tillräckliga för att föda och ge 

tredje världens befolkningar en tryggad försörjning. På grund av fattigdom 
och befolkningstryek hotas emellertid många u-ländcrs naturresursbas och 

miljö av utarmning och förstörelse. Det är angeläget att kraftfulla insatser 
sätts in för att avvärja dessa hot som riskerar själva grunden för u-ländernas 
utveckling. En förbättring av miljösituationen och naturresurshållningen i u-

7 Riksdagen 1992!93. I sam/. Nr 100. Bilugu ./ 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 

95 



länderna måste främst komma till stånd inom ramen för en nationell politik 
som främjar ekonomisk utveckling och ett mer hållbart utnyttjande av natur
resurserna och som bekämpar fattigdomen. En sådan politik i u-länderna 
bör stödjas genom ett utökat utvecklingssamarbete med i-länderna. 

Sverige verkade aktivt för att Agenda 21, handlingsprogrammet från FN:s 
konferens om miljö och utveckling i juni 1992, skulle bli kostnadsbcriiknat 

och aktionsinriktat. Överenskommelserna vid konferensen baserar sig på ett 
ökat utvecklingssamarbete mellan i- och u-länder. Vid konferensen under

tecknades en konvention för att hejda klimatförändringar och en konvention 
för att bevara den biologiska mångfalden. För att u-länderna skall kunna ge
nomföra de åtaganden som dessa medför behöver såväl nationella som inter

nationella resurser mobiliseras. Sverige har beredskap att delta i de interna
tionella insatser som kommer att krävas som ett resultat av konferensens be

slut. 
Förutom stöd från i-länderna för att bidra till en allmän ekonomisk ut

veckling och bekämpning av fattigdomen behövs på miljöområdet dessutom 

olika riktade stödinsatser. Det behövs särskilda medel för att u-länderna 
skall kunna delta i globala åtgärdsprogram. Vidare behövs riktade bistånds

insatser för att möjliggöra den integration av miljö- och naturhänsyn i ut

vccklingsansträngningarna som Rio-konferensen och Agenda 21 så starkt 
framhåller. Biståndsmyndigheterna har i särskilda skrivelser redovisat de åt
gärder som planeras för att stödja implementeringen av handlingsprogram

met. 
Flertalet u-liinder saknar idag den grundläggande kompetens som behövs 

för att utveckla en effektiv miljö- och naturresurspolitik. Bristerna inom 
forskningen är uppenbara. Detsamma gäller för möjligheterna att löpande 

övervaka och kontrollera miljötillståndet i respektive land. 
Problem av kortsiktig natur dominerar beslutsfattandet vilket gör att frå

gor med anknytning till den långsiktiga hushållningen med skog, mark och 
vatten nedprioriteras. 

Ett rätt utformat bistånd bör kunna ha en viktig katalytisk effekt vad gäller 

dessa på lång sikt helt avgörande frågor. Vad det framförallt gäller är att 
stödja u-länderna i deras ansträngningar att utveckla erforderlig inhemsk ka
pacitet för att utveckla bärkraftiga system för hushållningen med naturresur

serna. Vidare behövs riktade biståndsinsatscr inom sådana enskilda mil

jöområden som u-länderna särskilt prioriterar. Av betydelse i detta samman
hang blir konventionen om ökenspridning och torka. Förhandlingar om 

denna påbörjas under fir 1993. 
I undcrlagsmaterialct inför Rio-konferensen underströks särskilt vikten av 

att u-länderna ges förutsiittningar att i sin utveckling kunna utnyttja moder

nast möjliga teknik vad avser miljöpåverkan. För att kunna göra detta krävs 

dels kunskap och kompetens, dels stöd för de merkostnader som inställer sig 
på grund av att konventionell teknik oftast medför lägre initiala kostnader. 

Här bör biståndsinsatser kunna spela stor betydelse på marginalen. 
De internationella förhandlingarna om en avveckling av produktion och 

användning av ozonnedbrytande ämnen, det s.k. Montrealprotokollet, av

slutades under 1990. En fond för att finansiera u-ländernas deltagande i av
vecklingsprogrammet har upprättats. Det svenska bidraget till denna fond 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 
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uppgår för 1992/93 till ca 6,5 miljoner kronor och lämnas via denna anslags
post. En uppskattning av det aktuella behovet av resurser för dessa ändamål 
visade att fonden behöver fördubblas. Det ligger i Sveriges intresse att bibe
hålla sin andel varför jag här ser behov av ökade insatser. 

Under 1991 påbörjade den globala miljöfonden (GEF) sin verksamhet. 
--Fonden finansierar insatser genom Världsbanken, UNDP och UNEP med 
syfte att angripa globala miljöproblem inom områdena klimat, biologisk 
mångfald, stratsfäriskt ozon och internationella vatten. Det svenska åtagan
det till fonden uppgår för I 992/93 till ca 65 miljoner kronor. Under 1993 
kommer påfyllnadsförhandlingar för nästa treårsperiod att påbörjas. 

SIDA bereder under budgetåret 1992/93 inom ramen för detta anslag in
satser om totalt 42 miljoner kronor för stöd till olika internationella organi
sationers miljöarbete i u-länderna, bl.a. stödet till Mekongkommitten. Jag 
förutser även under 1993/94 beredning av en del av anslaget på detta sätt. 

I anslaget för 1992/93 fanns en beredskap för ekonomiska åtaganden som 
en följd av överenskommelser inom UNCED för att Sverige skulle kunna 
medverka i det utvidgade och förstärkta internationella miljö- och utveck
lingssamarbetet. Det multilaterala arbetets karaktär innebär dock att det tar 
viss tid att skapa multilaterala samarbetsformer. Detta gör att det ännu är 
för tidigt med ytterligare åtaganden och att den ingående reservationen såle
des är förhållandevis hög. För närvarande fördjupas miljömedvetenheten 
inom FN-systemets ordinarie verksamhet, vilket jag finner glädjande. Detta 
kommer att medföra krav som måste tillgodoses inom ramen för detta an
slag. Sveriges engagemang i dessa frågor måste därmed avspeglas i erforder
liga budgetära resurser. Med hänsyn till den stora ingående reservationen 
och det beräknade behovet under budgetåret kan dock anslaget för 1993/94 
tillfälligtvis reduceras. 

Jag föreslår ett bidrag om 45 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 

Internationella familjeplaneringsfederationen (IPPF) 

Budgetåret 1992/93 
Budgetåret 1993/94 

96 000 000 
89 000 000 

Som jag tidigare framhållit är insatser på befolkningsområdet högt priorite
rade. Internationella familjeplaneringsfederationen (IPPF) är ett samarbets
organ för nationella familjeplaneringsorganisationer och den största en
skilda organisation som får svenskt stöd inom befolkningsområdet. Dess 
verksamhet röner stor uppskattning inte minst inom FN-familjen, med vil
ken IPPF samarbetar. Eftersom IPPF:s mandat förutsätter aktivt deltagande 
på lokal nivå når organisationen lättare sina mottagare där än vad mellan
statliga organisationer gör. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på att 
främja familjeplanering i ordets vida mening. Detta innebär att man både 
vänder sig till kvinnor och män och ser till den ekonomiska och sociala miljö 
inom vilken människor verkar. Att främja familjeplanering som en mänsklig 
riittighct är organisationens främsta mål. Sverige är en stor givare till IPPF 
och svarar för 20 % av IPPF:s budget. Stödet kanaliseras via SIDA. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 
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Jag föreslår ett bidrag till IPPF om 89 miljoner kronor för budgctiiret Prop. 1992/93: I 00 
1993/94. Bilaga 4 

Internationella sjöfartsuniversitetet (WMUJ 

Budgetåret 1992/93 

Budgetåret 1993/94 

19 000 000 

18 000 000 

Internationella sjöfartsuniversitctct (World Maritimc University), som iir 

beläget i Malmö, drivs i den internationella sjöfartsorganisationcns (IMO) 

regi. Universitetet ger högre utbildning på sjöfartsomrf1det till personer som 

i sina hemländer är sysselsatta inom sjöfart och hamnadministration. Dessa 

verksamheter kännetecknas av en alltmer avancerad teknisk utveckling. 

Universitetet kompletterar de regionala utbildningscentra som finns i en 

rad u-ländcr. Hittills har ca 1 000 studerande utexaminerats. Sverige iir en 

av universitetets största bidragsgivare och skall enligt avtal bidra med en 

tredjedel av den budget som fastställs. För budgetåret 1993/94 föreslår jag 

ett svenskt bidrag om 18 miljoner kronor. 

Multilaterala biträdande experter m.m. 

Budgetåret 1992/93 

Budgetåret 1993/94 

62 000 000 

55 000 000 

Anslagsposten utnyttjas främst för rekrytering, utbildning och finansiering 

av biträdande experter (Associated Experts och Junior Professional Offi

cers) inom internationella organisationer, främst FN-systemet. Tjänstgö

ringen kan ske såväl i fält som på huvudkontor. Under innevarande budgetår 

är ett nittiotal svenska biträdande experter anställda. De som rekryteras er

bjuds möjlighet till arbete i en internationell organisation under maximalt 

fyra år. Fördelningen av tjänster inom organisation och geografiskt område 

fastställs av SIDA i samråd med UD. 

Hemvändande biträdande experter erbjuds också en kortare tids anställ

ning för att ge möjlighet till återföring av deras erfarenheter till svenska bi

ståndsorgan. Vidare finansieras ett antal tjänster genom FN:s volontärpro

gram (UNV). 

Vissa FN-organ har givits möjlighet att rekrytera biträdande experter och 

volontärer från u-länder med svensk finansiering. Det iir angclägr:t att iiven 

u-Iänder på detta sätt ges möjlighet att utveckla sin resursbas. 

En mindre del av anslagsposten ställs till förfogande för universitet och 

institutioner i Sverige. Medlen används för s.k. Minor Ficld Studies (MFS) 

och erbjuder studenter möjligheten att i fält studera utvccklingsfrågor för

knippade med det multilaterala samarbetet. 

SIDA beviljades budgetåret 1992/93 medel för förstärkning av sin kapaci

tet att rekrytera svenskar till tjänstgöring på hög- och mellannivå i interna

tionella organisationer. Medel för detta föreslås ges utrymme ~ivcn i budge

ten 1993/94. 



Biträdande experter och volontiirer har efter sin tjiinstgöring en fördjupad Prop. 1992/93:100 
kunskap i multilaterala utvecklingsfrågor och utgör därigenom en viktig rc- Bilaga 4 
sursbas för biståndet. Enligt en utviirdering som SIDA gjort 1992 återkom-
mer ca 70 % av de biträdande experterna i någon form av bilateralt eller 

multilateralt biståndsarbete. Detta program har således viktiga långsiktiga 
konsekvenser för den svenska resurshascn. Programmet får också anses ut-

göra en ökad möjlighet för Sverige att öka antalet svenskar i FN-systemet. 
Jag förordar att anslaget Multilaterala biträdande experter m.m. beräknas 

till 55 miljoner kronor. 

FN:s aktioner för fred och återuppbyggnad 

Budgetåret 1992/93 

Budgetåret 1993/94 
50 000 000 

150 000 000 

I föregående budgetproposition föreslog regeringen inrättandet av ett sär
skilt anslag för FN:s civila insatser för fred och återuppbyggnad. Dessa insat
ser ingår i FN:s fredsbevarande operationer, som tidigare varit i all huvudsak 
militärt inriktade. FN har emellertid i utvecklingsländer kommit alt inklu

dera åtgärder för att friimja demokratisering och få igång civil utveckling 

inom ramen för de fredsbevarande operationerna. Sådana åtgärder spelar 
en avgörande roll för att möjliggöra långsiktig utveckling. De senaste årens 

utveckling i Hinder som Somalia, Mo~arnbique och det forna Jugoslavien, 
visar också på vikten av att FN :s fredsbevarande operationer sker i nära sam

band med humanitära program för att nå krigets offer med nödhjälp. Det 
internationella samfundet och då särskilt FN söker finna nya former för att 

främja fred och återuppbyggnad. Det nyinrättade anslaget har visat sig ut
göra ett flexibelt sätt att stödja FN i dess strävan att bredda de fredsbeva

rande operationerna i utvecklingsländcrna. 
Användande av medel under denna delpost får ske i de länder vilka enligt 

OECDs biståndskommittc (DAC) definieras som u-länder. Undantagsvis 
bör anslagsposten även kunna utnyttjas för liknande insatser i ESK:s regi. 
För budgetåret 1993/94 beräknar jag ett belopp om 150 miljoner kronor. 

Övriga insatser 

Budgetåret 1992/93 

Budgetåret 1993/94 
151 000 000 
96 000 000 

Under delposten Övriga insatser finansieras bidrag till ett stort antal organi
sationer, program, seminarier och andra internationella aktiviteter som 

främjar internationell samverkan och utveckling. 
Extra insatser genom internationella organisationer kan av en rad olika 

skäl visa sig vara angelägna under pågående budgetår. Under denna anslags

post medges ett visst utrymme för·att möta sådana behov. Under andra an
slagsposter redovisas beräknade anslag för vissa organisationer. Ibland kan 

det av förhandlingstekniska skäl vara svårt eller olämpligt att på förhand be- 99 



stämma det svenska bidraget. I andra situationer råder faktisk osäkerhet om Prop. 1992/93:100 
storlek och tidpunkt för eventuellt kommande svenska bidrag. I sådana fall Bilaga 4 
kan delposten Övriga insatser utnyttjas. 

Vidare utgår under denna delpost återkommande bidrag till vissa interna
tionella organisationer som bedriver en angelägen verksamhet men där be

loppen är relativt blygsamma. Under budgetåret 1993/94 räknar jag med bi

drag till bl.a. följande organisationer. 

/ntemationella rödakorskommitten (JCRC) arbetar efter de principer som 

fastställts i Gcnevekonventionerna. Verksamheten som traditionellt är inrik
tat på att ge skydd och bistånd till krigsfångar och civila internerade, famil

jcåtcrförcningsåtgärder etc. har på senare tid alltmer inriktas på humanitär 
verksamhet i katastrofdrabbade områden. Sverige bidrar till ICRC:s opera
tionella verksamhet med katastrofbistånd. För budgetåret 1991/92 gavs där
utöver ett bidrag om 8 miljoner kronor till ICRC:s reguljära budget. Sverige 

bör behålla sitt stöd på samma nivå. 

Genom FN:s boende- och bebyggelsecenter (HABITAT) ges stöd till teknisk 

biståndsvcrksamhet i boende- och bebyggelsefrågor inom u-länder. Verk
samheten skall medverka till effektivare resursmobilisering inom u-länder 

och till främjande av en allmän förbättring av boendemiljön. I ljuset av en 
snabbt tilltagande urbanisering i utvecklingsländerna, speciellt med en kraf

tigt ökande befolkning i de fattigaste slumområdena i storstäderna, är det 
fortsatt angeläget med stöd inom boendeområdet. Under budgetåret 
1992/93 uppgick det svenska stödet till HABITAT:s tekniska biståndsverk

samhet till 5 miljoner kronor. Biståndet till Urban Management Pro
gramme, ett program med speciell regional tillämpning uppgick under bud
getåret 1992/93 till 3 miljoner kronor. Jag förutser fortsatt svenskt stöd i 
samma storleksordning för budgetåret 1993/94. 

FN:s utvecklingsfondförkvinnor (UNIFEM) verkar som en självständig FN
enhet i samarbete med UNDP. Kvinnofondens verksamhet är inriktad på att 
främja kvinnors tillgång till utbildning, krediter, information och teknologi. 
En viktig strategi är att utveckla metoder för att integrera kvinnoaspekter i 

utvccklingsarbetet. Fonden har en betydelsefull katalytisk roll och driver 
också egna program av pilotkaraktär. Under år 1991 medverkade UNIFEM 

till att FN publicerade den första samlade publikationen med statistik och 

trender om världens kvinnor. Uppföljningen av FN:s konferens om miljö 
och utveckling är en viktig uppgift för fonden. Budgetåret 1991/92 utgick 
stöd om 4 miljoner kronor till UNIFEM. Jag räknar med fortsatt svenskt 

stöd i samma storleksordning. 

IPDC (Internationella programmet för kommunikationsutveckling) är 
UNESCO:s biståndsprogram för kommunikationsutveckling. Det har till 

huvuduppgift att genom mediautveckling i u-länderna främja läskunnighct, 

vetenskapligt och kulturellt informationsutbyte samt kunskapsöverföring. 
Särskilt under det senaste året har verksamheten aktiverats och koncentre-
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rats till prioriterade områden. Jag räknar med ett anslag om 2 miljoner krn- Prop. 1992/93: 100 

nor. Bilaga 4 

I mars 1990 höll FN en världskonferens med temat utbildning för alla. Jag 
räknar med bidrag för vissa punktinsatser inom ramen för det internationella 
uppföljningsarbetet. 

Liksom tidigare år finns ett stort behov av stöd till multilaterala histåndsin
satser inom handikappområdet. SIDA bereder och följer upp det stöd som 
kanaliseras på detta sätt. Jag förutsätter ett lika stort stöd som tidigare år för 
detta ändamål. 

Som jag tidigare påpekat finns behov att stödja ett aktivt deltagande från u
ländcrnas sida vid FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994. Sve
rige bör dessutom ha beredskap att stödja svenska och internationella en
skilda organisationers förberedelser inför konferensen. 

Ett särskilt initiativ inom befolkningsområdet utgörs av den oberoende kom
mission för befolkning och livskvalitet som bildades 1992. Dess uppgift är att 
ge befolkningsfrågorna en hög prioritet i både i- och u-länder genom att föra 
fram dessa frågor i kontakter med allmänheten, beslutsfattare och opinions
bildare. Genom studier och rapporter och sådana kontakter skall nya re
kommendationer utarbetas på befolkningsområdet. Sverige har bidragit 
med 3 miljoner kronor till den inledande verksamheten. Jag förutsätter ett 
fortsatt bidrag till kommissionens arbete, som skall vara slutfört inom tre år. 

Avtalet om den Gemensamma fonden för råvaror upprättades år 1980, men 
trädde i kraft först år 1989. Fonden är uppbyggd av två s.k. konton, varav 
det ena är tänkt att finansiera lagerhållning inom ramen för internationella 
råvaruavtal och det andra att finansiera åtgärder för att förbättra den lång
siktiga utvecklingen och marknadsbetingelserna för de enskilda råvarorna, 
t.ex. genom forskning och utveckling, marknadsföring och vidareförädling. 

Det första kontot har aldrig tagits i anspråk till följd av avsaknad av behov 
inom internationella råvaruarrangemang att ianspråkta resurser under kon
tot. Detta kan ses som en konsekvens av den ökade insikten om de begrän
sade möjligheterna att åstadkomma effektiva stabiliseringsavtal. Det andra 
kontot har däremot utnyttjats. Till detta konto har Sverige utfäst sig att 
lämna ett bidrag om 24 miljoner kronor. Hittills har 16 miljoner anvisats. 
Jag bedömer att resterande 8 miljoner inte behöver anvisas förrän under 
nästkommande budgetår. 

Genom tekniskt bistånd från bl.a. UNCTAD har u-ländernas deltagande 
i de multilaterala handelsförhandlingarna, den s.k. Uruguayrundan inom 
GATT, underlättats. UNCTAD och vissa andra organisationer lämnar dess

utom u-länderna tekniskt bistånd för att stödja deras ansträngningar att få 
ökad avsättning för sin produktion och förenkla handclsproccdurerna. 
Dessa och vissa andra handelsrelaterade åtgärder belastar delposten. 

För budgetåret 1993/94 kommer kostnaderna för multilateralt samarbete till 101 



följd av avtalet om tropiskt timmer samt avtalet om jute att föras över från 
anslaget B 6. Organisationer för internationell handel och råvarusamarbete 
m.m. till denna anslagspost. 

Riksdagen angav vid behandlingen av förra årets budgetproposition 
(bet. 1991/92:UU15, rskr. 1991/92:210) sin positiva syn på förslaget att få ett 
WHO-universitet i medicinsk teknologi etablerat i Malmö. Riksdagen anvi
sade också 500 000 kr för kostnader som uppkommer i samband med bered
ningen för att få universitetet etablerat. 

Malmö kommun har under flera år arbetat mycket aktivt för att få univer
sitetet etablerat i Malmö. Administration och andra funktioner kan samord
nas med det internationella sjöfartsuniversitetet i Malmö. 

Jag är beredd att föreslå ett svenskt ekonomiskt stöd för att universitetet 
skall kunna etableras i Malmö liksom för delfinansiering av driften. En förut
sättning är dock att WHO självt tar ett aktivt ansvar för att universitetet får 
en global inriktning och att utvccklingsländernas särskilda behov uppmärk
sammas. WHO bör också vara berett att ta ett innehållsmässigt ansvar för 
universitetet liksom för att medverka till ett brett bidragsgivarstöd i syfte att 
garantera universitetets multilaterala karaktär. 

Trots att WHO har uttalat sitt intresse för att få ett universitet för medi
cinsk teknologi etablerat har denna fråga fått låg prioritet inom WHO:s ar
bete. Jag kommer att fortsätta diskussionerna med WHO i denna fråga. 

Svenska UNJCEF-kommitten, som är en statlig stiftelse, fungerar som natio
nell kommitte för FN:s barnfond (UNICEF). Kommitten främsta uppgifter 
är att sprida information om UNICEF:s arbete, om barnens situation i olika 
länder, "utbildning för utveckling" dvs. skolinformation, samt försäljning
och insamlingsverksamhct. Uppföljningen av barnkonventionen och av den 

deklaration och handlingsplan som antogs vid toppmötet för barn 
1990 innebär ett ökat verksamhetsfält för kommitten. Kommittens verksam
het finansieras till största delen av försäljning av UNICEF-produkter, men 
för att säkerställa en bas och kontinunitet i arbetet har kommitten fått statligt 
stöd. Jag föreslår att kommitten får ett statligt stöd om 2 miljoner kronor 
till administrationskostnaderna för verksamheten. I summan ingår bidrag till 
den utbyggnad av insamlingsverksamheten som kommitten aviserat. För 
kommittens informationsverksamhet (Utbildning för utveckling) riktad till 
skolungdom föreslår jag ett bidrag om 300 000 kr, finansierat via de medel 
som regeringen särskilt ställt till förfogande för informationsinsatser om 
svenskt internationellt utvecklingssamarbete. 

UNICEF-kommitten är i Sverige en statlig stiftelse till skillnad från flerta
let andra länder där kommittema har formen av enskild organisation. Med 
tanke på de nationella kommittemas funktion, som UNICEFs företrädare i 

givarländer, kan det vara lämpligare med en annan associationsfonn än den 
nuvarande för den svenska kommitten. Jag avser därför att under det kom
mande budgetåret utreda frågan. Det innebär bl.a. att den nya styrelsen som 
tillsatts fr.o.m. 1 januari 1993 förordnats för en mandattid om ett år. 

Nordiska afrikaninstitutet bedriver bl.a. forskningsverksamhet. I den nor-
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diska forskargruppen ingår fem personer (en forskningsledare och en fors
kare från vart och ett av de nordiska länderna). Programmet finansieras ge
mensamt av Danmark, Finland, Norge och Sverige. Det svenska bidraget 
belastar denna anslagspost. I syfte att renodla formerna för den svenska fi
nansieringen föreslår jag att den del av den nordiska forskningen som hittills 
finansierats över anslaget C 7. Nordiska afrikainstitutct flyttas över till detta 
anslag. Jag har beräknat det sammanlagda bidraget, inklusive överföringen, 
till högst 2 400 000 kronor. 

Stiftelsen Svenska Institutet kommer under anslagsposten att erhålla medel 

för vissa personal- och administrationskostnader i samband med att FN-sti
pendiater tas emot i Sverige. 

Under delposten finansieras bidrag tili" särskilt angelägna utredningar och 
analyser samt bidrag till och deltagande i seminariei: och konferenser i sam
band med internationella biståndsprogram. Även stöd till olika organisatio

ner och fonder m.m. som verkar för förbättrat internationellt samarbete an
slås under denna delpost. Bl.a . .Jämnas årliga bidrag till Society for lntema
tional Development (SID), Europarådets Nord-Sydcenter samt Svenska FN
förbundets infonnationsverksumhet om det multilaterala wvecklingssamurbe
tet. 

I november 1990 träffades överenskommelse mellan Världsbanken, Afri

kanska utvecklingsbanken, UNDP samt bilaterala givare om att upprätta en 
fond för kupucitetsuppbyggnad i Afrika (ACBF). Syftet med fondens verk

samhet är att förstärka de afrikanska staternas kapacitet vad gäller ekono
misk analys och ekonomiskt-politiskt beslutsfattande. Detta skall främst ske 

genom stöd till selektivt utvalda nationella och regionala institutioner samt 
till de myndigheter som ansvarar för den ekonomiska politiken. Sverige har 

utfäst ett bidrag om totalt 33 miljoner kronor att inbetalas under budgetåren 
1991/92-1994/95. Den tredje inbetalningen om 8,25 miljoner kronor skall 
verkställas under budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 

dels föreslår riksdagen att 
1. godkänna de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete, 

som jag har förordat i det föregående, 
2. godkänna de gjorda utfästelser som jag redogjort för, 

3. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser, åtaganden och ut

betalningar som jag härutöver har förordat, 
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4. till Bidrag till internationella bistånd~program för budgetåret 
1993/94 anvisa ett rescrvationsanslag på 3 148 404 000 kr, 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört i fråga 
om 

5. förslag som framkommit genom multibiståndsutrcdningen och 
det nordiska FN-projektet, 

6. inrättande av ett WHO-universitet i medicinsk teknologi. 

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Behov av nytt Iandramstänkande 

Det långsiktiga I and programmerade biståndet genom SIDA förblir stommen 
i det bilaterala utvecklingssamarbetet. Samtidigt har det över åren skett en 
successiv förskjutning från landramsbaserat \)istånd till övrigt bistånd som 
katastrofinsatser, stöd till demokratisering, miljöbistånd, särskilda kvinno
insatser, regionala insatser och skuldlättnadsåtgärder. Biståndet har också 
breddats för att inbegripa insatser genom SAREC, BITS och SWEDE
CORP. Landramarnas storlek ger således inte längre en rättvisande bild av 
det sammanlagda biståndet till ett samarbetsland. 

Landramar som programmeringsmetod för bistånd har sina fördelar. En 
långsiktig planering av insatserna till ett samarbetsland är nödvändig såväl 
för biståndsadministrationen hemma som för mottagaren. Men under åren 
har även nackdelarna med ett sådant bundet plancringssystem blivit allt mer 
uppenbara. Jag har kunnat notera hur de ointecknade reservationerna till 
några samarbetsländer har ackumulerats år från år utan att tas i anspråk. 
Förklaringen till detta kan sägas vara att biståndsprogrammen inte varit ut
formade så att det varit möjligt att anpassa insatserna till en förändrad poli
tisk och ekonomisk situation. Det har heller inte alltid varit önskvärt då det 
skulle ha kunnat innebära en olycklig ryckighet inom programmen. 

Andra stora givarländer med ungefär samma biståndspolitiska profil som 
Sverige har haft liknande erfarenheter av systemet med landramar för pro
gramländer eller samarbetsländer. I I.ex. Nederländerna fördes år 1989 en 
policydiskussion om bistånd till enskilda länder. Resultatet av denna diskus
sion blev att Nederländerna i stort gick ifrån systemet med enskilda pro
gramländer och ersatte det med något som kan betecknas regionsamarbeten, 
dvs. anslagsbelopp bestäms för regioner. Systemet fungerar så att om det vi
sar sig att ett samarbetsland under ett budgetår inte kan utnyttja de budgete
rade medlen under perioden flyttas medlen över till ett annat land inom 
samma region. Med ett sådant system kan medlen utnyttjas mer effektivt. 
Stora reservationer behöver inte uppstå. Jag vill inte här föreslå att vi redan 
nästa budgetår övergår till ett annat system. Den av regeringen tillsatta över
synen rörande styrning och samordning av biståndet berör bl.a. denna pro
blematik, varför jag får anledning återkomma till denna fråga i annat sam
manhang. 
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Ny ordning för importstöd 

Det finns inom de nuvarande landramarna insatser av mindre långsiktig ka
raktär som importstöd och katastrolbistånd jämte mer långsiktiga utveck
lingsprojckt. SIDA har under hösten 1992 fastställt nya principer och riktlin
jer för importstöd som presenterats för regeringen i särskild skrivelse. Prin
ciperna föreslås gälla beredning, genomförande och uppföljning av import
stöd såväl inom landramarna under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete ge
nom SIDA som inom anslaget C 3. Andra biståndsprogram, anslagspostcn 
8. Stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder. Jag stö
der dessa nya principer, som innebär att importstöd skall behandlas som en 
form av programbistånd, dvs. cl! stöd till ett ekonomiskt reformprogram, 
som normalt genomförs med stöd av Världsbankcn och IMF. Importstöd är 
en biståndsform som är väl lämpad alt stödja utvecklingen av marknadseko
nomi och den privata sektorn i mottagarlandet, under förutsättning att det 
inte kombineras med subventioner eller centralstyrd valutafördelning. Im
portstöd bör därför kanaliseras genom marknadsbaserade valutafördel
ningssystem. Eftersom tanken med importstöd är att ge ett fritt valutastöd 
bör, som SIDA framhåller, inte importstödet i förväg styras till vissa varor, 
sektorer eller mottagare. Uppföljningen måste då komma att avse resultatet 
och genomförandet av det ekonomiska strukturanpassningsprogrammet i 
stort, liksom uppföljning och dialog kring fördelningen av mottagarlandets 
budgetutgifter. Jag anser att givarsamordningen är viktig och att Sverige bör 
ta aktiv del i denna uppföljning och dialog. 

Utifrån dessa nya riktlinjer för importstödet kan det te sig rationellt att 
det importstöd som ryms inom landramarna bryts ut och slås samman med 
det nu gällande betalningsbalansstödet inom anslaget C 3. Andra bistånds
program till en gemensam anslagspost. Det är i stort en och samma länder
krets som kommer ifråga för dessa stödformer. Betalningsbalansstöd inom 
C3-anslaget kan dock även ges till icke programländer. En samlad anslags
post skulle underlätta en sammanhållen policy för allt betalningsbalansrcla
terat stöd samtidigt som en enhetlig beredning och därav följande samord
ningsvinster skulle uppnås. Att importstödet lyfts ut ur landramarna får för 
ett par länder stora konsekvenser. Det gäller i första hand för Kap Verde, 
men även för Mrn;:ambique, Nicaragua, Tanzania, Zambia och Vietnam. För 
att inte störa pågående samarbete bör därför en sådan omläggning ske suc
cessivt i takt med att samarbetsavtalen förnyas. Jag avser att fortsätta bered
ningen av denna fråga. 
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Tabell 4. Importstöd och betalningsbalansstiid 1991/92, utbctalnini,:ar i mkr 

Mottag:uland importstöd betalningshalans-
stöd 

Ghana 20,0 
Guinea Bissau 5,4 8,7 
Jordanien 15,0 
Kap Verde 58,4 
Madagaskar 10,0 
M01;:ambique 104,4 102,3 
Nicaragua 160,0 62,8 
Peru 30,2 
Senegal IO,O 
Tanzania 237,7 96,0 
Uganda !0,0 
Vietnam 96, 1 
Zambia 77,3 66,2 
Zimbabwe 33,2 

Ökade möjligheter till breddat biståndssamarbcte 

I budgetpropostitionen 1991/92:100 bil. 4 framhöll regeringen att vissa pro
gramländer har en ekonomisk bas som öppnar möjligheterna att utveckla ett 

samarbete i nya former utanför landramssamarbetct genom SIDA. I syfte 
att främja ett sådant bredare samarbete avsattes för Botswana och Namibia 

5 miljoner kronor vardera och för Zimbabwe 10 miljoner kronor. Också be
träffande Indien konstaterades att sådana förutsättningar förelåg även om 
inga särskilda medel avsattes. Medlen var avsedda för BITS och SWEDE

CORP:s verksamheter i bl.a. nämnda länder. Detta initiativ har slagit väl ut. 

Nämnda länder har uttryckt intresse för samarbete inom områdena flygsä
kerhct, transport och kommunikation, kartering av naturresurser, vattenfrå
gor och miljö samt energibesparing och kraftutvinning. Vid utgången av 
budgetåret 1991/92 hade BITS beslutat om stöd på nära 6 miljoner kronor 
för tre insatser i Namibia respektive Botswana. Jag utgår från att samarbetet 
kommer att utvidgas under det kommande året. Kostnaderna för insatserna 
täcks inom respektive myndighets ordinarie anslagspost. Skulle ytterligare 
medelsbehov uppstå bör dessa kunna tas ur anslaget C 3. Andra bistånd
prograrn, anslagsposten 7. Projektbistånd till vissa länder. 

BITS verksamhet i Afrika, Asien och Latinamerika fortsätter att öka. Jag 

har noterat att biståndet genom BITS till Latinamerika idag är nästan lika 

omfattande som biståndet genom SIDA. Även i Asien har BITS en stor 

verksamhet. BITS engagemang i Afrika är än så länge av mindre omfattning. 
BITS ambition att kontinuerligt utveckla nya kurser på områden som de

mokratifrämjande och miljö ser jag också som något mycket positivt. Vad 
gäller förstnämnda område uppmuntrar jag inbjudningar till länder i Afrika 

där demokratisering är på gång. Flera länder i Asien bör också komma 
ifråga. U-kreditverksamheten kommenterar jag i annan ordning. 

SWEDECORP har under sitt första verksamhetsår inlett ett antal investc

ringsprojekt i Afrika vilka befinner sig i olika beredningsstadicr. Investe

ringsverksamhctcn i Asien och Latinamerika är än så länge mindre. SWE

DECORP:s arbetssätt medför att det kan ta tid att bygga upp ett samarbete. 

SAREC:s bilaterala forskningsvcrksamhet är koncentrerad till Afrika och 
till de länder där SIDA är verksamt. Samarbete bedrivs även i Latinamerika 

Prop. 1992/93: 100 

Bilaga 4 

106 



och Asien men av mer begränsat slag. Inriktningen av SAREC:s arbete talar 
för att det hör r:'\da ett n~ira samarbete mellan SIDA och SAREC. 

De svenska enskilda organisationernas verksamhet har under åren utvid
gats med stöd av bidrag från SIDA. Det är den särskilda kompetens som 
finns inom folkrörelser och andra enskilda organisationer som har visat sig 
komma viil till pass i flera katastrofsituationer och i det mer långsiktigt inrik
tade utvecklingssamarbetet. Iktydelscn av detta arbete kan inte _nog under

strykas. Jag vill särskilt välkomna det ökande samarbetet mellan FN-organ 

och enskilda organisationer. Det är min bestämda uppfattning att ett ännu 
niirmare samarbete mellan dessa iir nödvändigt i svåra och omfattande kris
situationer som den i Somalia. Jag förutser att även Räddningsverket och 

Swedrclid kan komma att utnyttjas i högre grad av FN på samma sätt som 
nu sker i det forna Jugoslavien och i Somalia. Jag välkomnar ett sådant ökat 
internationellt åtagande från dessa organs sida. 

Jag vill hiir också ta upp vad riksdagen gett regeringen tillkänna (bet. 

1989/90:UU15, rskr. 1989/90:223 och bet. 1990/9l:UU15, rskr. 1990/91:242) 
om kunskapsuppbyggnad i det fransktalande Afrika. I prop. 1991/92: 100 bil. 
4 s. 135 nämnde regeringen att samarbetet med det fransktalande Afrika har 
vidareutvecklats och att detta arbete kommer att fortsätta under de kom
mande åren. Det är främst bistånd genom BITS som här avses. Samarbetet 
med Tunisien iir omfattande inom såväl u-kreditgivningen som det tekniska 
samarbetet. Också Marocko, som av regeringen godkänts för u-kreditgiv
ning, mottar sedan år 1992 stöd genom det tekniska samarbetet på områdena 

miljö och arbetsmarknad. V-krediter och tekniskt samarbete har även bevil
jats Ghana. Detta sistnämnda land är visserligen inte fransktalande men en 

del av regionen Viistafrika. Förutsättningarna för samarbete med Algeriet 
iir inte desamma som tidigare på grund av den politiska utvecklingen. Sahel
området fortsätter att plågas av svält och miljöförstöring. Sverige ger här 
stöd genom multilaterala organisationer. Svenskt bistånd går således till det 

fransktalande Afrika. Ett ökat framtida bistånd utesluts dock inte för min 
del. Av det skiilet avser jag att initiera en regional studie under är 1993 för 
att se över förutsättningarna för breddat biståndssamarbete. 

Utredningar 

Under år 1992 har en översyn gjorts av biståndssamarbetet med Mrn;ambi
que (SOU 1992: 124). Utredningen kommer att remissbehandlas. Vidare har 
en studie gjorts av möjligheterna att vidga det svenska biståndsamarbetct i 
Asien. Denna studies resultat behandlas under avsnittet Asien. 

Som jag tidigare anfört avser jag tillsiitta en särskild utredning för att un

dersöka möjligheterna av bistånd till politiska partier. 
En utredning pågår om föruts:ittningar för att inriitta ett internationellt 

fristt1encle institut rör valövervakning. Utredningens rapport förutses före

ligga i maj 1993. 

utredningen Krediter för utveckling (SOU 1991 :74) presenteras under 
avsnittet (lm tekniskt samarbete och u-krediter genom Beredningen för tek
niskt-ekonomiskt samarbete (BITS). 

En översyn av styrnings- och samarbetsformer inom biståndet har också 
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verkställts under året i enlighet med vad jag nämnde i förra årets budgetpro- Prop. 1992/93: 100 
position. Översynen avslutar sitt arbete i januari (SOU 1993:1). Jag avser Bilaga 4 
att återkomma till den i en särproposition under våren. 

Som komplement till denna utredning avser jag att snarast tillsätta en utre
dare med uppdrag att avlämna förslag till besparingar inom biståndsadmi
nistrationen. Jag redogör mer ingående för detta under avsnittet om admini
stration av biståndet. 

Bilateralt bistånd i förhållande till det totala biståndet 

Det bilaterala biståndet finns redovisat under anslagen C 2. Utvecklings
samarbete genom SIDA och C 3. Andra biståndsprogram. Förstnämnda av
ser landramsmedel till de 19 samarbetsländerna i Afrika, Asien och Latin
amerika, regionala insatser samt icke landramsbaserat bistånd i form av stöd 
för demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd, insatser vid ka
tastrofsituationer och stöd till återuppbyggnad m.m., bistånd genom folkrö
relser och andra enskilda organisationer och särskilda miljöinsatser. Därut
över finns inom anslaget övrigt poster som särskilda program, rekrytering 
och utbildning av fältpersonal, vissa landprogramkostnader och information 
genom SIDA. För samtliga samarbetsländer med undantag för Sri Lanka 
gäller att landramsmedlen genom SIDA föreslås minska med i genomsnitt 
15 % i förhållande till anslagna medel budgetåret 1992/93. För M0<;ambique, 
Tanzania och Indien med större landramar innebär det i absoluta tal en rela
tivt omfattande minskning. 

Bistånd till Andra biståndsprogram avser u-landsforskning, tekniskt sam
arbete, u-krediter, gäststipendie- och utbytesprogram genom Stiftelsen 
Svenska Institutet, näringslivsbistånd genom SWEDECORP, Swedfund In
ternational AB, projektbistånd till vissa länder, stöd till ekonomiska reform
program och skuldlättnadsåtgärder samt utredningar m.m. Det samman
lagda bilaterala biståndet utgör ca två tredjedelar av det totala svenska bi
ståndet. Anslagsnivån budgetåret 1993/94 för anslaget C 2. Utvecklingssam
arbete genom SIDA föreslås till 6 702 miljoner kronor och för anslaget C 3. 
Andra biståndsprogram till 1 804,5 miljoner kronor. I det följande kommer 
det bilaterala biståndet till Afrika, Asien och Latinamerika att beskrivas. Det 
är min avsikt att genom en sådan presentation ge en bredare inblick i det 
svenska biståndssamarbetet i olika länder. Därefter följer en beskrivning av 
icke landrelaterat bilateralt bistånd. I en särskild bilaga 4.2 redogörs det 
svenska biståndet för budgetåret 1991/92. 

Landrelaterat bistånd 

Afrika 

Afrika är en kontinent i stark förändring. Politiska omvälvningar i riktning 
mot demokrati och från enpartistat och diktatur fortgår i flera afrikanska 
länder. Dessa förändringar sker inte alltid utan konflikter och inre spän
ningar. Ett exempel är Angola där de allmänna valen resulterat i nya strider. 
Den politiska konflikten i landet är olöst. I Etiopien har i samband med att 
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regionala val genomförts ett parti avsagt sig fortsatt deltagande i samlingsre

geringen. Men det finns länder där övergången skett fredligt som i Zambia. 

I Mrn;:ambique har ett fredsavtal ingåtts mellan Frelimo-regeringcn och re

bellrörelsen Renamo och allmänna val skall hållas inom ett år. I Sydafrika 

fortsätter samtalen mellan ANC och regeringen med förhoppningen om att 

en övercnskornmelse skall kunna nås om tillsättandet av en interimsregering 
under år 1993. 

Övergången från krig till fred innebär för länder som Angola, Etiopien 

och Mrn;:ambique att tiotusentals soldater måste demobiliseras och hundra

tusentals flyktingar repatrieras. FN och del internationella samfundet har en 

aktiv roll att spela i detta komplicerade arbete, som för regeringarna i dessa 

länder innebär stora ekonomiska och sociala påfrestningar och oftast i ett 

politiskt känsligt skede. Sverige har bidragit i detta arbete genom att ställa 

civilpolis till förfogande i Angola och med civilpolis och militära obseivatö

rer i Moc;ambiquc. Sverige medverkar också på olika sätt i valförberedel

searbetet. 

Den fortgående demokratiseringen i de afrikanska länderna kommer på 

någon sikt att leda till öppnare samhällen där regeringar kan ställas till an

svar och där mänskliga rättigheter respekteras. På kort sikt kan dock den 

politiska övergången och det ekonomiska systemskiftet innebära att de fat

tiga får det ännu sämre. Ekonomiska reformer behöver få tid på sig för att 

verka. Ett fortsatt internationellt stöd behövs för att länderna skall ha möj

lighet att genomföra de nödvändiga förändringarna. 

Det svenska utvecklingssamarbctet har påverkats av de politiska omvälv

ningarna och i flera länder är det svårt att idag bedriva ett traditionellt bi

ståndsarbete. Katastrofinsatser har blivit allt vanligare även inom landra

marna. I Angola och också i Moc;ambique har det ansetts att samarbetspro

grammen bör ses över för att anpassas till en situation från krig till fred. 

Även samarbetet med Kap Verde och Guinea Bissau bedömer jag bör ses 

över men då av effektivitetsskäl. 
Det svenska biståndet till Afrika genomgår således en omprövning där 

målet är att kunna utforma ett bistånd som är bättre anpassat till de mycket 
varierande politiska, ekonomiska och sociala förhållanden som råder län

derna emellan. Vidare anser jag att medclsramar skall fastställas efter vad 

som bedöms vara realistiskt möjligt att genomföra i länderna. Större krav på 

flexibilitet i biståndet bör ställas när omgivningen är såväl osäker som förän
derlig. 

Södra Afrika 

Det svenska utvecklingssamarbetet är i hög grad koncentrerat till 

södra Afrika. Sju av programländerna finns där. Sammanlagt utbeta

lades till denna region under budgetåret 1991/92 2 124 miljoner kro

nor i gåvobistånd genom SIDA, SWEDECORP, BITS och SAREC. 

Till detta belopp skall läggas det siirskilda betalningsbalansstödet och 

katastrofbistånd. Det innebiir att ca 35 % av det svenska bilaterala ut

vccklingssamarbetct sker i denna region. 

Prop. 1992/93:100 
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Angola Prop. 1992/93:100 

Angola befinner sig i ett skede mellan krig och fred. Fredsavtalen i maj 1991 Bilaga 4 
mellan Angolas regering och motståndsrörclscn UNITA innebar förhopp-
ningar om ett slut på ett långvarigt inbördeskrig. En av FN övervakad pro-
cess mot nationell försoning inleddes. Parlaments- och presidentval hölls i 
september 1992. I parlamentsvalet erhöll det regerande partiet MPLA en 

-majoritet av rösterna. I presidentvalets första omgång fick MPLA:s ledare 
dos Santos en klar övervikt över UNITA-lcdaren Savimbi men ingen egen 
majoritet. Enligt vallagen skall en andra omgång hållas men någon sådan har 
inte kunnat genomföras. Efter valen har säkerhetsläget kraftigt försämrats .. 

Freds- och demokratiprocessen har således varit kantad av svårigheter 
men likväl går det att påvisa positiva inslag. Författningen har omarbetats 
för att medge flerpartisystem. Det innebär att MPLA har upphört som stats
bärande parti, att flera partier har kunnat bildas och att utrymmet för åsikts
frihet vidgats. Genom de allmänna valen fick också angolanerna för första 
gången en möjlighet att välja sina företrädare. Även om det förekommit 
mindre felaktigheter och brister, är det allmänna slutomdömct att valen varit 
fria och hederliga. 

Jämsides med fredsprocesscn har Angolas regering vidtagit positiva steg 
för att komma tillrätta med en ekonomi i extrem obalans. Alltjämt väntar 
en genomgripande ekonomisk reformpolitik som när den genomförs kom
mer att ställa krav på både politisk vilja och kapacitet. I dagsläget är den 
angolanska förvaltningen svag och mottagarkapaciteten mycket dålig. En ut
veckling mot fred skulle också kunna innebära en revitalisering av det pri
vata näringslivet. Förutsättningar finns då Angola är rikt på naturtillgångar. 
Utländska intressenter, inklusive svenska, har visat stort intresse för handel 
och investeringar förutsatt att politisk stabilitet kan nås. 

Målet för det svenska biståndet är att stödja en påbörjad samhällsomda
ning i demokratisk riktning för nationell konsolidering samt social och eko
nomisk utveckling. Biståndssamarbetet genom SIDA har hittills bedrivits 
under svåra omständigheter. Det finns en risk att det osäkra läget efter valen 
kan öka svårigheterna att bedriva ett mer långsiktigt samarbete. Framtidsut
sikterna för en fredlig uppbyggnad av landet är hotade om inte d.en politiska 
konflikten bringas till en lösning. 

Under det senaste året har betydande medel avsatts för katastrof- och 
återuppbyggnad i huvudsak genom samordnade insatser av FN. Sveriges 
sammanlagda bidrag till freds- och demokratiprocessen i Angola uppgår till 
omkring 200 miljoner kronor. 

Det fortsatta biståndssamarbetet blir avhängigt den politiska och ekono
miska utvecklingen i Angola. Skulle situationen fortsätta att förvärras menar 
jag att samarbetet än mer bör koncentreras till insatser av katastrofkaraktär 
och till områden där resultat även på kort sikt kan nås. Inleds däremot en 
period av nationell konsolidering och åtgärder vidtas i riktning mot en libera
liserad ekonomi, bör förutsättningarna för ett mer långsiktigt samarbete för
bättras. Den betydande politiska osäkerheten ställer krav på stor flexibilitet 
i biståndet. Oberoende av vilket framtidsperspektiv som blir gällande anser 
jag det angeläget med en översyn av de långsiktiga programmen inom fiske, 
hiilsa och telekommunikation. 110 



Jag föreslår att 160 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom 
SIDA och, beroende av händelseutveckling, medlen anvisas för utvecklings
bistånd alternativt katastrofinsatser. 

Botswana 

Botswana bedriver en positiv utvecklingspolitik. Den väl balanserade och 
marknadsanpassadc ekonomiska politiken har lett till en självgenererande 
tillväxt. En fara är ekonomins ensidiga beroende av en råvara, diamanter. 
Landets strävan att diversifiera ekonomin genom satsning på privat tillverk
ningsindustri är lovvärd. Vår positiva syn på den förda ekonomiska politiken 
får inte undanskymma det faktum att betydande arbetslöshet och undcrsys
sclsättning existerar och att inkomstfördelningen är ojämn.Den snabba till
växten har medfört att BNI per capita stigit till över USD 2 000, vilket place
rar Botswana bland de högre medelinkomstländerna. 

Den tradition Botswana har när det gäller demokrati och förverkligande 
av mänskliga rättigheter består. Inslag som korruption inom statsapparatcn 
kan i och för sig inge farhågor för framtiden. Det förhållande att kritik tas 
upp och regeringen vidtar åtgärder för att rätta till missbruket får snarast ses 
som uttryck för att demokratin fungerar. 

Botswanas ekonomiska beroende av Sydafrika har utgjort huvudmotivet 
till utvccklingssamarbetet. Det faktum att landet trots det stora beroendet 
har kunnat föra en fast politik visavi Sydafrika, är delvis en följd av det kraf
tiga internationella stöd landet åtnjutit bl.a. från Sverige. Liksom för många 
andra länder i regionen är förutsättningarna för den framtida utvecklingen i 
hög grad beroende av förändringsprocessen i Sydafrika. 

Erfarenheterna från biståndssamarbctet är goda. Under de senaste åren 
har dock betydande reservationer uppstått inom det landramsbaserade bi
ståndet genom SIDA. Dessa har uppkommit som en följd av en alltför snabb 
koncentration av antalet sektorer och insatser inom landramcn. Under året 
har mekanismer, som medför ett flexiblare och bättre utnyttjande av till
gängliga medel, upparbetats. I detta sammanhang vill jag understryka den 
vikt jag fäster vid att samarbetet med Botswana ges en bredare form. Det är 
glädjande att notera att det nya bredare samarbetet genom BITS och SWE
DECORP har fått en god start. 

Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen och de förväntade förändring
arna i Sydafrika gör det nu motiverat att på sikt minska den del av biståndet 
som går genom SIDA och att öka andelen bistånd genom BITS och SWE
DECORP. En plan för en sådan omfördelning bör upprättas. Det är viktigt 
att övergången sker välplanerat och i samråd med Botswanas regering. 

Med beaktande av ovan förda resonemang föreslår jag att 70 miljoner 
kronor avsätts som landramsmedcl genom SIDA. Samarbetet genom BITS 
och SWEDECORP bör fortsätta att intensifieras och därför föreslår jag att 
5 miljoner kronor avsätts härför under anslaget C 3. Andra biståndspro

gram, anslagsposten Projektbistånd till vissa länder. 

R Rikstlt11{en 1992193. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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Lcsotho Prop. 1992/93:100 

Det iir gliidjande att det lesothiska folket efter tjugotvå år av militärt styre Bilaga 4 
skall få möjlighet att delta i fria allmänna val, vilka nu planeras äga rum i 
januari 1993. Den då nytillträdda regeringen har att ta itu med betydande 
svårigheter, särskilt inom det ekonomiska omrftdct men också på det poli-

tiska planet. Ett ekonomiskt strukturanpassningsprogram har inletts med 
viss framgfrng men svåra strukturella förändringar återstår att genomföra. 
Landets närmast totala beroende av Sydafrika begränsar det ekonomiska 

manövreringsutrymmet. Sydafrikas ekonomiska tillbakagång slår också hftrt 
mot Lcsotho. De betydande sysselsättningsproblemen förviirras således av 
att migrantarbetarna i Sydafrika i ökad omfattning tvingas återvända hem 
vilket kan ge grogrund för social oro. Detta beroende har också som följd 
att den förändring som är förestående i Sydafrika blir avgörande för utveck-
lingen i Lesotho. 

Det svenska biståndssamarbctct med Lcsotho har syftat till att minska lan

dets beroende av Sydafrika samt stödja ekonomisk tillväxt. Insatserna inrik
tar sig på förbättrad markvård för att öka produktionsförmågan inom jord
bruket, arbetsintensiva metoder inom vägbygge samt metoder för att effekti

visera förvaltningen. Genomförandetakten i ett par program har fördröjts 
av brist på kvalificerad lokal personal och av passivitet inom lesothiska rege
ringen. 

Beslut har fattats om att biståndskontorct i Maseru awecklas fr.o.m. bud
getåret 1993/94. 

Lesotho står inför förändringar som förhoppningsvis innebiir en mer hand
lingskraftig politisk styrning än tidigare under det militära styret. Det kom
mer att åligga denna nya regering att befästa demokratin och att förbättra 
muttagningskapaciteten genom en effektivare förvaltning. För Sverige som 
biståndsgivarc är det nu särskilt viktigt att analysera hur vi i framtiden bäst 
kan bidra till landets utveckling. Jag kan emellertid redan nu förutse behov 
av att bistå landet för att minska den ökande arbetslösheten. Särskilda de
mokratiinsatser kan också bli aktuella. BITS som lämnat u-krediter till Le
sotho har visat intresse för att utvidga samarbetet till att omfatta också tek
niskt samarbete vilket jag finner glädjande. 

Under budgetåret 1993/94 föreslår jag att 30 miljoner kronor avsätts som 
landramsmcdel genom SIDA. En översyn av biståndssamarbetet bör genom
föras under året. 

Mo~:ambique 

Mo~ambiques regering ingick i september 1992 en frcdsövcrenskommclse 
med rebellrörelsen Renamo efter ett mer än tio år långt förödande inbördes

krig. Fredsavtalet stipulerar att de stridande trupperna skyndsamt skall de
mobiliseras och att fria val skall hållas under hösten 1993. Fredsavtalets ge

nomförande förutsätter ett aktivt stöd från det internationella givarsamfun

det under ledning av FN. Såväl militär dcmobilisering och rcpatriering av 
återviindande flyktingar som valförbercdelser kräver omfattande bistånd för 

att kunna genomföras. De redan svåra omstiindighetcrna förvärras av att 
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Mrn;:ambique är drabbat av den torkkatastrof som råder i stora delar av södra Prop. 1992/93:100 
Afrika. Övervägande delen av landets befolkning är beroende av livsmedels- Bilaga 4 
bistånd och katastrotl1jälp för sin försörjning. 

Under dessa svåra omständigheter genomför M0<;ambi4ue sedan sex år 

ett ekonomiskt strukturanpassningsprogram med inriktning på marknads

ekonomi. Omfattningen av de reformer som genomförts är tillfredsstäl
lande. Genomförandet av programmet har dock försvårats av en rad om

ständigheter som krig, torka och inte minst en bristande institutionell kapa

citet. Det är det sistnämnda som är huvudorsaken till den korruption som 

har växt fram. Strukturanpassningsprogrammet gav under sina första tre år 

goda effekter, men tillväxten i ekonomin har under de senaste åren stannat 

av. 

Sverige är den största bilaterala givaren i M0<;:ambique. Sveriges bistånd 

till M0<;:ambique har under de senaste åren kontinuerligt anpassats till den 

svåra krisen i landet. Denna anpassning pågår alltjämt och i ljuset av de stora 

förändringar som fredsövcrcnskommelsen innebär krävs ytterligare juste

ringar och ökad flexibilitet. 

Under förutsättning att fredsöverenskommelsen respekteras kommer Mo

<;ambique att förvandlas från ett land i krig till ett land under återuppbygg

nad. Behoven av katastrof- och återuppbyggnadsbistånd kommer att vara 

mycket stora. Ca 4 miljoner flyktingar skall repatrieras från grannländerna. 

Försörjningsläget är prekärt. Det svenska biståndet genom SIDA är inriktat 

på fattigdomsbckämpning, institutionell uppbyggnad och stöd till det ekono

miska reformprogrammet. Denna inriktning bedöms vara relativt väl anpas

sad till att hantera de förändrade krav som freds- och återuppbyggnadspro

cessen ställer. Inom fattigdomsbekämpning ger Sverige katastrofbistånd ge

nom såväl det långsiktiga landprogrammerade biståndet som genom kata

strofanslaget. Enskilda organisationer och FN-systemet används som kana

ler. Sverige bör hålla en hög beredskap för fortsatta insatser på detta om

råde. 
I arbetet med att undsätta nödlidande och att återskapa landets självför

sörjningskapacitet bör i största möjliga utsträckning Mo<;ambiques egna in
stitutioner och strukturer utnyttjas. För att detta skall vara möjligt måste 

Mo<;ambiques egen adminstrativa kapacitet att planera, genomföra och följa 

upp utvecklingsinsatscr stärkas betydligt. Det bör ske genom olika former 

av stöd till förvaltningen där utvecklingen av inhemsk kompetens priorite
ras. En sådan inriktning förutsätter ökad uppföljning och kontroll av bi

ståndsmedlens användning, bl.a. mot bakgrund av en tilltagande korruption 

inom förvaltningen och den statliga sektorn. 

Som stöd till det ekonomiska reformprogrammet har utgått dels import

stöd inom landramen, dels särskilt bctalningsbalansstöd och särskilda skuld

lättnadsåtgärder. Stödet till det ekonomiska reformprogrammet kommer i 

forsättningen att ske genom särskilt betalningsbalansstöd. Villkoren för att 

sådant stöd skall utgå kommer till övervägande del att överensstämma med 

de villkor som Världsbanken ställer för givande av sina ekonomiska åtcr

hämtningskrcditer. Betalningsbalansstödct kommer att samordnas inom ra-

men för Världsbankens särskilda program för Afrika, SPA. Avsikten är att 

importstöd inom landramen efterhand skall upphöra. 113 



Den m()(;:ambikiska fredsöverenskommelsen innebär en omfattande de

mobilisering av soldater från såväl regeringssidan som från Renamosidan. 
Parterna har kommit överens om skapandet av en ny arme snm till numer~i

ren skall vara betydligt mindre än den nuvarande regeringsarmen. En p;1tag
lig sänkning av de militärutgiftt:r, som år 1989 utgjorde 10 % av BNP, är att 

vänta. 
Övergången från enpartistat till parlamentarisk demokrati inleddes på all

var med antagandet av den nya konstitutionen 1990. De allmiinna val som 

planeras hållas under hösten 1993 kräver omfattande förberedelser. Sverige 

har deklarerat sin vilja att stödja denna process. Jag anser att beredskap bör 
hållas för insatser såväl före och under som efter det att val hållits. 

Under l 992 har regeringen låtit göra en utredning om Sveriges utveck

lingssamarbete med Mrn;ambique (SOU 1992:124). Utredningens betän
kande kommer att remitteras för inhämtande av synpunkter i en vidare 

krets. 
Jag finner att M0<;:ambiques ansträngningar att skapa en varaktig fred och 

parlamentarisk demokrati förtjänar stöd. Landets mycket svåra försörj
ningsläge, orsakat av det nu avslutade kriget och den omfattande torkan i 

regionen motiverar ett omfattande bistånd genom SIDA och genom multila

terala organ med inriktning på överlevnad och återuppbyggnad. Enskilda or

ganisationer kommer i detta att ha viktiga uppgifter att fylla. Jag föreslår att 

320 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom SIDA. Därutöver 
bör finnas beredskap för katastrof- och återuppbyggnadsbistånd, demokra

tiinsatser, betalningsbalansstöd samt insatser för att utveckla näringslivet. 
Jag vill samtidigt betona vikten av flexibilitet i biståndet. 

Namibia 

Alltsedan befrielserörelsen SWAPO, efter demokratiska val 1990, bildade 
det självständiga Namibias första regering har det förts en politik som syftat 
till nationell försoning. De nyligen väl genomförda lokala valen befäster de
mokratin, även om oppositionens allt större svårigheter och svagare ställ
ning, inger farhågor för framtiden. Något oroande iir också beskyllningarna 
om korruption inom statsapparaten. Jag noterar dock regeringens i Namibia 

aviserade avsikt att resolut ta itu med detta. 

Den namibiska konstitutionen får ur mänskliga rättighets-synpunkt be
tecknas som föredömlig. Det har ansetts angeläget att kunskapen om konsti

tutionen förs ut till befolkningen. Svenskt bistånd används hl.a. för detta. 
Landets ekonomiska politik syftar till att genom marknadsanpassning 

skapa en varaktig positiv tillväxteffekt. Betydande budgetdisciplin förelig

ger. Förhoppningar finns om att ett framtida demokratiskt styrt Sydafrika 
skall ge positiva ekonomiska effekter även för Namibia. Viss besvikelse över 

utvecklingstaktcn finns dock bland många namibier som hyste stora förvänt
ningar på vad befrielsen skulle innebiira i form av snabba och konkreta för
hiittringar. Kraven på snabbare reformtakt växer sig således allt starkare mot 

bakgrund av den höga arbetslösheten och den utbredda torkan. 

För att kunna genomföra de förändringar som iir nödviindiga för att skapa 
social och ekonomisk utveckling spelar det internationella bist(1ndet en vik-
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tig roll. Samtidigt är det angeliiget att inte Namibia hamnar i ett biståndsbe

roende. Sverige utgör en av de största biståndsgivarna till landet. Stöd ges till 

undervisning, kommunikationer och förvaltning. De första samarbetsårens 

låga utbetalningstakt tycks ha överkommits och biståndssamarbetet genom 

SIDA verkar vara på rätt viig. Namibia tillhör den krets av Hinder som har 
föruts~ittningar för och bör komma i åtnjutande av ett bredare samarbete. 

Härvidlag finner jag det glädjande att ett sådant samarbete genom BITS och 

SWEDECORP har kommit igång väl. 

Jag föreslår att 90 miljoner kronor avsätts som landramsmcdcl genom 

SIDA. BITS och SWEDECORP bör fortsätta vidga sitt samarbete med Na

mibia och jag föreslår att 5 miljoner kronor avsätts för detta under anslaget 

C 3. Andra biståndsprogram, anslagspostcn Projektbistånd till vissa länder. 

Zambia 

Efter arton år av enpartistyre, återinfördes år 1991 flerpartisystem, och i ok

tober samma år president- och parlamentsval. Valen, som genomfördes på 

ett fredligt och värdigt sätt, resulterade i en jordskredsseger för det största 

oppositionspartict, MMD, och dess ledare Frederick Chiluba. Parlaments

valen följdes i november 1992 av kommunalval, i vilka MMD fick en överväl

digande majoritet. Det låga valdeltagandet (ca 10 % av de röstberättigade) 

ger dock anledning till eftertanke. 

Läget avseende mänskliga rättigheter i Zambia är relativt gott. Över

gången till flerpartisystem har inneburit en större öppenhet och ett ökat ut

rymme för kritik av regeringen än tidigare. Samtidigt har regeringen haft 

svårt att helt släppa kontrollen och exempelvis tillåta total press- och mötcs

frihet. Regeringen har aviserat att militärutgifterna, som uppgår till 

ca 3,2 % av BNP, skall sänkas mot bakgrund av den minskade säkerhetspo

litiska spänningen i regionen. 

Svenskt demokratistöd har spelat en viktig roll i demokratiseringsproces
sen. Stöd har bl.a. givits till valövervakning, utbildning och materiel inför 

parlaments- och lokalvalen samt till insatser för att främja oberoende mass
media. Ett fortsatt stöd på demokrati- och mänskliga rättighets-området är 

motiverat för att befästa och fördjupa demokratin. 

De ekonomiska reformer som påbörjades år 1990 har under den nya rege

ringen intensifierats. Omfattande avregleringar har genomförts. Det makro

ekonomiska resultatet av reformerna har varit blandat. Zambia har drabbats 

hårt av torkan i regionen, vilket är en viktig förklaring till att de uppställda 

målen för år 1992 inte har uppnåtts. Men även politiska awikelser från re

formkursen har skett. Behovet av fortsatt stabilisering och reformering av 

den zambiska ekonomin mot ökad marknadsorientcring bedöms vara avgö

rande för att lösa landets ekonomiska kris. 

Zambias regering har ined betydande engagemang aviserat fortsatta stabi

liseringsåtgärder och strukturella reformer avseende privatisering, rationali

seringar inom statsförvaltningen samt på skatte- och tullområdet. Genom

förandet av de marknadsekonomiska reformerna äventyras emellertid av det 

faktum att Zambia är ett av världens mest skuldtyngda länder i förhållande 

till folkmängd och l3NP. De stora skuldtjänstbetalningarna samt den ökade 
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livsmedclsimportcn innebiir att efterfrågan på utländsk valuta vida övcrsti- Prop. 1992/93: 100 

ger tillgången. Bilaga 4 
Mot bakgrund av ovanstående anser jag att ett fortsatt omfattande valu

tastöd är nödvändigt för att bistå Zambia att fullfölja det ekonomiska re
formprogrammet mot marknadsekonomi. Importstödet bidrar aktivt till 
framviLxten av en privat sektor i landet, eftersom valutan fördelas enligt ett 
marknadsbaserat fördelningssys\em. Villkoret för ett fortsatt omfaHande va

lutastöd är dock att Zambia fullföljer sitt ekonomiska reformprogram såsom 
överenskommits med IMF, Världsbankcn och givarsamfundet. Härutöver är 

det svenska förvaltningsstödet i form av makroekonomisk rådgivning och 

stöd till centralbanken av betydelse för den ekonomiska reformprocessen. 
Förutom det direkta stödet till politiska och ekonomiska reformer anser 

jag att den nuvarande inriktningen av det svenska utvecklingssamarbetet 

med Zambia på jordbruk, hälsa och undervisning bör bibehållas. Utveck
lingen av jordbrukssektorn är central för att uppnå en önskvärd diversifie
ring av den zambiska ekonomin. Det framtida jordbruksstödet skall anpas
sas till de nya förhållandena med liberaliserad prissättning och distribution. 
SIDA:s stöd till undervisnings- och hälsosektorn fyller en viktig funktion 

som skydd för de svagaste grupperna under strukturanpassningsprocessen. 

Genomförandet av sektorstöden har emellertid försvårats av brister i den 
zambiska administrationen. Dock utgörs en stor del av hälsostödet av ett 

kostnadseffektivt basläkemedelsprogram som fått till resultat att svenskt 
stöd tryggar läkemedclsförsörjningen för hälften av landets hälsocentraler. 

Småindustristödet, som administreras av SWEDECORP sedan ett år till
baka, har resulterat i att tekniskt kunnande överförts från svenska till zam
biska företag. Detta stöd bör utvidgas under innevarande år. 

Jag föreslår att 255 miljoner kronor avsätts som Iandramsmedcl genom 
SIDA. Därutöver finns beredskap för särskilda skuldlättnadsåtgärder. 

Zimbabwe 

Zimbabwe genomgår för närvarande sin svåraste ekonomiska och politiska 
kris sedan självständigheten 1980. Torkan, som drabbat hela södra Afrika, 
kommer ovanpå de sociala påfrestningarna i spåren av det ekonomiska re

formprogram som Zimbabwe genomför med stöd av Världsbanken. Zim
babwe, som normalt är något av södra Afrikas kornbod, har p.g.a. torka 

tvingats importera basfödan majs. Eftersom en stor del av den utländska va

lutan har använts till denna import har följden blivit att utvecklingen av det 

marknadsbaserade systemet med öppna importlicenser stannat av. 
Tonvikten i reformprogrammet ligger på ökade investeringar i produktiv 

verksamhet medan kostnaderna för den offentliga förvaltningen, inkl. mili

tärutgifterna, skärs ned. Militärutgifterna, som år 1991 utgjorde knappt 8 % 
av I3NP, kan komma att skäras ned ytterligare som en följd av det glädjande 
beskedet om fredsavtal i Moc;:ambiquc. Zimbabwiska soldater har i många år 

bevakat den viktiga transportleden genom Beirakorridorcn i Moc;:ambique. 

Zimbabwes regering ställs inför stora problem som en följd av torkan och 

de sociala oroligheter som reformprogrammet har lett till. Förslaget att in
föra en enpartistat har strukits från dagordningen. I praktiken har dock rege- 116 



ringspartiet ZANU(PF) knappast någon opposition. Kandidater från oppo- Prop. 1992/93: 100 

sitioncn och oberoende kandidater fick omkring 20 % av rösterna i paria- Bilaga 4 
mcntsvalct år 1990. Systemet med enmansvalkretsar gör dock att endast tre 
av 150 parlamentsledamöter tillhör ett annat parti än regeringspartiet. Det 
25 år gamla undantagstillståndet har hävts. Rättsäkerhetcn och respekten 
för de mänskliga rättigheterna har förbättrats, men det finns fortfarande 
brister. 

Sveriges bistånd genom SIDA har sedan självständigheten en social profil 

och riktas till landsbygden. Landsbygdsprogrammet har utformats med det 
biståndspolitiska målet om demokratisk samhällsutveckling som kärna. Syf

tet är att nå de mest eftersatta grupperna genom insatser inom hälsovård, 

undervisning och transporter. Biståndet har gradvis anpassats till strukturan

passningsprogrammen. Importstödet är i huvudsak inriktat på att stödja det 

marknadsbaserade systemet för tilldelning av valuta. Stödet inom de olika 

sektorerna ligger också i linje med strukturanpassningsprogrammet. Stödet 
till undervisningssektorn har bidragit till att fler kvalificerade lärare har sökt 

sig till landsbygden. Stora framsteg har gjorts inom primärhälsovården tack 

vare stöd från bl.a. Sverige. Zimbabwes statistikmyndighet har nu nått så 
hög kompetens att den medverkar i uppbyggnaden av en statistikenhet i 

grannlandet Namibia. 
Utanför landramen utgår stöd till bl.a. rättshjälp, massmedia och miljö· 

vårdskurser. I Zimbabwe arbetar ett tjugotal enskilda svenska organisatio

ner. Flera av dem har volontärer på plats. Zimbabwe får dessutom del av 

svenska bidrag till regionala insatser genom SADC ( Southern African Deve

lopment Community) på framförallt transport- och teleområdet. Gåvobi· 

ståndet via SIDA kompletteras med stöd för utveckling av infrastruktur och 
näringslivet genom att BITS och SWEDECORP är verksamma i landet. 

SAREC stödjer bl.a. ett regionalt nätverk av energiforskare. 

Energiförsörjnings-, vatten- och miljöproblemen kommer att bli ödesfrå

gor, inte bara för Zimbabwe, utan för hela regionen. Därför blir insatser 
inom landets infrastruktur allt viktigare. Framväxten av en konkurrenskraf
tig privat sektor bör också främjas genom stöd till strukturanpassningspro
grammet. Näringslivets begränsade roll är en stötesten på vägen mot ett för
djupat regionalt samarbete. Zimbabwe tillhör den grupp av programläi'idcr 
som har förutsättningar att utveckla ett bredare samarbete med Sverige ge
nom BITS och SWEDECORP. Jag utgår från att möjligheterna till detta ut
nyttjas. Därutöver bör särskilt demokratiseringsprocessen, t.ex. utveck

lingen av rättsstaten, och den gradvis ökande respekten för de mänskliga rät

tigheterna stödjas. 
Jag föreslår att 195 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom 

SIDA. Särskilda skuldlättnadsåtgärder kan bli aktuella under budgetåret, 

liksom katastrofbistånd. BITS och SWEDECORP bör fortsätta att utöka sitt 
samarbete med Zimbabwe. För detta ändamål föreslår jag att 5 miljoner 

kronor avsätts under anslaget C 3. Andra biståndsprogram, anslagspostcn 

7. Projektbistånd till vissa länder. 
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Sydafrika Prop. 1992/93:100 

Utvecklingen i Sydafrika mot demokrati är av historisk betydelse och påver· Bilaga 4 
kar hela regionen inte bara politiskt utan även i ekonomisk mening. Arbets· 
lösheten och undersyssclsättning kommer att bli ett alltmer dominerande 
problem såväl i Sydafrika som i grannHinderna. Trots att Sydafrika i många 
avseenden är ett rikt land är fattigdomen mycket utbredd, och den ekono· 
miska tillbakagången i Sydafrika slår hårdast mot de mest sårbara i samhäl· 
Jet. Vi ser också under vilka svåra betingelser som den politiska reformpro· 
cessen sker. 

Det förödande våldet i landet har inneburit svåra påfrestningar. Likafullt 
förefaller det nu finnas skäl till viss optimism. Regeringen och ANC har i 
början av december hållit bilaterala samtal. En tidsplan för den fortsatta 
processen lades dessförinnan fram av regeringen med sikte på val våren 
1994. Även som ANC förordar val hösten 1993, inte minst med hänsyn till 
den allt allvarligare krisen i landet, förefaller skillnaderna mellan de båda 
parterna vara begränsade. Förhoppningen är därför att möjligheterna till en 
snar kompromiss som också kan vinna stöd av andra partier i Sydafrika skall 
visa sig goda. En annan ljuspunkt utgörs av närvaron av internationella ob
servatörer och experter som sedan sommaren verkar i Sydafrika. 

Sverige har alltsedan 1970-talets början gett finansiellt stöd, som syftat till 
att främja den demokratiska utvecklingen i Sydafrika, över anslagsposten 
humanitärt bistånd till södra Afrika. Stödet har genom svenska och interna
tionella enskilda organisationer kanaliserats till offer för och motståndare till 
apartheidpolitiken. Detta humanitära bistånd ingår sedan budgetåret 
1992/93 i anslagsposten "Demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt 
bistånd" och uppgår till 275 miljoner kronor. 

Det humanitära stödet till ANC utgör en viktig del av detta bistånd. Andra 
komponenter utgörs av rättshjälp samt mediastöd. Under de senaste åren 
har insatserna främst riktats mot att främja deltagande i och förberedelsear
bete inför förhandlingarna om införandet av demokrati i Sydafrika. Dessa 
insatser, som direkt främjar demokrati och mänskliga rättigheter är ange
lägna. 

Vissa insatser inom det humanitära biståndet till södra Afrika har mer haft 
karaktären av medverkan till att förbättra levnadsvillkor för människor som 
drabbats av apartheidpolitikens konsekvenser. Dessa insatser kan uppdelas 
i följande huvudkategorier: 

- U11de1Visning. Stipendier och stöd till svarta utbildningsorganisationer 
har länge utgjort den största komponenten inom det humanitära bistån
det till södra Afrika. 

- Socialt stöd. Detta innefattar insatser inom främst hälsoområdet, miljö
frågor, repatriering, kvinnofrågor, social rådgivning och daghem/försko
lor. 

- Kultur. I en ökad omfattning ges stöd till olika kulturaktiviteter i en vid 
bemärkelse. 

I det pågående landprofilarbetet för Sydafrika har förslag lagts fram om 
ett bredare utvecklingssamarbctc med Sydafrika när väl demokratin segrat 
och en väl fungerande rättsstat börjat utvecklas. En del av ett sådant utvcek- 118 



lingssamarbcte skulle utgöras av ett biståndspaket som bl.a. omfattade ovan 
angivna insatsområden men även andra som kan ge ökade sysselsättnings
möjligheter. Dessa insatser bör beredas av SIDA. Även för BITS och SWE
DECORP förutses möjligheter att finna samarbetsprojekt av intresse i Syd
afrika. På forskningsområdct, där SAREC är verksamt, torde också finnas 
intressanta öppningar med de mer framstegsvänliga universiteten. Jag vill 
också påpeka att många insatser bör kunna genomföras av enskilda organi
sationer varvid dessa kan finansieras över anslagsposten "Bistånd genom 
folkrörelser och vissa andra organisationer". Övriga insatser bör beredas av 
SIDA. Jag förutser således ett bredare biståndssamarbete med ett demokra
tiskt Sydafrika. 

Jag föreslår att 240 miljoner kronor ur anslagsposten "Demokrati, 
mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd" avsätts för olika biståndsin
satser i Sydafrika. 

Regionala insatser i Afrika 

Sverige har alltsedan det regionala samarbetet i södra Afrika inleddes ge
nom bildandet av SADCC (Southern African Development Coordination 
Confcrcncc) givit detta ett betydande stöd. Biståndet har syftat till att med
verka till regionala förbättringar främst inom transport och kommunikation. 
Stödet skall ses som en bekräftelse på den svenska uppfattningen om beho
vet av regionalt samarbete. Utan sådant samarbete skulle utvecklingen i 
södra Afrika vara mindre framgångsrik. Men samarbetet står inför bety
dande och avgörande förändringar i samband med demokratiseringen i Syd
afrika. Strävan inom regionen är nu att i stället för att isolera Sydafrika på 
bästa möjliga sätt integrera Sydafrika i regionen den dag apartheid har av
skaffats. 

Den förändring av samarbetet som beslutades i augusti 1992 om att ut
veckla samarbetet från mer löslig samverkan, SADCC, till mer av en gemen
sam marknad, SADC, är ett steg i denna riktning. Men alltjämt kvarstår be
tydande frågetecken, bl.a. förhållandet till andra regionala samarbetsfor
mer, främst handelsorganisationen PTA. 

För närvarande pågår flera utredningar om det regionala samarbetets 
framtid. Den viktigaste och mest omfattande av dessa genomförs i regi av 
Afrikanska utvecklingsbanken (AIDB) och finansieras av Sverige tillsam
mans med Danmark, Finland och Norge. Även om det är alltför tidigt att 
dra mer långtgående slutsatser kan jag förutse att det regionala biståndet 
framöver bör syfta till att skapa förutsättningar för tillväxt och balanserad, 
utjämnande utveckling. Även stöd till andra samarbetsformer än SADC kan 
komma att prövas. Vidare bör det svenska stödet inriktas mot sektorer som 
har goda förutsättningar att ge konkreta bidrag till den regionala utveck
lingen. 

Budgetåret 1993/94 bör, enligt min åsikt, ägnas åt att avvakta förändring
arna och utvecklingen inom Sydafrika, SADC och regionen i övrigt samti
digt som vi planerar det regionala biståndets framtida utformning. Detta mo
tiverar en viss neddragning av bidraget. Denna reducering kan avklaras ge
nom viss tidsförskjutning för vissa aktuella projekt. Satsning på upprustning, 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 
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drift och underhåll bör vidmakthållas. Begränsade nyinvesteringar till vik- Prnp. 1992/93:100 
tiga projekt skall inte uteslutas. Bilaga 4 

Fördelningen av biståndet mellan länderna är ojämn. Tre länder, Moc;am-
bique, Tanzania och Zambia har erhållit mer än två tredjedelar av bidragen. 
En bättre balans måste eftersträvas. 

Jag finner alltjämt det s.k. Norden/SADCC initiativet intressant. Denna 
samverkansform, som sköts av SWEDECORP, har dock haft betydande svå
righeter att ge konkreta resultat. Förutsättningarna kan komma att förbätt
ras som en följd av den ökande marknadsanpassningen i många av SADC:s 
stater och om/när Sydafrika integreras i samarbetet. Det privata näringslivet 
och andra icke statliga aktörer bör involveras mer och beredas möjlighet att 
driva initiativet vidare. 

Inom denna anslagspost finansieras även annat regionalt samarbete i Af
rika, främst stöd till Östafrikanska utveeklingsbanken (EADB) och till sam
arbete på Afrikas horn (IGADD). Under budgetåret 1992/93 avsattes 
25 miljoner kronor för dessa insatser. Betydande eftersläpningar har upp
stått, varför någon påspädning nu inte är aktuell. Utrym.me finns dessutom 
för vissa intressanta regionala initiativ, som exempelvis Global Coalition for 
Africa. 

Jag föreslår en medelsram för regionala insatser i Afrika uppgående till 
130 miljoner kronor. 

Östra Afrika 

De tre programländerna Kenya, Tanzania och Uganda tillhör regio
nen östra Afrika. Tanzania ingår även i det regionala samarbetet 
SADC. Utvecklingen i regionen mot ökad demokrati fortsätter. I Ke
nya kommer allmänna val att hållas under slutet av december 1992 
och i Tanzania har beslut tagits som innebär ett slut på enpartistaten. 
Uganda strävar efter politisk stabilitet. Ekonomin i länderna visar än 
så länge ingen ljusning. Ökande flyktingströmmar och torka i Kenya 
innebär extra påfrestningar på en stagnerad ekonomi men det öpp
nare politiska klimat som inträtt under år 1992 kan förhoppningsvis 
innebära att ekonomin revitaliseras. Tanzanias ekonomiska utveck
ling fortsätter att hindras av en tung byråkrati och reformsträvandena 
går långsamt. Det får effekt för biståndet. Även biståndet till Uganda 
som f.n. kanaliseras genom multilaterala organ visar brister ur effekti
vitetssynpunkt. I småstaterna Rwanda och Burundi fortsätter stam

motsättningarna med flyktingskaror som följd även om klara förbätt
ringar har skett i det senare landet. Det sammanlagda gåvobiståndct 
genom SIDA, BITS, SAREC och SWEDECORP till regionen under 
budgetåret 1991/92 uppgick till l 144miljoner kronor inkl. bctalnings
balansstöd men exkl. katastrofbistånd. 
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Kenya Prop. 1992/93:100 

Beslutet att avskaffa enpartiväsendet ledde till att Kenya under år 1992 kom Bilaga 4 

att präglas av partipolitisk tävlan mellan det regerande partiet KJ\NU och 
olika oppositionspartier. Allmänna val avses äga rum under slutet av decem-
ber. På det ekonomiska planet vidtog regeringen åtgärder för att vända ett 
växande budgetunderskott och åter komma igång med ett delvis avstannat 
reformprogram. Marknadsekonomi utvecklas och regeringens utvccklings-

politik har en tydlig landsbygdsprofil. 
Läget vad beträffar mänskliga rättigheter förbättrades under år 1992 och 

personer, vilka hållits fängslade på politiska grunder, frigavs. En parlamen

tarisk utredning gav däremot stöd åt misstankar om att officiell sanktion gi

vits åt de våldsamma sammanstötningar som ägde rum i delar av landet. 

De under år 1992 överlag positiva förändringarna på såväl det ekonomiska 

som politiska planet skall ses i ljuset av den vid Världsbankens givarmöte i 
november 1991 uttryckta misstron mot landets utvecklingspolitik. 

Kenya har en relativt väl fungerande förvaltning. Bristfälliga mekanismer 
för insyn och offentligt ansvarstagande har emellertid bildat grogrund för 

korruption. Det finns anledning att belysa i vad mån biståndet kan ha för

stärkt en kultur där politiska lojaliteter belönas med offentliga investeringar. 
Konflikten i Somalia har lett till stora flyktingströmmar. Omkring 400 000 

somalier har tagit sin tillflykt till östra Kenya. Tillsammans med torkan utgör 
dessa en extra social och ekonomisk börda på landet. 

Biståndet genom SIDA sammanfaller väl med Kenyas egna satsningar på 
landsbygdsutveckling. Ett miljö- och markvårdsprogram har uppvisat goda 

resultat, påverkat landets egen politik och bidragit till att hejda markförstö
ring. Avtal om stöd till en landsbygdsutvecklingsfond sades upp sedan miss
bruk av medel påvisats. Fonden erhöll utländsk finansiering från Sverige och 

Danmark. 

Mot bakgrund av de positiva förändringar som ägt rum i Kenya under år 
1992, är det min uppfattning att förutsättningarna förbiittrats för fortsatta 
biståndsinsatscr. Stöd till skuldlättnadsåtgärder hör övervägas när allmänna 
och korrekta val hållits och under förutsättning av fortsatt reformpolitik. 
Projektbiståndets inverkan på förvaltning och biståndsformens utvccklings
effekter bör kritiskt belysas. Möjligheten av att övergå till scktorstöd bör 
prövas och i så fall knytas till reformer inom förvaltning. 

Jag föreslår att 105 miljoner kronor avsätts som Iandramsmcdcl genom 
SIDA. Jag ser inga hinder mot att IlITS håller beredskap för u-krediter för

utsatt att villkor för kreditvärdighet är uppfyllda samt att Swedfund fortsät

ter bereda riskkapitalsatsningar i samriskföretag. Inom ramen för BITS kan 

tekniskt samarbete och deltagande vid internationella kurser bli aktuella. 

SAREC:s stöd till forskningsprogram förutses fortsätta. Likasfi kommer bi

drag att fortsätta utgå till de enskilda svenska organisationer vilka är verk
samma i Kenya. 

Tanzania 

Det ekonomiska strukturanpassningsprogram, som Tanzania genomför se

dan år 1986, fortgår men i långsamt tempo. Positivt är att tillvi\xttakten har 121 



ökat sedan reformerna inleddes, men den ligger fortfarande endast något 
över befolkningstillväxten. Den rådande bristen på energi kan hota tillväxt
takkn. Ett antal reformer har genomförts för att minska obalanserna i eko
nomin. Utrikes- och inrikeshandeln har liberaliserats och priskontrollcn på 

de ilesta varor har upphört. Under år 1992 har framsteg gjorts främst vad 
g~iller liberalisering av växelkurssystemet och valutahandcln. Reformering 

av den finansiella sektorn har inletts genom att utländska banker nu tillåts 
att etablera sig i landet. På andra områden går reformerna betydligt lång

sammare och reformbehoven är fortfarande mycket stora. Det gäller främst 

den nödvändiga omstrukturering inklusive privatisering av de många in

effektiva statliga företagen. Statsförvallningens svaga kapacitet försvårar re

formprocessen. 
En politisk reformprocess har inletts. I maj 1992 undanröjde parlamentet 

de konstitutionella hindren för ett flerpartisystem. Detta skedde efter att 
den särskilda kommission, som tillsattes under år 1991 för att utreda frågan, 

rekommenderat att regeringspartiets monopolställning skulle upphöra. Ett 
antal partier har registrerat sig. Det är dock ännu oklart när de första fria 
valen kommer att hållas. Tidpunkten för ordinarie parlamentsval är satt till 

år 1995. 

Generellt är respekten för mänskliga rättigheter god. Rapporter om miss
förhållanden förekommer dock, främst från polishäkten. Utrymmet för den 

politiska oppositionen att komma till tals har ökat under det gångna året och 
debatten i massmedia har blivit friare. 

Det svenska utvecklingssamarbetct med Tanzania präglas av de problem 
som kännetecknar fattiga länder i ekonomisk kris. Den administrativa mot

tagarkapaciteten är mycket svag. Tanzania är dessutom mycket biståndsbe
rocnde. Mångfalden av givare och projekt har gjort att biståndet är svårt alt 
samordna och utnyttja effektivt. Biståndet har dessutom varit dåligt in
ordnat i den tanzaniska statsbudgeten, vilket försvårar samordning och över
blick. Vissa framsteg har dock gjorts vad gäller ökad samordning av det sam
manlagda biståndet och ett ökat tanzaniskt ansvar för denna. 

Det är angeläget att det svenska biståndet fortsätter sin inriktning på att 
stödja den pågående politiska och ekonomiska reformprocessen. För att 
stödja övergången till marknadsekonomi är det importstöd som givits av stor 

vikt. Importstödet syftar till att möjliggöra den import som är nödvändig för 

ekonomisk tillväxt. Importstödet kanaliseras nu helt genom det marknads

baserade OGL-systemet. Landets betungande skuldbörda kräver också 

olika typer av skuldlättnadsåtgärder. 
Samtidigt med detta vill jag peka på det betydelsefulla i att dialogen med 

Tanzania om behovet av nya ekonomiska och politiska reformer fortsätter 
med betoning på ökad effektivitet. Reformtakten måste öka och konkreta 

åtgärder vidtas från regeringens sida vad gäller reformer av statsförvalt

ningen och omstrukturering och privatisering av statliga företag. Jag väl
komnar att en viss rörelse i den riktningen nu börjar ske. 

Utöver det direkta biståndet för strukturanpassning och demokrati anser 

jag att stöd främst bör utgå till de sociala sektorerna och till infrastruktur. 

Dessa sektorer har särskilt drabbats av den ekonomiska krisen. 
Jag föreslår att 445 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom 
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SIDA. Oiirutöver iir det av stor vikt att biståndet under landramen komplet- Prop. 1992/93: 100 
teras med såviil fortsatt betalningsbalansstöd som fortsatl stöd för att främja Bilaga 4 

en demokratisk utveckling. BITS och SWEDECORP bör undersöka hur de-

ras samarbete med Tanzania skulle kunna ökas. Enskilda organisationers 

verksamheter bör få fortsatt stöd. 

Uganda 

Uganda har alltsedan år 1987 bedrivit en ekonomisk reformpolitik med syfte 

att återhämta landet från det ekonomiska och sociala förfall som följde i spå

ren av tidigare års inbördeskrig. Regeringen har, trots påfrestningar, i det 

stora hela hållit fast vid reformpolitiken och vidtagit en rad åtgärder för att 

liberalisera ekonomin. Det överskuggande problemet utgörs av en betung

ande skuldtjänst i huvudsak riktad till Bretlon Wood-institutionerna. Kraf

tigt fallande kaffepriser har urholkat landets valutareserv. Skuldtjänsten 

översteg under år 1992 de totala exportinkomsterna. 

Ugandas regering har sin förankring i den tidigare nationella motståndsrö

rclsen, som inom sig rymmer företrädare för olika partiriktningar. Partipoli

tisk verksamhet är dock ännu inte tillåten. Ett författningsarbete pågår som 

bland annat förväntas behandla frågan om införande av flerpartisystem. En 

relativt öppen politisk debatt förekommer. 

Uiget vad avser mänskliga rättigheter har föranlett kritik från internatio

nella medborgarrättsgruppcr. Under år 1992 frigavs ett stort antal personer 

fängslade utan rättslig prövning. Myndigheterna har varit långsamma med 

att utreda och offentliggöra sina rön vad avser anklagelser om övergrepp för

övade av armen i de nordöstra delarna av landet. Att döma av rapporter sy

nes dessa övergrepp ha minskat i omfattning delvis beroende på att konflik

ten med rcbcllgruppper avtagit. Det finns dock anledning att fortsätta be

vakningen av läget för mänskliga rättigheter. 

Statsbudgeten utgör en relativt liten andel av landets BNP. Förvaltningen 
iir svag och medel avsatta för sociala insatser utnyttjas inte till fullo. Militär

utgifterna utgör en ansenlig del av budgeten men nedskärningar har på sis

tone företagits. Från svensk sida har bidrag lämnats till ett program för de

mobiliscring av soldater. 

Det svenska biståndssamarbetct med Uganda syftar till att stödja landets 

ekonomiska reformpolitik, att bidra till en förbättrad rättssäkerhet och att 

grundläggande sociala behov kan tillgodoses. 

Jag anser att ett fortsatt samarbete med Uganda är motiverat med hänsyn 

till behoven och till landets marknadsorienteradc utvecklingspolitik. På mil

jöns område är landstudien inom ramen för konventionen från Rio-konfe

rensen av stor betydelse för landets utveckling. I fråga om mänskliga rättig

heter menar jag att en uppriktig dialog och praktiskt samarbete är den kom

bination med vilken Sverige bäst kan stödja en positiv utveckling i Uganda. 

Sveriges uppfattning om pluralism och flerpartisystem bör åter klargöras för 

Ugandas regering. 

Jag viilkomnar den översyn som SIDA företagit av det hittillsvarande bi

sttmdet och anser det angeläget att vi inom ramen för det framtida samarbe

tet n[ir fram till väl sammanhållna biståndsinsatscr. Dessa insatser bör titer- 123 



spegla de frågor som givits utrymme fiir i bistfrndsdialogcn. Ett fortsatt sam- Prop. 1992/93:100 
arbete med internationella organ förutses. Jag förutser också fortsatta bidrag Bilaga 4 
till stöd för minskning av Ugandas skuldproblem givet att reformpolitiken 

vidmakthålls och att respekten för de mänskliga riittigheterna förbättras. 

Regeringen har på BITS förslag godkiint krediter som är förmånligare än 

normalt för att Sverige skall kunna bistå i ett större kraftförsörjningsprojekt 

i Uganda. 

Jag föreslår att 85 miljoner kronor avsiitts för biståndsinsatser genom 

SIDA. 

Afrikas horn 

Inbördeskrig och allmän instabilitet har med varierande intensitet un

der de sista åren underminerat möjligheterna för ekonomisk tillväxt i 

Afrikas horn. Slutet på kriget i Etiopien ger dock förhoppningar om 

en lugnare framtid även om tecken finns på ökande motsättningar 

mellan olika folk och regioner. I Eri·;:rea dder lugn och processen mot 

självständighet fortgår som planerat. I Sudan utgör regeringens hårda 

fundamentalistiska hållning ett allvarligt hinder för hjälparbetet. 

Rapporter finns om stor nöd i de södra delarna men av säkcrhetsskril 

har det mesta hjälparbetet avbrutits. Somalia är ett särfall. Där råder 

total laglöshet och anarki efter president Siad I3arres fall för ca två år 

sedan. Landet saknar regering och fungerande administration. 

Klanstrid i kombination med torka ligger till grund för den allvarliga 

svältkatastrofen och endast genom massiva hjiilpinsatser från Interna

tionella Röda Kors-kommitten och FN har massdöd undvikits. Den 

svenska hjälpen har huvudsakligen förmedlats genom dessa organisa

tioner. I början av december påbörjade FN och USA en operation för 

att rädda Somalias svältande befolkning. Sverige kommer att ingå i 

operationen med en sjukvårdsenhet. Jag ser framför mig ett fortsatt 

intensivt hjälparbete för att lindra den värsta nöden men också som 

stöd för de människor som kan åtcrvandra till sina hembyar. Sverige 

ger också ett bidrag till försoningsproccssen genom att stödja Liv och 

Frcdsinstitutets arbete. Sammanlagt utbetalades under budgetåret 

1991/92 292 miljoner kronor genom BITS, SAREC, SIDA och SWE

DECORP. 

Etiopien 

Etiopien iir inne i en fas av stora politiska och ekonomiska föriindringar. En 

övergångsregering under ledning av president Meles Zenawi har bildats ef

ter Mengisturegimens fall i maj 1991. Den styr landet fram till dess att natio

nella val, vilka planeras iiga rum år 1993, har genomförts. En utveckling mot 

regionala styrelseformer baserade på folkgrupper och etnisk bakgrund på

gf1r. Det är oklart vilket förhållande de regionala organen kommer att ha till 

centralmakten. Regionala val hölls i början av sommaren 1992 under slit-
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ningar partierna emellan. Del partisammansalta beslutande nationella rådet Prop. 1992/93:100 
har splittrats. Trots dessa avhopp fortskrider förberedelserna för allmänna Bilaga 4 
val. 

Respekten för de mänskliga riittigheterna har förbättrats efter Mengistus 
fall men är inte tillfredsställande. Ett antal personer fortsäller all hållas häk
tade utan besked om rättslig prövning. Rapporter om strider mellan folkslag 
förekommer. Den nationella stadga, som tills vidare ligger till grund för lan
dets styre, inkorporerar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättighe
terna. Regeringen har också skrivit under FN:s barnkonvention. 

Tillsammans med Viirldsbanken har övergångsregeringen utarbetat ett 
strukturanpassningsprogram med en omfattande reformering av ekonomin 

som innebär marknadsanpassning och privatisering. Ett krisprogram under 
Världsbankcns ledning har därutöver inletts. Bristen på utländsk valuta är 

akut, och utan ett omfattande inflöde av kapital kan ekonomin knappast 
komma igång. I oktober devalverades valutan efter kraftiga påtryckningar 

från givarna. 
Under övergångsperioden fram till valen kommer det svenska biståndet 

genom SIDA alt successivt ses över och koncentreras till insatser som har 

direkt betydelse för det långsiktiga utveeklingsarbetet. Det ska fokuseras på 
hushållning av naturresurser på landsbygden, miljö- och markvård, sociala 

förbättringar vad gäller undervisning, mödravård och befolkningsfrågor. En 
tredjedel av landramen har använts till katastrof- och återuppbyggnadsstöd 

Trots svårigheterna att bedriva bistånd i Etiopien har flera av programmen 

uppvisat positiva resultat. Mottagningskapaciteten har varit hygglig. Stödet 
till undervisningsseklorn har bidragit till att ca en tredjedel av de etiopiska 

barnen går i primärskolan och att flera tusen skolor har byggts. Landsbyg
dens hälsovårdscentraler har fåll utrustning för enkel mödra- och barnahäl

sovård. Utbildade tekniker inom skogsprogrammet förväntas få en nyckel
roll i skogspolitiken. En femtedel av befolkningen i de östra regionerna har 

fått tjänligt dricksvatten. 
Övergångsregeringens tydliga vilja att utveckla landet i demokratisk rikt

ning innebiir att det långvariga samarbetet har kommit in i ett nytt och posi
tivt skede. Jag anser att man bör ta fasta på de signaler till förändring som 
finns. Samtidigt måste vi noga följa demokratiseringsprocessen. Det finns 
oroande tecken på att respekten för de mänskliga rättigheterna fortfarande 
brister och alt häktningar utan rättegång förekommer. 

Biståndet bör dessutom inriktas på alt stärka den demokratiska processen, 

särskilt framväxten av en rättsstat, och respekten för de mänskliga rättighe
terna. De ekonomiska reformerna bör uppmuntras. Den ökade politiska sta

biliteten innebär att en ökad andel av biståndet kan gå över från rena katast

rofinsatser till långsiktiga utvecklingsprogram. Behovet av katastrofhjälp 
kommer dock all vara fortsatt stort med tanke på den stora gruppen intern

flyktingar, flyktingar från inbördeskrigen i grannländerna och torkan. Stora 
insals..:r krävs för alt molv..:rka avskogning, jorderosion och markförstöring 

för att säkra en framtida jordbruksproduktion. Eftersom Etiopien är ett av 
v{irldens fattigaste Hinder måste stora resurser till för att få igång en bärkraf-

tig ekonomisk utveckling. Ett betydande stöd bör också ges för återuppbygg

nad av landet. Bcfolkningsfr<°1gorna bör vara ett prioriterat område. Det är 125 



viktigt att ta hänsyn till sambandet mellan en växande befolkning och den 
ekonomiska och sociala utvecklingen. FN kan spela en viktig roll när det gäl
ler att samordna det internationella biståndet. 

För närvarande beviljar inte BITS u-kreditcr till Etiopien men ett undan
tag gjordes under budgetåret i form av ett beslut om en delfinansiering av 
sockerbruket i Fincha. Kombinationskreditcn är på 68,6 miljoner kronor 
varav 38 miljoner kronor i gåvobistånd, vilket är en högre andel än vanligt. 

Med hänsyn till det ovanstående föreslår jag att en medelsram på 
130 miljoner kronor avsätts för biståndsinsatser genom SIDA. Beredskap 
för katastrofinsatser bör finnas. 

I Eritrea har förberedelser inletts för den folkomröstning som skall äga 
rum under år 1993 och som kommer att avgöra landets formella status i rela
tion till Etiopien. I avvaktan på detta beslut ges svenskt bistånd till Eritrea 
via internationella och svenska enskilda organisationer. För budgetåret 
1992/93 planeras insatser om ca 50 miljoner kronor i form av katastrof- och 
återuppbyggnadsinsatser och i form av stöd till energisektorn. Ett framtida 
bistånd till Eritrea är under beredning. Även för budgetåret 1993/94 föreslås 
biståndet finansieras över anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom 
SIDA, anslagsposten Katastrofer och återuppbyggnad m.m. 

Västra Afrika 

Västra Afrika består av ett stort antal sinsemellan snabbt varierande 
länder med Nigeria som det största landet i Afrika sett till folkmäng
den. Under år 1992 fortgick här som i övriga Afrika en politisk föränd
ringsprocess men under något stillsammare former. Tillväxten i eko
nomin var för det oljerika Nigeria och för Ghana relativt god. för 
andra länder som Elfenbenskusten och Sahelländerna har låga rå
varupriser och svagheter i den inhemska ekonomiska politiken inne
burit lägre tillväxttal i ekonomin. Ökenspridning och markförstöring 
har blivit stora problem. Regionala integrationssträvanden fortgår 
bl.a. med stöd av Världsbanken. Guinea-Bissau och Kap Verde, är 
samarbetsländer och mottar ett relativt omfattande bistånd från 
SIDA. BITS har viss verksamhet i regionen. Det sammanlagda bistån
det till regionen västra Afrika uppgick budgetåret 1991/92 till 23 mil

joner kronor. 

Prop. 1992/93: I 00 
Bilaga 4 
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Guinea BL~sau 

Under år 1992 har den demokratiska utvecklingen tagit ytterligare steg 
framåt i Guinea Bissau. I enlighet med de ändringar i konstitutionen som 
genomfördes i maj 1991, har nu grunden lagts för införandet av ett flerparti
system. Ett tiotal partier har bildats. Den politiska debatten har intensifie
rats tack vare införandet av ett antal nya lagar på informationsområdet. Va
len till parlament och presidentämbetet har skjutits upp, och väntas nu äga 
rum under senvåren 1993. De allmänna fri- och rättigheterna har förstärkts 
och respekten för mänskliga rättigheter har förbättrats under de senaste 
åren. 

Den ekonomiska utvecklingen i Guinea Bissau går långsamt. Ekonomin 
lider av stora strukturella problem som den guineanska regeringen hittills 
varit oförmögen att åtgärda. Utvecklingen mot marknadsekonomi går trögt, 
och regeringen har ännu inte tagit de nödvändiga besluten för att genomföra 
ett systemskifte. Reformviljan fortsätter att vara svag. Världsbanken och 
majoriteten av givarsamfundet har därför uttalat kritik på denna punkt. 

Det svenska utvecklingssamarbetct har som syfte att främja ekonomisk 
tillväxt genom att stärka landets kompetens och stödja institutionsuppbyg
gande inom olika sektorer som lanclsbygdsutveckling, industri och undervis
ning. Trots successiva förskjutningar av biståndet kan effektiviteten i bistån
det ifrågasättas. Jag bedömer att en ytterligare koncentration av insatserna 
inom SIDAs landprogram skulle öka effektiviteten i vårt bistånd. 

Mot bakgrund av elen svaga förvaltningen bör insatser av institutionsut
vecklande och kompetensfrämjande karaktär dominera i det svenska stödet. 
Detta stöd genom SIDA bör kunna kompletteras med guineanskt delta
gande i BITS internationella kurser, där så bedöms möjligt. SWEDE
CORP:s stöd till industrisektorn bör noga övervägas innan ett nytt avtal 

tecknas för 1994. 
Jag anser vidare att resurser bör avsättas för att stödja den demokratiska 

processen. 
Jag förutser ett fortsatt stöd till de svenska enskilda organisationer som 

arbetar i Guinea-Bissau. 
Det svenska biståndet till Guinea Bissau kommer att ses över. Resultaten 

av hittillsvarande insatser är inte tillfredsställande. Jag föreslår att 
45 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom SIDA. Översynen av 
biståndet bör ge underlag för hur man på effektivaste sätt ska kunna stödja 
ett fattigt land som Guinea Bissau. 

9 Riksdagrn 199~!93. 1 sam/. Nr 1011. /Ji/111,:a ./ 
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Kap Verde 

Sedan Kap Vade höll sina första flerpartival i januari 1991 har den nya rege
ringen arbetat för att förankra demokratin genom att flytta besluten närmare 
invtrnarna och minska centralmaktens starka roll. I slutet av 1991 genomför
des som ett led i decentraliseringen av förvaltningen kommunalval. Det poli
tiska debattklimatet är gynnsamt och respekten för mänskliga rättigheter 

god. 
Trots att resursbasen är mycket svag i Kap Verde så har man genom en 

förhållandevis effektiv administration och ett generöst bistånd åstadkommit 
goda ekonomiska resultat. Skuldbördan är hanterlig, och de makroekono
miska obalanserna har varit relativt små. 

Reformering av den tidigare ekonomin i riktning mot införandet av mark
nadsekonomi fortgår. Juridiska förutsättningar för privat företagsamhet 
finns och privatisering har inletts. Under hösten 1992 presenterade rege
ringen en fyraårig utvecklingsplan. 

Sverige är den största bilaterala givaren i Kap Verde. Biståndet syftar till 
att stödja den ekonomiska tillväxten. Den svaga resursbasen gör att stöd till 
import är en förutsättning för överlevnad. Den fria form av importstöd som 
Kap Verde erhåller från Sverige förutsätter dock att landet har en kompetent 
mottagarstruktur, och att landet kan leva upp till de krav som SIDA ställer 
på regelbunden uppföljning och utvärdering. Införande av ett fritt valuta
allokeringssystcm bör också vara avgörande för ett fortsatt stöd, och en ge
nerell avstämning med de nya riktlinjerna för importstöd bör göras. Den 
översyn av importstödet som SIDA planerar att genomföra 1993 bör ligga 
till grund för beslut om SIDA-biståndets fortsatta utformning. SIDA bör 
överväga att komplettera studien med en utvärdering av personal- och kon
sultfondens verksamhet. 

Jag förcslh att BITS och SWEDECORP bevakar utvecklingen i 
Kap Verde, i syfte att se vilka möjligheter som föreligger för en utveckling av 
respektive myndighets verksamhet i landet. Insatser av SAREC välkomnas 
också. Svenska enskilda organisationers verksamhet är mycket uppskattad i 
Kap Verde och en ökning av deras insatser ser jag positivt på. 

Landramc!l för Kap Verde har tillåtits öka till en alltför hög nivå. Följden 
har blivit att betydande reservationer ackumulerats. Jag föreslår därför en 
betydande neddragning av landramsbcloppct under verksamhetsåret med 
hänsyn till landets begränsade mottagningskapacitet och för att minska den 
uppkomna reservationen på 75 miljoner kronor. Jag föreslår att 20 miljoner 
kronor avsätts som landramsmedel genom SIDA. 

Prop. 1992/93: l 00 
Bilaga 4 

128 



Latinamerika 

Centralamerika 

År 1992 innebar fortsatta framsteg för freds- och demokratiserings
proccsscn i Centralamerika. Fram till valen vid mitten av 90-talet 
ställs dock denna positiva utveckling på prov då flera länder går ige
nom sin andra fria valprocess. Konstitutionella reformer och inlem
mande! av tidigare gerillarörelser i den demokratiska processen stäl
ler krav på institutionella förändringar och uppbyggnad av nya demo
kratiska strukturer. En fortsatt positiv politisk utveckling kan hämmas 
av auktoritära traditioner och militärens inflytande över den politiska 
processen; centralistiska traditioner och svagt lokalt självstyrelse; 
brister avseende civila och politiska rättigheter; ineffektiv offentlig 
förvaltning; korruption; svaga och oprofessionella medier; outveck
lad fördelningspolitik m.m. 

Befolkningens ökning förväntas vara större än den ekonomiska, 
varför den reala tillväxten tros utebli under överskådlig tid. Fram till 
sekelskiftet beräknas befolkningen ha ökat från 29 miljoner till 
38 miljoner. Befolkningsökningen ställer den sociala omsorgen inför 
stora påfrestningar. Om inte betydande framsteg görs beräknas anta
let fattiga vid sekelskiftet uppgå till 24 miljoner. 

Befolkningsökningen utgör också en press på naturresurserna. Mil
jöproblemen blir alltmer akuta till följd av överdrivet bruk av kemika
lier, illegal eller oplanerad skogsavverkning och brist på dricksvatten. 
Samtidigt är behoven av investeringar i infrastruktur betydande, inte 
minst på energiområdet.Sammanlagt utbetalades i gåvobistånd ge
nom SIDA, BITS, SAREC och SWEDECORP 619 miljoner kronor 
till Centralamerika budgetåret 1991/92. 

Regionala insatser 

Det svenska biståndssamarbetet med Centralamerika har som mål att stödja 
och befästa den positiva utvecklingen med insatser som samtidigt främjar 
övergången till fred och demokrati och undanröjer de underliggande kon
fliktorsakerna. Stommen i samarbetet, som omfattar samtliga länder från 
Panama i söder till Belize i norr, består av stöd till regionala institutioner och 
bilaterala insatser med relevans för det regionala samarbetet, integrationen 
och utvecklingen. Men där finns även betydande bilaterala komponenter, 
varav det långsiktiga samarbetet med Nicaragua utgör det viktigaste insla
get. Bilaterala samarbeten finns även med Costa Rica och i El Salvador be
reds insatser som kan gynna ett fortsatt framgångsrikt genomförande av 
fredsavtalet från januari 1992. 

De av riksdagen år 1991 fastställda riktlinjerna för biståndet till Latiname
rika är väl anpassade till förhållandena i Centralamerika. Dessa mål kan med 
fördel synkroniseras med de mål och riktlinjer, som fastställdes i Agenda 21 
vid UNCED-konfcrensen i Rio de Janeiro, 1992. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 
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Dd svenska bistf1ndssamarbctct med Centralamerika har p:°1gått i ett drygt Prop. 1992/93: 100 
decennium. I ljuset av den positiva utvecklingen i regionen står samarbetet Bilaga 4 
nu inför en ny fas. En profil för det fortsatta samarbetet rrn.:d Centralamnika 

har under året utarbetats inom Utrikesdepartementets avdelning för utveek
lingssamarbete. Det har skett i nära samarbete med hl.a. bist{rndsmyndighe-

ter, enskilda organisationer och ambassaderna i regionen. J profilen anges 
en strategi och färdriktning för det svenska biståndssamarbetet med Central-
amerika för de närmaste tio åren. Efter bearbetning och förhandlingar med 

intressenter såväl i Sverige som i Centralamerika skall samarbetsprofikn ut-
göra grund för regeringsbeslut under våren 1993. 

Utgångspunkten för samarbetet med Centralamerika iir att det skall vara 

st1väl anpassningsbart som långsiktigt och möta krav pt1 effektivitet och re

sultat. Detta skulle främjas av att en enda anslagspost tillskapas för SIDA:s 

insatser i regionen, innefattande regionala insatser, bilaterala insatser i 
Costa Rica och landramen för Nicaragua. Jag avser att återkomma till denna 

fråga i propositionen rörande översynen av styrnings- och samarbetsformer i 
biståndet. Till detta kommer, enligt behov och efterfrågan, medel från andra 

ändamålsstyrda anslagsposter. Samarbetet med Centralamerika förutsiitter 
ett utvecklat samspel mellan samtliga biståndsmyndigheter och ett gradvis 

ökande engagemang från BITS, SWEDECORP och SAREC. Enskilda or
ganisationer förväntas även fortsättningsvis spela en viktig n11l, liksom sam

arbetet med FN-organisationerna, de internationella finansieringssystemen, 

EG och andra biståndsgivare. 

Nicaragua 

Det svenska utvecklingssamarbetet med Nicaragua inleddes år 1979 och st:
dan år 1982 tillhör landet kretsen av SIDAs programliinder. Men iiven 
SAREC och SWEDECORP stöder insatser i eller med anknytning till Nica

ragua. 
Goda resultat i genomförandet av den ekonomiska politiken, kraftfulla 

ansträngningar till försoning, fred och demokratisering, djupgående struk
turförändringar i förening med tämligen god mottagarkapacitet ger grund 
för att föreslå en fortsatt hög nivå på landramen. 

Samarbetet med Nicaragua har två huvudsakliga inriktningar. Den ena 

omfattar insatser för att befästa demokratin och försoningsprocessen, bland 

annat genom kraftfullt stöd till decentraliserade sociala insatser som lokala 
hiilsoprogram, lokal utveckling, strategistöd för utveckling av sociala sekto

rer, rättsväsendet och kultursektorn. 

Den andra huvudlinjen iir stöd till det ekonomiska n:formprogram vars 
syfte är att skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet och tillviixt. 1 detta 

ingår bland annat skuldlättnadsåtgärder, stöd till energisektlHn och insatser 
inom områdrna skog och miljö. 
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t:l Salvador Prop. 1992/93: 100 

Bilaga 4 Fredsavtalet i El Salvador förutsiittcr betydande stöd från omvärlden för dc-
mobiliscring, återvändande- och sysselsiittningsprogram. Civila myndighe-
ter, till stöd för en demokratisk samhällsutveckling och till skydd för de 
mänskliga rättigheterna måste tillskapas eller reformeras. Förenta Natio-
nerna spelar en stor roll i El Salvador både som fredsmiiklare och som aktör 
i återuppbyggnadsarbctct. En framg[rngsrik fredsprocess i El Salvador gör 
att medel på sikt kan omfördelas från akuta nödhjälpsinsatscr till utveckling 
och institutionsuppbyggnad. Sverige har ställt i utsikt en summa motsva-
rande 60 miljoner kronor per år under de kommande tre åren för insatser 
till stöd för fredsavtalet. Vid sidan av fredsarbetet görs stora ekonomiska 
reformansträngningar. P[1 sikt kan en övcrg<°111g från krig till fred ge detta 
krigshärjade land en betydelsefull ekonomisk roll i regionen. 

I El Salvador är det därför angeläget att fram till valet 1994 stödja speci
fika insatser med det särskilda syftet att skapa förutsättningar för ett fortsatt 
framgångsrikt införlivande av det fredsvtal, som undertecknades i januari 
1992. I första hand avses insatser med inriktning på demokratiska reformer 
och mänskliga rättigheter. I takt med att fredsproccsscn utvecklas är för
hoppningen att förutsättningar skapas för ytterligare inslag i samarbetet, ge
nom SIDA och övriga biståndsmyndighcter. 

Costa Rica 

För Costa Rica föreslås att SIDAs samarbete inriktas på fortsatta miljöinsat
ser samt en utfasning av programmet för socialt bostadsbyggande. Därtill 
förutses fortsatt tekniskt samarbete genom BITS, forskningssamarbete ge
nom SAREC samt företagsutveckling och handelsfrämjande insatser genom 
SWEDECORP. 

Jag föreslår att mcdclstilldclningen för Utvecklingssamarbete med Central
amerika budgetåret 1993/94 uppgår till 405 miljoner kronor, omfattande föl
jande anslagspostcr: 

Regionala insatser 135 miljoner kronor, innefattande även bilaterala in
satser i Costa Rica 

Landprogram Nicaragua, 270 miljoner kronor, varav hälften avser stöd till 
det ekonomiska reformprogrammet i form av stöd till betalningsbalansen. 

Därtill kommer insatsen till stöd för fredsprocessen i El Salvador, 
60 miljoner kronor. Medel för dessa ändamål anvisas under anslagsposten 
Mänskliga rättigheter, demokrati .och humanitärt bistånd. 

131 



Sydamerika 

Sydamerikas liindcr styrs av folkvalda civila regeringar. Demokratins 
förmåga att hantera svåra politiska problem har manifesterats i länder 
som Chile, Bolivia och Brasilien. I Paraguay har viktiga steg tagits 
mot demokrati. I Ecuador valdes under 1991 ny president och lagstif
tande församling. Det senaste året har emellertid också uppvisat bak
slag. I Peru upplöste president Fujimori parlamentet och satte en 
bräcklig demokrati ur funktion. I Colombia överskuggas politiska 
framsteg av fortsatta politiska våldsdåd förövade av myndigheter, ge
rilla och narkotikamaffia. I Venezuela har försök till militärkupper ge
nomförts. 

Glädjande är att ett trendbrott kan skönjas i 80-talets ekonomiska 
nedgång i Sydamerika. Ekonomiska reformprogram har genomförts 
med resultat att inflation och växande budgetunderskott kunnat ned
bringas. I flera länder har även reformer av den ekonomiska struktu
ren inletts. Statens roll har omdefinierats, förutsättningar för långsik
tigt företagande förbiittrats. Reformpolitik har börjat ge utdelning i 
form av reell ekonomisk tillväxt. I länder som Argentina och Uruguay 
fortgår under demokratiskt styre ekonomiska reformer. Dessa länders 
överenskommelse med Brasilien och Paraguay om ett frihandelsavtal, 
Mercosur, visar på en ny attityd till ekonomisk utvecklingspolitik. 
Sammanlagt utbetalades i gåvobistånd till Sydamerika 188 miljoner 
kronor budgetåret 1991/92 varav genom SIDA 92 miljoner kronor och 
genom BITS 77 miljoner kronor. 

Sveriges biståndssamarbetc med Sydamerika syftar till att underlätta för de
mokratiska regeringar att bedriva ekonomisk reformpolitik och föra en ny
danande utvecklingspolitik. Ett bärande motiv är att ge stöd åt en fortsatt 
demokratisk samhällsutveckling i regionen. 

Inom regionen ges prioritet åt utvecklingssamarbete med Bolivia och 
Chile. Tekniskt bistånd genom BITS lämnas även till Ecuador och Uruguay 
och forskningssamarbete genom SAREC bedrivs med Argentina och Uru
guay. Även SWEDECORP har verksamhet i dessa länder. Stöd till den in
ledda demokratiseringen i Paraguay kan framöver bli aktuellt. Insatser till 
värn för gatubarnen i bl.a. Brasilien är under beredning. SIDA utbetalade 
under budgetåret 1991/92 92 miljoner kronor för olika insatser i Sydamerika. 

I mars 1992 undertecknades ett avtal om biståndssamarbete mellan Sve
rige och Bolivia. Ett utökat samarbete aviserades och som svenska motiv an
gavs stöd till en lovvärd reformpolitik och stärkande av demokratiska institu
tioner. 

Bolivia bedriver sedan år 1985 ett långtgående ekonomiskt reformpro
gram. Sedan kraftfulla åtgärder vidtagits för att stabilisera ekonomin har 
landets regering gått vidare med en rad strukturreformer mot ökad mark
nadsekonomi. Ekonomin har liberaliserats och centralbanken intar en obc-
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rocndc ställning. Statsmaktens tidigare dominerande roll som aktör inom 
näringslivet har upphört och ersatts av en politik för att stärka betingelserna 
för ett fungerande privat näringsliv. Offentliga utgifter omprioriteras för so
ciala ändamål med tonvikt på de fattiga befolkningsgrupperna. 

Det finns bred partipolitisk uppslutning bakom reformpolitiken men miss
nöje över politiken har givit niiring åt populistiska strömningar. Allmänna 
val planeras till mitten av 1993. Läget vad avser mänskliga rättigheter är till
fredställande. 

Det utökade samarbetet med Bolivia växer successivt fram och kan för
väntas nå sin nivå under budgetåret 1993/94. SIDA:s verksamhet inriktas i 
huvudsak på sociala sektorer och bör företrädesvis lämnas i form av pro
grambistånd avhängigt reformer inom berörd förvaltning. Samarbete söks 
med utvccklingsbanker och FN-organ. Det kan vidare bli aktuellt att stödja 
bärkraftiga insatser för att främja alternativ till kokaodlingar samt insatser 
till stöd för ursprungsbefolkningens rättigheter. 

BITS tekniska samarbete förutses fortsätta och kan även komma att utvid
gas till miljö- och skogsområdet. Jag håller inte för uteslutet att prövning 
av u-krediter kan bli aktuellt. Jag förutser bidrag till skuldlättnadsåtgärder 
förutsatt att reformpolitiken vidmakthålls. I samband med uppföljande 
överläggningar med företrädare för Bolivia kan en översyn av gällande rikt
linjer för samarbetet bli aktuell. 

Chiles övergång mot demokrati fullföljs i och med att landet går till all
männa val i slutet av 1993. Med sin politik av nationell försoning har landet 
visat prov på stor förmåga att hantera arvet efter åren av diktatur. Chile har 
fört en framsynt ekonomisk politik. Inom ramen för ekonomisk stabilitet 
och med stöd av en skattereform har man satsat offentliga medel för att 
minska de stora sociala klyftorna i landet. 

Sverige har sedan år 1990 lämnat ett betydande men tidsbegränsat bistånd 
för upprustning av skolor i eftersatta områden samt till bostadsprojekt med 
inslag av självbyggeri. Skolprogrammet anses framgångsrikt och har blivit 
mönsterbildande för ett större nationellt program. Bostadsprojektet är det 
ännu alltför tidigt att utvärdera resultaten av. 

Dessa sociala insatser har varit ägnade att stödja den civila regeringen i ett 
inledningsskede och nya finansiella åtaganden utöver redan avtalade kom
mer inte att göras. Jag förutser också att kulturbiståndet avslutas. En utvär
dering av det kvinnoinriktade programmet skall göras. Ambitionen är att 
stöd av detta slag skall ges även i fortsättningen. 

I linje med de överläggningar som hållits med Chiles regering inriktas det 
fortsatta samarbetet på ett utökat tekniskt bistånd genom BITS. En uppfölj
ning av en beviljad ramkredit får visa om denna biståndsform även bör bli 
aktuell framöver. SWEDECORP intar en aktiv hållning. Ett utökat samar
bete genom SWEDECORP kan förväntas verka befrämjande på näringslivs
samarbetet mellan Chile och Sverige. SAREC:s forskningssamarbetc med 
chilenska forskningsrådet förväntas fortsätta under begränsad tid. Stödet till 
samhällsvetenskapliga institutioner, vilket växte fram under åren av militär
regim, bör prövas utifrån övergripande prioriteringar i SAREC:s stöd för 
samhällsvetenskaplig forskning i Latinamerika. 

I Paraguay pågår en process mot demokrati. En ny författning har trätt i 
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kraft och givit starkt skydd åt de politiska och medborgerliga rättigheterna. Prop. 1992/93:100 
Allmänna val till presidentämbete och parlament planeras till mitten av Bilaga 4 
1993. Jag finner det angeläget att stödja dessa demokratiska tendenser och 
förutser ett begränsat samarbete genom SIDA, företrädesvis tillsammans 
med internationella organ. 

Med det ovan stående som grund föri.:slår jag att anslagsposten Utveck
lingssamarbete med Sydamerika uppgår till 95 miljoner kronor. 

Asien 

Asien är en kontinent med stora paradoxer. Den besitter mer av extrem väl
färd och fattigdom, tillväxt och utveckling än någon annan kontinent. Den 
innehåller sju av de snabbast växande ekonomierna i världen liksom också 
världens fattigaste i BNP per capita. Den har över dubbelt så många absolut 
fattiga som hela Afrika. I Asien bor närmare 60 % av världens befolkning 
och närmare 40 % enbart i Kina och Indien. Många länder i Sydostasien ut
vecklas i snabb takt till industriländer. I Indokina sker en successiv omlägg
ning av politiken i riktning mot marknadsekonomi. Sydasien har en positiv 
ekonomisk utveckling men fattigdomen är fortfarande stor. I några länder 
finns interna oroshärdar som äventyrar den långsiktiga utvecklingen. I vissa 
fattiga länder (Nepal och Mongoliet) har utvecklingen för första gången 
vänts i en demokratisk riktning. Med upplösningen av Sovjetunionen har an
talet självständiga stater ökat. 

Till Asien hör även Mellanöstern. Ett humanitärt bistånd till Västbanken 

och Gaza, Libanon, Iran, Irak, Jemen och Jordanien fortgår genom FN-or
ganet UNRWA och bilateralt genom SIDA och i någon mån BITS. 

Utredning om asiatiska utvecklingserfarenheter och givares insatser 

Under 1992 genomförde avdelningen för internationellt utvccklingssamar
bctc en studie avseende asiatiska erfarenheter med syfte att ge en plattform 
för överväganden om svenskt bistånd i Asien. Utredningen har sammanfat
tats i rapporten: In Support of Asian Development - Asian Developmcnt 
Trends: Lessons learned and the experience of donors - A basis for a Swe
dish agenda. 

Utredningen 

Studien har tre grundläggande delar. Den första beskriver och analyserar ut
vecklingen i ett antal asiatiska stater under perioden 1950-1990. Den andra 
avser tio större givares politik och bistånd i ljuset av den asiatiska utveck
lingen. Den tredje ger motsvarande bild för Sverige. Därefter diskuteras sär
skilt angelägna områden och insatser, liksom förslag hur Sverige skulle 
kunna modifiera sitt biståndspolitiska agerande. Fortsatt arbete med s.k. 
landprofilcr i enskilda asiatiska stater understryks. 

Studien konstaterar att ekonomiskt framgångsrika asiatiska stater förmått 
kombinera en grundläggande marknadsanpassning med statliga ingrepp el

ler satsningar inte minst på människornas utveckling och välfärd, särskilt ge- 134 



nom utbildning, vilket bidragit till en successiv demokratisering. Det bör Prop. 1992/93:100 
iiven noteras att den offentliga sektorn i dessa länder är begriinsad. Utbild- Bilaga 4 
ning och hälsovård tillhandahålls ofta i enskild regi. 

De framgångsrika staterna har tveklöst satsat på tillväxt, vilken genom ti
digt insatta åtgiirdcr såsom jordrcform och den stora satsningen på utbild
ning resulterat i bekämpning av fattigdom och i rimligt fördelad välfärd. Bi
ståndsrclaterat ekonomiskt samarbete spelar en stor roll. 

Demokratisering och förbättrad respekt för mänskliga rättigheter och mil
jön framstår som grundläggande för en långsiktigt stabil utveckling men har, 
liksom i industrialiseringens Europa, ofta följt efter påbörjad ekonomisk ut
veckling. 

I Asien finns även länder med missriktad detaljplanering och -reglering, 
ofta kombinerad med importsubstitutionspolitik, låg tillväxt, kvarvarande 
och omfattande fattigdom, och ofta dålig index för mänsklig utveckling. 

Studien pekar på möjligheten av ökad samverkan mellan givarna. Policy
dialog och institutionellt inriktat stöd liksom satsningar på infrastruktur och 
bredare samarbete framstår som angelägna. En fortsättning på den inledda 
samarbetsdialogen med Japan rekommenderas. 

Utredningen föreslår bl.a. ökad satsning på stöd till ekonomiska reformer 
och institutioner som främjar en marknadsinriktad utveckling, stöd till gott 
rcgeringsutövande som viktigt medel att stödja en utveckling i demokratisk 
riktning. Den har en serie slutsatser rörande nätverk mellan biståndsmyndig
hcterna och den svenska resursbasens institutioner och företag. 

I en särskild delstudie har viktiga miljöproblem analyserats och områden 
identifierats där också svensk kompetens skulle kunna utnyttjas. Folkrörel
sernas och de enskilda organisationernas roll har särskilt belysts. 

Föredragandens överväganden 

Jag ser Asienstudien som ett viktigt led i en process som kan effektivisera 
vårt bistånd till Asien och öka våra möjligheter till effektivare samverkan 
med andra givare. 

Asien representerar en heterogen samling länder där det finns exempel på 
såväl dynamisk utveckling som utbredd fattigdom. Det finns därför en risk 
med att göra alltför breda generaliseringar. Med detta förbehåll vill jag ändå 
erinra om att kontinenten har den största andelen av världens fattiga. 

Utredningen betonar tillväxtens och det ansvarsfulla ledarskapets bety
delse för framgång. I de mer progressiva länderna har en stabil makro-eko
nomisk politik och en framsynt invcsteringspolitik främjat resurstillväxten. 

En rättvisare fördelning av produktionsresurserna, inte minst genom sats
ningar på jordrcformer, har skapat förutsättningar för produktivitetsök
ningar och höjda inkomster även för den fattige. Utbildning visar sig, inte 
oväntat, vara en av nycklarna till framgång. Omfattande och långsiktiga sats
ningar för att giira grundskoleutbildning tillgänglig för alla, kombinerat med 
mer behovsinriktade satsningar på högre utbildning och forskning har ut
gjort både ett mål i sig och en viktig bas för produktionsökning i näringsliv 
och samhiillc. Jag vill i detta sammanhang också peka på vikten av en demo
kratisk samhällsutveckling och hänsynen till miljöns krav och förutsättningar 
som viktiga dimensioner för att nå en stabil och bärkraftig utveckling. 
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I det svenska utvecklingssamarbetet med liinderna i Asien bör vi kunna 
svara på olika behov. Ekonomiska och demokratiska reformansträngningar 
behöver fortsatt stöd. En fungerande marknadsekonomi är en viktig utvcck
lingskraft, men som vi sett i den asiatiska utvecklingen, är den inte ensam 
lösningen på u-ländernas problem. Ansvarsfulla satsningar på att skapa me
kanismer för social utveckling, infrastruktur och industrialisering är också 
betydelsefulla liksom utveckling och uppbyggnad av samhälleliga institutio
ner som sätter ramar och fastställer spelregler. En fungerande rättsstat måste 
utvecklas. 

Utveckling av människans egna resurser genom utbildning och hälsa kom
mer även i framtiden att vara betydelsefulla i samarbetet med länder i Asien. 
Men bönder och mindre företagare måste också ges reella möjligheter att 
öka sin produktivitet, inte bara genom ekonomiska incitament utan också 
genom att nödvändig lagstiftning och infrastruktur byggs upp. Jag vill här 
också peka på möjligheterna till ett ökat industriellt samarbete. 

Jag instämmer helt i utredningens syn att svensk kompetens i ökad ut
sträckning bör kunna göra sig gällande på exempelvis miljövårdens och indu
strins, infrastrukturens (energi, kommunikationer, tele) samt handelns om
råden. Ett effektivt samarbete förutsätter nära samråd mellan myndighe
terna. Genom landprofilarbeten och intressentmötcn för enskilda länder 
kan även regelrätta dialoger mellan Sverige och enskilda asiatiska u-länder 
främjas, så att vår ofta långvariga biståndsrelation kan breddas till att avse 
långsiktigt mera jämbördiga relationer. 

Det ankommer självfallet främst på myndigheterna att ta de initiativ och 
hålla de kontakter som behövs för att förverkliga regeringens intentioner av
seende förstärkning av det biståndsrelaterade ekonomiska samarbetet, och 
utnyttjandet av svensk resursbas när denna är relevant och konkurrenskraf
tig. Jag vill därvid hänvisa till den förbättrade miljö för företagsamhet och 
utveckling, investeringar, handel, som ges genom den ekonomiska reform
verksamheten i länder som Indien och Vietnam. 

Den genom utredningen stimulerade uppbyggnaden av ett svenskt nät
verk för information och samverkan inom miljösatsningar i Asien bör enligt 
min mening följas upp genom ett nytt seminarium hösten 1993. Då kan par
terna överblicka vilka möjligheter till nya eller breddade insatser på t.ex. 
områdena vatten, energi, institutions- och metoduppbyggande som kunnat 
aktualiseras. 

Folkrörelser och enskilda organisationer har en viktig roll att spela i ut
formning och genomförande av biståndet. De är också viktiga instrument för 
främjandet av en demokratisk samhällsutvcckling. 

Ett fortsatt samarbete och dialog med viktiga givare såsom Japan och 
Asiatiska utvecklingsbanken är viktigt. Bl.a. föreslår jag ett mera aktivt 
svenskt stöd till deltagande av folkrörelser i utvecklingsbankens arbete på 
det sociala området. 
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Sydasien 

Sydasien har inte uppvisat samma dynamiska utveckling som Ost- och 
Sydostasien. Tillväxten har ökat mer än befolkningstillväxten men 

fattigdomen är utbredd. Den årliga befolkningstillväxtcn för hela re
gionen på 2,4 % har begränsat den årliga BNP-tillväxten per capita 
till 3,2 % under 1980-talet. Regionen hyser flest antal absolut fattiga 
i världen. De fattigaste länderna som Afghanistan, Bangladesh och 

Nepal uppvisar otillräcklig ekonomisk växtkraft för att kunna attack
era sina fattigdomsproblem. Inre strider i Afghanistan och konflikter 
mellan den tamilska minoriteten och centralregeringen i Sri Lanka 

försvårar återuppbyggnad. I såväl Indien som Pakistan ger etniska och 
religiösa motsättningar upphov till öppna konflikter. Brotten mot de 

mänskliga rättigheterna som följer i konflikternas spår är allvarliga 
och lämnar svårläkta sår. Kvinnornas levnadsvillkor är på vissa håll 

ytterst svåra. Sammanlagt utbetalades i gåvobistånd till länder i Syd

asien 707 miljoner kronor budgetåret 1991/92. SIDA dominerar med 
ett bistånd på 669 miljoner kronor. 

Upplösningen av Sovjetunionen och bildandet av OSS (Oberoende 
Staters Samvälde) har givit upphov till ett antal nya stater i Central
asien. Några av dessa kan komma att klassificeras som u-länder. 

Bangladesh 

Det senaste året har demokratin i Bangladesh konsoliderats efter parla

mentsvalet i februari 1991 och den därefter följande övergången till parla

mentarism. Läget för mänskliga rättigheter har förbättrats och pressen är fri. 
Rättssäkerheten bedöms vara relativt god även om de fattigaste ofta har 
svårt att hävda sin rätt. 

Fattigdomen i Bangladesh förblir mycket stor och mer än hälften av invå
narna lever under den s.k. fattigdomsgränscn. Det stora flertalet bor på 
landsbygden. Jordbruket är nyckelsektorn i Bangladesh ekonomi och står 
för 60 % av BNP. 

Bangladesh genomför sedan 1990 ett ekonomiskt program i samarbete 
med IMF och Världsbanken. Liberaliseringar har skett bl.a. på handels- och 

jordbruksområdet. Inom den statliga sektorn pågår en utförsäljning av stat

liga företag. Kritik har riktats mot långsamheten i reformpolitikens genom

förande. 

Det svenska biståndet till Bangladesh inriktas på att förbättra levnadsvill

koren för de fattigaste och är koncentrerat till landsbygdsutveckling, hälsa 

och undervisning. Bl.a. ger Sverige bidrag till Gramcen Bank, vars låntagare 

till över 90 % utgörs av kvinnor. En låg inhemsk resursmobilisering i kombi

nation med en svag kapacitet på mottagarsidan har bidragit till förseningar i 
landprogrammets genomförande och ett lågt utnyttjande av biståndsmedel. 

Den utgående reservationen är hög och Sverige och andra givare har upp-
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märksammat detta problem i diskussioner om det framtida biståndet till Prop. 1992/93:100 
Bangladesh. Stödet genom enskilda organisationer är relativt omfattande Bilaga 4 
och ger ett gott resultat. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår jag att 120 miljoner kronor avsätts 
som mcdelsram för biståndsinsatscr genom SIDA. 

Indien 

Indien är en parlamentarisk demokrati som ger utrymme för fri debatt och 
andra medborgerliga friheter. Detta hindrar dock inte att de fattigas rättig
heter ofta kränks. Regeringens attityd till omvärldens kritik av mänskliga 
rättighets-situationen i landet har varit att kritiken varit ensidig och att hän
syn inte tagits till faktiska förhållanden. En offentlig inhemsk mänskliga rät
tighets-kommission har tillsatts i syfte att utreda och minska bristerna på 
detta område. 

Omvandlingen av den indiska ekonomin till en marknadsekonomi har 
fortsatt under den nya regering som tillträdde i juni 1991. Samtidigt som re
geringen rönt beröm för sin reformpolitik har givarkonsortiet påtalat nöd
vändigheten av fortsatta reformer bl.a. inom den offentliga sektorn. 

Sveriges biståndssamarbetc med Indien har länge haft en strävan att nå 'de 
fattigaste grupperna, främst på landsbygden. Samtidigt kan konstateras.att 
regeringens egna åtgärder för att förbättra situationen för de fattigaste grup~ 
perna i landet hittills varit blygsamma. Militärutgifterna svarar för nära en 
femtedel av statsbudgetens utgifter. 

Vidare har de olika programmen inom landprogrammct ofta drabbats av 
förseningar på grund av den tunga indiska byråkratin och sedan flera år har 
reseivationerna varit mycket stora. Den utgående reservationen 1991/92 
uppgick till 170 miljoner kronor eller 40 % av Jandramcn. Problemet med 
ett ineffektivt utnyttjande av biståndsmcdel har uppmärksammats av flera 
givare. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att 345 miljoner kronor avsätts 
för samarbetet genom SIDA. Fattigdomsinriktningen bör bibehållas men 
ökad vikt måste läggas vid ett effektivt medclsutnyttjande och att uppsatta 
mål uppnås. Även i fortsättningen ser jag att de enskilda organisationerna 
har en viktig roll i det fattigdomsinriktade biståndet. 

Indien är en av de större mottagarna av svenska mjuka krediter. Med ett 
i många avseenden välutvecklat land som Indien finns förutsättningar för 
samarbete i andra former vid sidan av det traditionella biståndet. Jag anser 
därför att i planeringen av det framtida biståndet till Indien ökad vikt bör 
läggas vid att stödja ett sådant samarbete inom ramen för BITS och SWE
DECORP:s mandat. 

Sri Lanka 

Sri Lanka är en parlamentarisk demokrati. Den politiska utvecklingen i Sri 
Lanka präglas av konflikten i de norra och östra delarna där mänskliga rät
tighets-situationen fortfarande är mycket allvarlig. I landets södra delar har 
antalet kränkningar av mänskliga rättigheter minskat. Regeringen har under 138 



senare år visat att man tagit till sig kritiken från det internationella samfun- Prop. 1992/93:100 
det. Situationen för [1terviindande. lankesiska tamilflyktingar är fortsatt svår, Bilaga 4 
liksom för den stora gruppen av internflyktingar som uppstått på grund av 
kriget. 

Som en följd av konflikter mellan den tamilska minoriteten och centralre
geringen utgör militiirutgifterna en stor belastning på landets ekonomiska 
resurser. Trots detta har den ekonomiska utvecklingen varit god under det 
senaste året. En sänkning av militiirutgifterna framstår som nödvändig för 

att frigöra resurser för ett fortsatt genomförande av den i övrigt framgångs
rika ekonomiska reformprocessen. 

På grund av svårigheterna att genomföra planerade projekt i landet under 
de omfattande stridigheterna 1988-1990 uppstod stora reservationer varför 

inga nya landramsmedel avsattes för budgetåret 1991/92. För budgetåret 
1992/93 uppgår landramcn till 35 miljoner kronor. Samarbetet, som koncen
trerats till landsbygdsutvcckling och undervisning, fungerar bra inte minst 

tack vare en väl fungerande inhemsk administration. 
Jag anser att den nuvarande inriktningen och omfattningen av biståndet 

genom SIDA bör bibehållas under budgetåret 1993/94. Även om en fredslös

ning ännu inte är i sikte bör det inom ramen för den liberaliserade ekonomin 
finnas potential för ett bredare samarbete med Sri Lanka, där BITS och 
SWEDECORP bör kunna spela viktiga roller. Den landprofil, som skall ut

arbetas under år 1993, kommer att utgöra underlag för överväganden rö
rande det framtida utvecklingssamarbetet med Sri Lanka. 

Afghanistan 

Den optimism som skapades i samband med den kommunistiska regeringens 
fall i april förbyttes snabbt i pessimism då krigshandlingar mellan olika grup
per inom den tidigare motståndsrörelsen trappades upp. 

I awaktan på en varaktig fred förutser jag ett fortsatt behov av bistånd av 
katastrof- och åtcruppbyggnadskaraktär. Med anledning av det översynsar
bctc som genomförts angående biståndet till Afghanistan vill jag emellertid 
föreslå vissa förändringar i det fortsatta biståndet. I enlighet med Sveriges 
betonande av FN-systemets roll i konflikt· och katastrofsituationer bör en 
jämnare fördelningen av det svenska stödet mellan FN-organen och i landet 
verksamma enskilda organisationer eftersträvas. Ett ökat stöd till FN ställer 
emellertid krav på klarare rollfördelning hos FN-organen. 

Vidare bör stödet till Svenska Afghanistankommittens, SAK, verksam

het, som hittills finansierats över katastrofanslaget, successivt föras till ansla

get för enskilda organisationer. Denna förändring, som får genomföras i 

samråd med kommitten, föreslås ske mot bakgrund av den ändrade karaktä

ren på kommittens arbete i riktning mot en mer långsiktig, utvecklingsinrik
tad verksamhet. Förslaget innebtir dock inte att SAK inte skall kunna använ

das som kanal för akuta insatser av katastrnfkarakrnr. Det finns enligt min 

mening all anledning att utnyttja SAK:s kompetens i detta avseende. 
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Nepal 

Nepal har sedan våren 1991 den första demokratiskt valda regeringen på 32 
år. Politiska partier är åter tillåtna men landet lider brist på demokratiska 
traditioner.En tillfredstiillande laglig ram föreligger för skyddet av de mäns
kiga r~ittigheterna, men tillämpningen har vissa brister. 

Landet genomför sedan 1988 ett strukturanpassningsprogram och rege
ringen har under det senaste året lanserat en rad reformer i syfte att liberali
sera ekonomin och främja utländska investeringar. 

Samtidigt som landet har stora eftersatta behov vad gäller social och fysisk 
infrastruktur har man i dag på grund av en begränsad mottagarkapacitet 
svårt att effektivt utnyttja tillgängliga biståndsmedel, varför stora bistånds

reservationer uppstått. 
Mot denna bakgrund bör det svenska biståndet bibehålla nuvarande om

fattning i enlighet med den landprofil som utarbetats under hösten. De över
gripande målen bör vara fattigdomsbekämpning, demokratistöd och främ
jande av tillväxt. Även framgent förut~er jag ett fortsatt socialt inriktat stöd 
via enskilda organisationer. För att stödja demokratiprocessen bör bl.a. ne
palesiska organisationers arbete stödjas. Med tanke på de stora bristerna på 
infrastrukturområdet bör vidare BITS undersöka möjligheterna till delfinan
siering av projekt på t.cx. vattenkraftområdet. 

Pakistan 

Den demokratiska utvecklingen i Pakistan har inte motsvarat förväntning
arna, trots att landet sedan år 1988 har ett civilt parlamentariskt styre efter 
flera år <W militärstyre. Den demokratiska traditionen är svagt utvecklad och 
militären tillkallas ofta för att lösa problem som det civila rättsväsendet inte 
bemäktigar. Övergrepp mot de mänskliga rättigheterna är vanliga och 
oroande. 

Landets regering har trots en relativt hög ekonomisk tillväxt under senare 
år inte visat mycket vilja att åtgärda de problem som är relaterade till fattig
dom och en svårt eftersatt social och fysisk infrastruktur. Militärutgifterna 
upptar fortfarande över 30 % av statsbudgetens utgifter och anslagen till den 
sociala sektorn finansieras huvudsakligen genom biståndsmedel. 

Jag anser mot denna bakgrund att förutsättningar ännu saknas för ett mer 
långsiktigt utvecklingssamarbetc med Pakistan. Det svenska biståndet bör 
även fortsättningsvis inriktas på kunskapsöverföring och, förutsatt bibehål
len kreditvärdighet, u-kreditgivning via BITS, samriskföretag genom Swed
fu nd International AB samt humanitärt bistånd genom enskilda organisatio
ner. Mot bakgrund av den allvarliga översvämningen under hösten 1992 för
utser jag att stöd kan behöva lämnas till återuppbyggnadsarhete via kata
strofanslaget. 
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Ost- och Sydostasien 

Ost- och Sydostasien omfattar elen folkrikaste nationen, Kina, med 
över en miljard människor, de nyindustrialicraclc länderna, Indokina 
m.fl. Den ekonomiska tillväxten har varit högre än på andra håll i 
världen. Japans och de sk tigrarnas (Hong Kong, Sydkorea, Singa
pore, Taiwans) utveckling är väl kända. De följs nu av Indonesien, 
Malaysia och Thailand. Den starkaste ekonomiska utvecklingen un
der det senaste årtiondet har emellertid Kina haft. Under det senaste 
decenniet har den årliga tillväxten per capita varit 6,9 %. För kustre
gionen har tillväxten varit avsevärt högre. Laos och framför allt Viet
nam genomgår omdaningar mot marknadsekonomi. Det ger förhopp
ningar om ett mer öppet politiskt klimat. Övergången från planeko
nomi till marknadsekonomi sker inte utan prohlem. Tillväxten och 
den moderna sektorns utveckling skapar nya problem med omfat

tande urbanisering och miljöföroreningar. De fredsbevarande aktio
nerna och återuppbyggnaden i Kambodja kräver omvärldens stöd. In
terna oroshärdar på Filippinerna skapar fortsatta problem. Samman
lagt utbetalades i gåvobistånd till länderna i Ost- och Sydostasien 877 
miljoner kronor budgetåret 1991/92 varav genom SIDA 530 miljoner 
kronor och genom BITS 331 miljoner kronor inkl. u-krediter. 

Laos 

Den ekonomiska reformpolitiken i Laos fortsätter med viss framgång. 
Denna positiva utveckling har uppnåtts trots påtagligt ansträngda statsfinan
ser, naturkatastrofer, stoppat öst-bistånd och helt avstannad handel med det 
icke-konvertibla handelsområdet. 

På det politiska planet går reformarbetet endast långsamt framåt. Likväl 
kan landets nya konstitution från år 1991 sägas innebära ett genombrott. 
Ul.a. ges betydande makt till den nya nationalförsamlingen och en ledande 
princip är att landet nu skall styras genom lagar och ej som tidigare genom 
dekret. Dock tillåts ingen politisk pluralism och landets kommunistparti styr 
fortfarande med ensamrätt. 

Även vad beträffar de mänskliga rättigheterna går utvecklingen endast 
långsamt framåt. Visserligen finns garantier för dessa i den nya konstitutio
nen, men fortfarande förekommer övergrepp. Förutom barnkonventionen 
har inga av FN:s mänskliga rättighets-konventioner undertecknats. Det 
finns dock positiva förändringar inom rättsväsendet och jag vill i samman
hanget välkomna det pågående och omfattande lagstiftningsarbetct, som på 
sikt kan skapa en viktig bas för ett förbättrat läge i landet vad gäller mänsk
liga riiltighetcr. 

I det redan omfattande och ;lrligen ökande internationella biståndet till 
Laos. utgör aspekter som bristande koordinering och påtagligt låg mottag
ningskapacitet ett hinder. Vårt svenska utvccklingssamarbetc genom SIDA 
är koncentrerat till skogs- transport- och energisektorerna. 
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Under senare ftr har medclsutnyttjandct inom landprogrammct varit till

fredsställande. Utviirdcring av skogsstödet har dock visat pft brister i fråga 
om kostnadseffektivitct och en miljömässigt hilllhar utveckling. Brister har 

också konstaterats i ett pågående vägprojekt. 

Då endast en bråkdel av den laotiska befolkningen har kommit att gynnas 

av det påg[tendc ekonomiska reformarbetet verkar det angeliiget att utökade 

anstriingningar görs för att förbättra levnadsförhållandena på landsbygden. 

Infrastrukturinsatser utgör här ett viktigt inslag. För svenskt vidkommande 

bör förutsättningarna för utökat stöd inom energisektorn kartläggas. Ett 

fortsatt och vidgat kunskaps- och institutionsuppbyggande stöd förefaller 

mig också angeläget. Det nyligen inledda samarbetet på rättsområdet är väl

lovligt och ytterligare demokratiinsatser hör övervägas. 

I beaktande av att åtagandcutrymmet är helt intecknat föreslår jag att mc

delsramen genom SIDA sätts till 100 miljoner kronor för budgetåret 

1993/94. 

Vietnam 

Normaliseringen av Vietnams relationer med omvärlden fortgår i allt snab

bare takt. Särskilt tydligt reflekteras denna positiva förändring i intensifie

rade förbindelser med de sydostasiatiska grannländerna. Betydelsefulla steg 

i riktning mot att integreras i ASEAN-samarbetet har tagits. En normalisc

ringsproccss med Kina har också inletts, även om uppblossande territorial

tvister på senaste tiden har stört densamma. Med USA synes nu bättre förut

sättningar föreligga för normaliserade relationer. 

Vietnams utvccklingspolitik fortsätter att uppvisa goda ekonomiska resul

tat_ Trots bortfallet av tidigare omfattande öst-bistånd och trots ett fortsatt 
amerikanskt handelsembargo, vilket bLa. omöjliggjort återupptagande av 

lånegivningen från de internationella finansinstitutionernas sida, har den på

gående processen i marknadsekonomisk riktning kunnat drivas vidare. Stora 

produktivitetsökningar kan konstateras såväl inom elen privatiserade jord

brukssektorn som inom industrin. Dock återstår mycket att göra inom ra
men för det pågående reformarbetet och härvid upplevs som akut en om

strukturering och privatisering av den statliga företagssektorn, inrättandet 

av ett effektivt skattesystem samt en fungerande ekonomisk lagstiftning 

m.m. Reformpolitikens negativa effekter för de sociala sektorerna kvarstår 

med hög arbetslöshet, en ökad polarisering i samhället samt en minskad so

cial service. 

Parallellt med de ekonomiska reformerna pågår, om än i betydligt lång

sammare takt och med de gränser som enpartistaten sätter, en fortsatt upp

luckring av det politiska förtrycket. Tanken att införa ett flerpartisystem un

der rf1dandc utvecklingsfas är dock främmande för den vietnamesiska led

ningcn. Parlamentsvalet under året har inneburit en förändring i så måtto att 

medborgarna för första gången alltsedan det kommunistiska maktövertagan

det givits möjlighet att fritt konfrontera kandidaterna med frågor, kritik och 

missnöje. 

Miinskliga riittigheter garanteras i den år 1991 reviderade konstitutionen, 

men fortfarande kriinks de miinskliga rättigheterna för bl.a. politiskt och re-
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ligiöst verksamma. Ett positivt inslag är dock en tydligt ökande frispråkighet 
och tolerans för oliktänkade i den inhemska debatten. Detsamma gäller för 
kulturyttringar inom landet såväl som för impulser utifrån. Sverige bör bl.a. 
inom ramen för.biståndssamarbetct fortsätta alt verka för att enpartisyste
met ersätts med pluralism och demokrati. 

Det svenska bistånd som har utgått under de senaste åren kan sägas ha 
spelat en konstruktiv och katalytisk roll i det pågående ekonomiska och poli
tiska reformarbetet i Vietnam. För närvarande pågår kunskaps- och institu
tionsutvecklande insatser inom skogssektorn, hälsovården, rätts- och bank
väsendena samt på makroekonomi-, företagslednings- och skatteförvalt
ningsområdena. Den direkta kopplingen till reformprocessen har renodlats 
alltmer och det är angeläget att också med biståndsinsatser främja en demo
kratisk utveckling. 

Vietnams valutabehov kan med hänsyn till bl.a. förbättrade ekonomiska 
förutsättningar i landet och den förestående normaliseringen med "IMF/
Världsbanken" och asiatiska utvecklingsbanken inte längre anses ha samma 
akuta karaktär som tidigare, varför hittillsvarande importstöd gradvis bör 
kunna utfasas. En prioritering av infrastruktursatsningar synes mig däremot 
motiverad mot bakgrund av att rådande allvarliga brister inom t.ex. tran
sport-, kommunikations- och energisektorerna hämmar den ekonomiska re
formprocessen. 

Utanför landramsbiståndet bör Sverige även fortsättningsvis avisera en 
beredskap att delta i en internationell stödinsats för Vietnam i samverkan 

med IMF och verka för att en sådan genomförs. 
Vietnams ekonomiska utveckling gör det befogat att se över möjlighe

terna för ett bredare biståndssamarbete. Det är med tillfredställelse jag no
terar SWEDECORP:s engagemang och framtidsplaner för Vietnam. Möj
ligheterna att också bredda BITS-samarbetet bör undersökas. Även en
skilda organisationer bör kunna spela en viktig roll i samarbetet med Viet
nam. 

Med hänsyn taget till det förda resonemanget, vill jag föreslå en landram 
genom SIDA på 180 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 

Filippinema 

Utvecklingen i Filippinerna inger viss optimism vad beträffar läget för de 
mänskliga rättigheterna. Utgångsläget är dock utomordentligt dåligt och all
varliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna fortsätter. President Ra
mos företagna åtgärder till försoning med grupper till höger och vänster om 
regeringen, upphävandet av kriminaliseringen av kommunistpartiet samt en 
partiell amnesti för flera kända vänster- och högerrebeller är dock positiva 

tecken. 
På ekonomins område kan ännu ingen konjunkturåterhämtning skönjas, 

trots det stabiliseringsprogram som genomförs i samarbete med IMF och 
Världsbanken. För de fattiga - 70 % av befolkningen - har levnadsbetingel
serna inte förbättrats och statens satsningar på bl.a. utbildning och hälsovård 
är alltför små för att möta den växande befolkningens behov. 

Det samlade biståndet till Filippinerna uppgick år 1991/92 till 39 miljoner 
kronor. 

10 Riksdagen 1992193. 1 sam/. Nr 100. Bilaga./ 
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Mot bakgrund av den rådande situationen i landet, förefaller det mig an- Prop. 1992/93: 100 
geliiget att i vårt SIDA-stödda bistånd genom svenska enskilda organisatio- Bilaga 4 
ner i högre grad prioritera demokrati- och mänskliga rättighets-befrämjande 
insatser samt stöd till fattigdomsbekämpning. 

Ett omfattande tekniskt bistånd ges vidare genom BITS, vilket är koncen
trerat till energi-, miljö- och skogsvårdssektorerna. Vad gäller stöd till kraft
vcrksbyggnad arbetar BITS i nära samarbete med Yärldsbanken. En fortsatt 
och utvidgad verksamhet förutses. SWEDECORP:s exportfrämjande verk
samhet är en annan komponent i det svenska biståndet, som förutses viixa 
framöver. 

Kambodja 

I Kambodja har FN-operationen UNTAC (United Nations' Transitional 
Authority in Cambodia) inletts med syftet att leda landet fram mot allmänna 
val under maj 1993. Situationen kompliceras dock av att det av FN överva
kade samarbetet inom landets högsta nationella råd (SNC) brutit samman 
genom att en av de fyra parterna, de röda khmererna, vägrar att delta i fas 
2 - avväpning och demobilisering - av den pågående fredsproccssen. Där
med kan samtliga FN-insatser i Kambodja, inklusive rehabiliterings- och 
återuppbyggnadsoperationerna komma att försvåras och fördröjas. Bortsett 
från detta allvarliga problem förefaller UNTAC-operationen att framskrida 
i snabb takt. En vallag har kungjorts och provisorisk registrering av politiska 
partier tillsammans med väljarregistrering har påbörjats. Flyktingrcpatric
ringen gör framsteg, även om tidtabellen gradvis har fått justeras. 

Den ekonomiska reformprocessen har lett till att Kambodjas tidigare so
cialistiska planekonomi nu formellt avskaffats och landet definieras numera 
som en liberal demokrati. En blomstrande privat företagsamhet har vuxit 
fram, men avigsidor som en kraftigt ökad smuggling, vidgade sociala klyftor 
och social nedrustning framträder allt tydligare. Det statsfinansiclla läget är 
utomordentligt allvarligt och har i snabb takt försämrats alltsedan 1990 då 
östbiståndet upphörde samtidigt med minskade inkomster från den desinte
grerande statliga företagssektorn. Härigenom har bl.a. löncutbetalningar 
inom statsförvaltning, skolväsende, hälsovård inte kunnat fullgöras och rap
porter bekräftar att landets hela civila administration f.n. är statt i ett alar
merande förfall. 

frågan om demokrati och mänskliga rättigheter i Kambodja har kommit 
i ett nytt läge genom Parisöverenskommelsen men rapporter om brott mot 
skrivningarna har förekommit under det gångna året. Det finns anledning 
hysa oro över utvecklingen. 

Det är uppmuntrande att FN-appellen om medel för omedelbar rehabilite
ring och återuppbyggnad av Kambodja rönt ett så positivt gensvar frfm 
viirldssamfundcts sida. Biståndskoordinering och den mycket begränsade 
mottagningskapacitetcn på kambodjansk sida utgör dock problem, som be
slutsamt måste tacklas för att inte effektiviteten i biståndet framöver skall bli 

lidande. 
Den påfallande fattigdomen och de mycket stora hjiilpbchovcn i Kam

bodja motiverar ett fortsatt kraftigt svenskt stöd. En betydande del hör 144 



lämpligen såsom hittills gå till humanitära insatser och kanaliseras genom FN 
och enskilda organisationer. Ett omfattande stöd går genom UNICEF. Ur 
effektivitetssynpunkt bör dock en koncentration till ett färre antal insatser 
eftersträvas. Med hänsyn till den bristfälliga infrastrukturen i Kambodja och 
den stora roll som infrastruktur har för landets utveckling, föreslår jag att 
förutsättningarna för sådant stöd närmare utreds. Ett lämpligt område kan 
vara energisektorn. Det under förra året inledda institutionsuppbyggande 
biståndet bör kunna vidareutvecklas. Dessutom finns behov av demokrati
och mänskliga rättighetsinriktat bistånd, varför nya insatser exempelvis i an
slutning till UNTAC:s demobiliseringsfas kan övervägas. 

Ett fortsatt sammanlagt stöd om drygt 100 miljoner kronor bör planeras 
för budgetåret 1993/94 och finansieras under anslagspostcn Katastrofer och 
återuppbyggnad m.m. 

Sverige bör också avisera en fortsatt beredskap att delta i en internationell 
stödgrupp för Kambodja inom IMF och verka för att en sådan bildas. 

Regionala insatser i Asien 

Det svenska stödet till Mekong-kommitten har hittills främst omfattat mil
jöinsatser och administrativt stöd till sekretariatet i Bangkok. Behovet av 
insatser förefaller vara extra stort i Kambodja, som nu är på väg att åter
uppta sitt medlemskap i organisationen. Gällande proceduravtal har för
längts med ett år till den 30 juni 1993. SIDAs ursprungliga planer att inleda 
ett programinriktat samarbete fr.o.m. den 1 juli 1992 har fått skrinläggas. 
Anledningen har varit att arbetet i kommitten har legat nere till följd av 
oenighet mellan medlemsländerna om bl.a. formerna för Kambodjas åte
rinträde i kommitten och att därmed en av SIDA initierad strategisk studie 
rörande Mekong-kommittens fortsatta arbete inte kunnat behandlas. Jag 
välkomnar UNDP:s ansträngningar att bryta dödläget inom organisationen 
och konstaterar att en normalisering av arbetet nu synes vara på väg. 

Miljörelaterat stöd till Mekongkommitten lämnas via SIDA från anslaget 
C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram. Fortsatt stöd till Asian 
nstitute of Technology lämnas också via detta anslag. Annat stöd till Me
kongkommitten och övrigt regionalt samarbete inklusive stöd till utveckling 
av hantverksfiske Bengaliska bukten lämnas från anslaget 
C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA. 

Totalt utbetalades under budgetåret 1991/92 18 miljoner kronor. Fortfa
rande finns en reservation om 28 miljoner kronor som huvdsakligcn hänför 
sig till ännu icke genomförda insatser i Kambodja. Med hänsyn till ovanstå
ende föreslår jag ingen ny medelstilldelning för budgetåret 1993/94. 

Icke landrelaterat bilateralt bistånd 

Demokrati, mämkliga rättigheter och nationell försoning 

Det starka svenska intresset för demokratifrågorna gör det synnerligen väl 
motiverat att visa stor beredvillighet att stödja den fortsatta demokratipro
cessen i våra samarbetsländer. Demokratiinsatser i länder utanför program
kretsen bör också kunna komma ifråga. SIDA har av regeringen erhållit i 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 4 

145 



uppdrag att utarbeta långsiktiga Jandspecifika planer för stöd av demokra

tiska institutioner och rättsväsende i programländerna. Dessa förutses bli 
föremål för regeringens godkännande under våren 1993. Utvidgade demok

ratifrämjande insatser förutses dra nytta av svensk kompetens och kun

nande. 
Under en lång rad av år har bistånd lämnats till oberoende grupper och 

institut vilka är engagerade i värnet av de mänskliga rättigheterna. Deras 

verksamhet inncfaltar spridande av kunskap om mänskliga rättigheter, 
granskning av staters efterlevnad av mänskliga rättigheter och stöd åt perso

ner utsatta för politisk förföljelse eller annan rättslöshet. Stöd till dessa icke

statliga organisationer har många gånger varit avgörande för deras möjlighet 

att verka trots svåra omständigheter. Samtidigt finns anledning att uppmärk

samma i vad mån bistånd utifrån kan fungera som ersättning för lokal för

ankring. 
Väpnade konflikter utgör ett allvarligt hot mot de mänskliga rättighe

terna. I situationer av väpnade inre konflikter försvagas rättsskyddet och 

inte sällan inträffar omfattande och grova kränkningar av de mänskliga rät

tigheterna. Bidrag till nationell försoning och konfliktlösning är i denna me
ning också ett förebyggande arbete till skydd för mänskliga rättigheter. Väp

nade konflikter utgör också det kanske främsta hindret mot ett lands utveck
ling. Somalia är ett sådant fall där kaos har tillåtits utvecklas och där laglös

het och anarki gör att människan idag behandlas som om hon saknar värde. 

Jag menar därför att medel ska kunna användas till att stödja initiativ 

tagna av nationella, regionala och oberoende instanser för att i u-länder nå 
lösning på konflikter och åstadkomma försoning. Stöd kan gälla förebyg
gande diplomati, dialog syftande till nationell försoning, medlingsuppdrag 

och skiljedomsväsende. Medel bör även kunna användas för institutionellt 
stöd. Ett exempel på denna stödform är det uppdrag som Liv och Fredsinsti
tutct fått av FN och som innebär att institutet står som neutral organisatör 
av möten mellan olika parter i Somalia och som förmedlare av kontakter. 

SIDA har av regeringen erhållit i uppdrag att utarbeta en plan för insatser 
till stöd för barnets rättigheter. Även icke~programländer bör komma ifråga 
för dessa insatser. Jag tänker då på länder som Thailand och Filippinerna 
som bör få hjälp med att ta itu med den barnprostitution som den ökande 

strömmen av turister fört med sig. 
Demokratimålet har en central roll i regeringens biståndspolitik. Kvin

norna fortsätter att vara en utsatt grupp i många u-länder. Insatser avsedda 
att stärka kvinnans ställning i samhället och deltagande i det politiska livet 

är en del av det demokratifrämjande biståndet. Insatser för undanröjande 
av diskriminering av kvinnor har en tydlig innebörd av mänskliga rättigheter. 

Regeringen har tillsatt en utredning om förutsättningarna för att skapa ett 

internationellt institut för valövervakning m.m. Utredningens förslag kan 
under budgetåret medföra medclsbehov för igfogsiittande av ett sådant insti

tut. 
I Centralamerika utgör stöd till den fortsatta freds- och försoningsproces

sen en starkt bärande linje i det svenska bistfmdet. Som en följd av fredsavta
let i El Salvador i januari 1992 utfästes ett svenskt bidrag om 

60 miljoner kronor under vardera tre år till stöd för försonings- och demo-
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kratiprocesscn. Medel för ändamålet hör tas i anspråk från denna anslags
post. 

Bilateralt stöd till palestinska flyktingar på Västbanken och i Gaza tas från 
denna anslagspost. Stödet, som förmedlas genom enskilda organisationer, är 
koncentrerat till den sociala sektorn. Det skall ses som ett komplement till 
det stöd som ges genom FN-organet UNRWA. 

Med beaktande av ovanstående föreslår jag att 650 miljoner kronor av
sätts för insatser genom SIDA under anslaget Demokrati, mänskliga rättig
heter och humanitärt bistånd. I denna medelsram ingår även det föreslagna 
stödet till Sydafrika på 240 miljoner kronor. 

Katastrofer och stöd till åtemppbyggnad m.m. 

Under det gångna budgetåret har en allt mindre del av katastrolbiståndct 
gått till offer för naturkatastrofer. Istället har offer för krig och inbördesstri
digheter och sociala oroligheter alltmer kommit att bli mottagare av kata
strolbistånd. De politiska och ekonomiska omvälvningarna i Central- och 
Östeuropa, och den rådande krisen i det forna Jugoslavien, har dessutom 
gjort att ett i biståndssammanhang icke traditionellt geografiskt område bli
vit mottagare av katastrofhjälpsinsatser. Tyngdpunkten i det svenska kata
strofbiståndet ligger dock fortfarande på att ge stöd vid de katastrofer som 
inträffar i u-länder. 

Omfattande katastrofinsatser har från svensk sida skett i Afrika. Södra 
Afrika har haft en omfattande torka men även Afrikas Horn är drabbat av 
torka, krig och konflikter. Ytterligare insatser kommer att erfordras från 
svensk sida för akuta insatser i dessa områden. Insatser av återuppbyggnads
karaktär har också skett och kommer att påbörjas i Eritrea, Afghanistan och 
Kambodja. 

Ett annat krisområde i närområdet som under det sista halvåret 1992 har 
kommit att bli mer aktuellt, och som behövt stora biståndsinsatser, är det 
forna Jugoslavien. Utgångspunkten för det fortsatta svenska biståndet till 

det forna Jugoslavien är att stödja FNs program i regionen samt insatser ge
nom svenska enskilda organisationer. Förutom direkt nödhjälp syftar FNs 
verksamhet till att skapa förutsättningar för flyktingar att stanna i närområ
det. 

Händelseutvecklingen i det övriga Central- och Östeuropa tyder på att 
fortsatt bistånd dit blir nödvändigt främst som följd av den ekonomisk-so
ciala utvecklingen och de rådande konflikterna i vissa områden. 

Det svenska katastrofbiståndet till ovan nämnda regioner har utgått an
tingen direkt till drabbade länder, som bidrag till Röda Korset och andra en
skilda organisationers insatser, eller som svar på olika FN-organisationers 
appeller. 

Inför budgetåret 1993/94 förväntas fortsatt stora behov av katastroihjälp. 
Det är viktigt att ha en god beredskap dels för de behov som kan förutses, 
dels för naturkatastrofer av skilda slag. Framförallt kommer insatser i de 
tork- och krigsdrabbade områdena i Afrika, länderna på Balkan och i OSS 
att ta i anspråk en stor del av katastrofanslaget. Jag föreslår en ökad medels
ram på 66 miljoner kronor till 1 181 miljoner kronor för anslagsposten Kata
strofer, stöd till återuppbyggnad m.m. 
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Histå11d genom folkrörelser och enskilda organisationer 

Sammanlagt svarar samarbete genom enskilda organisationer och folkrörel
ser för omkring 20 % av det totala biståndet genom SIDA. Därutöver sam
arbetar även SAREC, BITS och SWEDECORP direkt eller indirekt med 
enskilda organisationer. Under år 1992 har FN i ökad grad utnyttjat personal 
från svenska enskilda organisationer. 

Ett system med ramavtal och andra administrativa förenklingar genom
förs successivt. Detta ger SIDA möjlighet att lägga ökad tonvikt på kapaci
tctsstudicr, cftcrhandsgranskning, utvärderingar och andra kvalitetshöjande 
insatser. SIDA:s arbete med att få till stånd en bättre samordning av bistån
det till enskilda organisationer uppmuntras. Jag stöder även det övriga ar
bete som SIDA bedriver för att förenkla administration och rutiner för bi
stånd till organisationerna. Det är angeläget att dessa känner att de har stöd 
för sin verksamhet samtidigt som kraven på effektivitet i biståndet måste 
upprätthållas genom uppföljning och utvärdering. 

Totalt utbetalades från anslagsposten Bistånd genom folkrörelser och en
skilda organisationer under budgetåret 1991/92 732,3 miljoner kronor. I pos
ten ingår medel avseende direktstöd till kvinnoorganisationer. Den utgående 
reservationen uppgick till 34,6 miljoner kronor och avser redan ingångna 
åtaganden. Medelsutnyttjandet är således mycket högt och som helhet anses 
de enskilda organisationerna ha kapacitet att ansvara för större belopp än 
vad som kan medges med nuvarande budgetbegränsningar. 

Medel avseende samordning och information liksom erfarenhetsutbyte 
om utvecklingsfrågor och biståndsmetodik i anslutning till organisationernas 
biståndsinsatser skall bestridas från anslagsposten. Särskild hänsyn bör tas 
till organisationernas behov av planeringstrygghet och framförhållning i så
väl projekt- som informationsverksamheten. Genom ökat stöd till innova
tiva insatser på bl.a. folkbildningsområdet kan en fördjupad kontakt mellan 
kulturer och befolkningsgrupper också i vårt svenska samhälle främjas. Där
vidlag skall ungdomens särskilda roll som bärare av information och engage
mang i frågor som rör miljö, överlevnad och utveckling tas till vara. Ungdo
mens intresse och delaktighet utgör i sin förlängning en förutsättning för en 
fortsatt bred och engagerad uppslutning kring biståndet. 

Riksdagen efterlyste (bet. 1991/92:UU15, rskr. 1992/92:210) förbätt
ringar i redovisningen av fördelningen av anslagna biståndsmcdcl till folkrö
relser och andra enskilda organisationer. Inom SIDA pågår ett arbete att för
bättra redovisningssystemet för att därigenom på ett enklare sätt kunna ta 
fram uppgifter om fördelning av olika typer av bidrag till organisationer och 
deras fördelning på länder och regioner. Därutöver pågår ett utvccklingsar
hetc mellan Utrikesdepartementet, biståndsmyndigheterna och Statistiska 
centralbyrån för att få fram en bild av fördelning av biståndet på olika ända
mål och till olika sektorer. Det är min övertygelse att dessa åtgärder succes
sivt skall tillmötesgå berättigade krav på förbättrat informationsunderlag. 

Jag föreslår att anslagsposten Bistånd genom folkrörelser och andra en
skilda organisationer prioriteras och att nuvarande medclsram på 
875 miljoner kronor bibehålls. 
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Särskilda miljöinsa1ser 

Insatser med tonvikt på miljöfrågornas integrerade aspekter och med en klar 

fattigdomsinriktning bör även fortsiittningsvis ges hiig prioritet, liksom mil

jöekonomi, vattenresurshushållning, marin miljövård och biologisk mång

fald. Uppmärksamhet bör även iignas den moderna sektorns miljöproblem, 
såsom industriell avloppsrening, spilloljehantcring samt användningskont

roll av freoner och bekämpningsmedel. 

I de flesta u-ländcr krävs förstärkning av kapacitet att planera och genom
föra insatser inom ramen för knappa resurser. För att stiirka miljömedve
tande och miljökunnande krävs såväl stöd till information och institutionsut

veckling som till forskning och utbildning. Förutsättningarna för alt genom

föra miljöinsatser ökar successivt, bland annat genom de miljöprofiler som 

utarbetas för vart och ett av länderna med programsamarbete. 

Människors möjligheter till deltagande och inflytande i den politiska be

slutsprocessen är en annan viktig faktor för framgf111g. Även i detta arbete 

kan ökade satsningar på miljöundervisning och miljöutbildning spela en vik
tig roll, liksom enskilda organisationers arbete för att stärka miljöopinionen 

i u-länderna. Svenska enskilda organisationer har i ökande utsträckning en

gagerat sig i miljöarbetet. Inom anslagsposten för folkrörelser och enskilda 

organisationer kan stöd utgå även för miljöinsatser. Stöd utgår även till inter

nationella organisationer och i några fall direkt till organisationer i huvud
mottagarländerna. Jag vill i detta sammanhang betona vikten av nära samar

bete mellan SIDA, BITS, SWEDECORP och SAREC, inte minst när det 

gäller insatser genom internationella organisationer. 

Miljöinsatserna bör koncentreras till program- och samarbetsländer. Då 

miljöfrågorna ofta berör fler än ett land bör emellertid samarbete upprättas 

med andra biståndsgivare för att möjliggöra regionala insatser och andra se

lektiva insatser utanför landramskretsen. Jag vill också framhålla vikten av 
att utnyttja den svenska resursbasens kompetens och kapacitet på miljötek

nikområdet. 
Jag föreslår att anslagspostcn Särskilda miljöinsatser genom SIDA 1993/94 

uppgår till 225 miljoner kronor. 

C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA 

1991/92 Utgift 6 814 938 701 Reservation 2 000 546 444 
1992/93 

1993/94 

Anslag 

Förslag 
7 517 000 000 

6 702 000 000 

Tabell 5. Utvecklingssamarbete genom SIDA budgetåren 1992/93-1993/94 (mkr) 

Anvisat Förslag 
1992/93 1993/94 

A. LANDRAMAR OCH REGIONALA INSATSER 
AFRIKA 
Södra Afrika 
Angola 
Botswana 
Lesotho 

210 
90 
35 

160 
701 

30 

Förändring 
1993/94 

- 50 
- 20 
- 5 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 

149 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Mrn;ambiquc 
Namibia 
Zambia 
Zimbabwe 
Sydafrika 
Regionala insatser 
Östra Afrika 
Kenya 
Tanzania 
Uganda 
Afrikas Hom 
Etiopien 
Viistra Afrika 
K<1p Verde 
Guinea Bissau 

ASIEN 
Bangladesh 
Indien 
Laos 
Sri Lanka 
Vietnam 
Regionala insatser 

L4TJNAMERIKA 
Nicaragua 
Utvecklingssamarbete 
Centralamerika 
Utvecklingssamarbete 
Sydamerika 

Anvisat 
1992/93 

395 
110 
275 
220 

(275) 
165 

115 
530 
110 

150 

80 
85 

140 
415 
110 

35 
225 

0 

280 

165 

135 

4075 

Il. ICKE LANDRAMSRELATERAT BISTÅND 

Demokrati, mänskliga 
rättigheter och hum.bistånd 700 
Katastrofer och återupp-
byggnad m.m. 1 115 
Bistånd genom folkrörelser 
och andra enskilda organisationer 875 
Särskilda miljöinsatser 250 

C. ÖVRIGT 
Särskilda program 380 
Rekrytering och utbildning 
av fältpersonal 45 
Vissa land-
programkostnader 52 
Information genom SIDA 25 

3 442 
Oförddat 

SUMMA 7 517 

Förslag 
1993/94 

320 
90 1 

255 
195 1 

(240)2 
130 3 

105 
445 

85 

130 

20 
45 

120 
345 
100 

35 
180 

0 4 

270 

135 

95 

3 360 

650S 

1 181 

875 
225 

305 

40 

43 
23 

3 342 

6702 

Förändring 
1993/94 

- 75 
- 20 
- 20 
- 25 
(-35) 
- 35 

- 10 
- 85 
- 25 

- 20 

- 60 
- 40 

- 20 
- 70 
- 10 

0 
- 45 

0 

- 10 

- 30 

- 40 

- 715 

- 50 

66 

0 
- 25 

- 75 

-5 

-9 
-2 

-100 

-815 

1 För Botswana, Namibia och Zimbabwe avsätts därutöver 5 miljoner kronor vardera 
under anslaget C 3. Andra biståndsprogram, anslagsposten Projektbistånd till vissa 
länder. 
2 Medlen anvisas under anslagsposten Demokrati, Mänskliga rättigheter och Humani
tärt bistånd. 
3 I anslagsposten ingår dels SADC med 130 miljoner kronor, dels övrigt regionalt fi
nansierat inom ramen för reservationen 
4 P.g.a. stor reservation anvisades inga medel budgetåret 1992/93 och förslaget för 
budgetåret 1993/94 är att inga ytterligare medel anvisas. 
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5 Av medlen avser 240 miljoner kronor Sydafrika och 60 miljoner kronor El Salvador. p 199?/9" 0) rop. · .. l _ -~=l l 

SIDA 

SIDJ\ har inför budgetåret 1993/94 lämnat en förenklad anslagsframställning 
med budgetförslag och tabeller. SIDA utgår i sina äskanden från en prelimi

när prognos om BNI-utvccklingcn för 1993 som skulle innebära en ökning 

av biståndsanslagct med 2,6 %. SIDA har därefter på begäran av Utrikesde

partementet inkommit med ett reviderat budgetförslag som utgår från be

räkningarna att det totala utvecklingsbiståndel måste minska med 

1,5 miljarder kronor. Enligt detta förslag hemställer SIDA att för budgetåret 

1993/94 få anvisat 6 867 miljoner kronor för det bilaterala utvecklingssamar

betct genom SIDA. Förslaget innebär en minskning med 650 miljoner kro

nor jämfört med innevarande budgetår eller 8,6 %. SIDA föreslår att an

slagspostcrna Katastrofer och stöd till återuppbyggnad samt Bistånd genom 

folkrörelser och enskilda organisationer ligger kvar på oförändrad nivå. Öv

riga anslagsposter inom anslaget C 2. Utvccklingssamarbete genom SIDA 

föreslås minskas med i genomsnitt 12 %. 
Vidare hemställer SIDA att för Särskilda insatser i skuldtyngda länder un

der anslaget C 3. Andra biståndsprogram oförändrat 700 miljoner kronor 

anslås och för övriga av SIDA administrerade poster under anslaget 

C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram 191 miljoner kronor. SIDA 

hemställer också att 65 miljoner kronor anslås för stöd till länderna i Cen

tral- och Östeuropa genom folkrörelser och enskilda organisationer under 

anslaget G 1. 

Av SIDA:s anslagsframställning framgår att inga förändringar föreslås i 

den allmänna inriktningen av verksamheten i förhållande till de riktlinjcr

som lagts fast för myndigheternas verksamhet under perioden 1992/93-

1994/95. Vad beträffar organisationsfrågor återkommer jag till detta under 

anslaget C4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA). 
För flertalet länder och områden föreslås i den ursprungliga anslagsfram

ställningen nominellt oförändrade landramar. Särskilda förutsättningar an

ges gälla för Botswana, Eritrea, Nicaragua och Sri Lanka. Landramarna har 
i besparingsförslagct reviderats men med betoning att prioriteringarna på 

fattigdoms bekämpning ligger fast. Vidare understrykes vikten av att de lång

siktiga följderna av de nedskärningar som kommer att göras för budgetåret 

1993/94 beaktas. SIDA vill också ge uppmärksamhet till de effekter som ned

skärningar i det svenska biståndet får internationellt. SIDA lämnar också 

förslag vad gäller regionala insatser och insatser under övriga poster som De

mokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd, katastrofer m.m., bi

stånd genom folkrörelser och andra enskilda organisationer, särskilda mil

jöinsatser och särskilda program, rekrytering och utbildning av fältpersonal 

samt information genom SIDA. SIDA föreslår vidare att enskilda anslags

postcr inom anslaget C 2. Utvccklingssamarbetc genom SIDA får överskri

das med högst 5 % under förutsällning att anslaget totalt sett inte över

skrids. Vidare föreslår SIDA ytterligare delegering av beslut genom att be

myndiga SIDA besluta om insatser inom anslagspostcrna regionala insatser, 
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utvecklingssamarbete med Central- och Sydamerika, särskilda program, sär- Prop. 1992/93:100 
skilda miljöinsatser samt demokrati, mänskliga riittigheter och humanitärt Bilaga 4 
bistånd inom ramen för en av regeringen beslutad inriktning av verksamhe-
terna. 

I sin anslagsframställning redogör SIDA för den informationskampanj 
som inletts under hösten och som planeras sträcka sig över en treårsperiod. 
Denna kommer framför allt att vara inriktad på att nå ut direkt till allmänhe
ten med information om hur biståndsmedlen används och vilka resultat som 
blir följden. SIDA pekar vidare på de ökande krav informationssatsningen 
kommer att innebära i form av krav på fördjupande och kompletterande in
formation. En förstärkning av biblioteks- och dokumentationsfunktioncn 
har nyligen genomförts inom SIDA. 

Föredragandens överväganden 

AJlmänt 

För budgetåret 1993/94 föreslår jag att 6 702 miljoner kronor ställs till förfo
gande för utveeklingssamarbete genom SIDA. Detta innebär en minskning 
med 815 miljoner kronor eller 10,8 % i förhållande till budgetåret 1992/93. 

Den inriktning av verksamheten som SIDA föreslår har mitt stöd. Som jag 
påpekade i förra årets budgetproposition är det angeläget att SIDA i ökad 
grad uppmärksammar frågor som rör kostnadseffektivitet och resultatana
lys. Det förändringsarbete av arbetsmetodik som inletts anser jag vara nöd
vändig om biståndet skall nå de mål som riksdagen uppställt. Jag vill här sär
skilt nämna behovet av att kunna kontrollera biståndsinsatserna så att eko
nomiska oegentligheter och missbruk uppdagas på ett tidigt stadium. Jag vill 
också påpeka det förhållandet att bilateralt och multilateralt bistånd alltmer 
samverkar. För SIDA bör ökad kunskap om de multilaterala samarbetsmöj
ligheterna vara av vikt vid utformningen av bilateralt samarbete. Beträf
fande kretsen länder som kan komma ifråga för bistånd vill jag nämna att 
upplösningen av Sovjetunionen gett upphov till en rad länder. som kan bli 
föremål för biståndsinsatser. 

Flertalet av de områden som SIDA tagit upp i sin anslagsframställning har 
jag redan tidigare berört och kräver inga ytterligare kommentarer från min 
sida. Istället vill jag här ta upp konsekvenserna av besparingskravet på 
SIDA:s verksamhet. Jag har med iptresse tagit del av de förslag till bespa
ringar som SIDA lagt fram. Jag finner att styrelsens analys av hur besparing
arna bör genomföras i stort överensstämmer med de överväganden och slut
satser som jag redan presenterat. Jag delar således SIDA:s uppfattning att 
nedskärningarna så långt möjligt ej bör drabba de minst utvecklade län
derna. Fattigdomsinriktningen av det svenska biståndet skall bibehållas. De
mokratiseringssträvandena skall stödjas och respekten för mänskliga rättig
heter uppmuntras. I de länder där en process från krig till fred inletts, som i 
Mo<;ambique, finns stora återuppbyggnadsbehov som måste täckas. Länder 
med pågående strukturanpassningsprogram bör inte heller drabbas hårdare 
än nödvändigt. Arbetet med att förtydliga rollerna i biståndsprocessen är an
geläget och att hänsyn därvid tas till de faktiska förutsättningarna i olika län-
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dcr. Fördelningen av anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SID/\ 
framgår av tabell 5. 

Jag har tidigare motiverat landramstorlekar och kommenterat det icke 
landrelatcradc biståndet. Jag får hänvisa till detta beträffande föreslagna be
lopp av anslagspostcrna. I det följande kommenteras iiven annan verksam
het som finansieras via SIDA. 

Landrelatcrat bistånd 

Men även utifrån dessa prioriteringar av landsamarbetet finns anledning se 
med realism på hur biståndet utvecklats under åren och med hänsyn tagande 
till resultat i biståndet. Det går således inte att bortse från att i några samar
betsländer som i det fattiga Guinea Bissau det rått oklarhet om biståndets 
effektivitet. Detsamma torde gälla biståndet till Tanzania och till Indien som 
båda får vidkännas större nedskärningar i absoluta tal. Förutom effektivitet 
i biståndet har i dessa länder en bedömning gjorts av demokratiseringssträ
vanden, respekten för mänskliga rättigheter och takten i den ekonomiska 
liberaliseringen. De utgående reservationerna är en ytterligare aspekt som 
beaktats när minskade ramar diskuterats. Att utbetalningar kan förskjutas 
från ett budgetår till ett annat har jag förståelse för men inte att reservatio
nerna ackumuleras år från år. Detta måste betraktas som en signal på att 
biståndssamarbetet inte fungerar tillfredsställande. Jag vill särskilt nämna 
Kap Verde där reservationen är nästan lika stor som landramen. Landet har 
haft svårt att tillgodogöra sig importstödet och av det skälet föreslår jag en 
kraftig neddragning i avvaktan på att rutiner för importstödet etablerats. 

Jag finner det ej berättigat att i år föreslå att Eritrea blir programland. 
Jag vill avvakta den till april 1993 planerade folkomröstningen om Eritreas 
framtid och även den planerade s.k. landprofilen med analys av hur ett 
svenskt samarbete bör utformas. Bistånd till Eritrea bör under budgetåret 
1993/94 tas från anslagsposten Katastrofer och återuppbyggnad m.m. 

Icke landrelaterat bistånd 

Av det icke landrelaterade biståndet vill jag särskilt framhålla stödet till ka
tastrofer och återuppbyggnad som bedöms vara av så stor betydelse att en 
mindre anslagsökning föreslås. Även bistånd genom enskilda organisationer 
prioriteras och föreslås få en oförändrad medelsram. 

Jag anser det angeläget av skäl som jag tidigare framfört att anslagsposten 
Demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd ges prioritet. Jag 
vill här särskilt beröra stödet till de demokratiska krafterna i Sydafrika. 
Detta stöd fördes fr.o.m. budgetåret 1992/93 till anslagsposten Demokrati, 
mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd. Även i årets budgetförslag har 
medel reserverats under denna anslagspost. När nu en politisk utveckling 
inletts i Sydafrika mot demokrati är det lämpligt att ge öppenhet åt det bi
stånd som kommer landet till godo och att det förs till listan av mottagarlän
der utan att erhålla egen anslagspost. En ytterligare förändring, som jag vill 
föreslå, är att medel för särskilda kvinnoinsatser kan tas från anslagsposten 
Demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd. Vad gäller den rc-
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gionala fördelning, som SIDA presenterat, kan konstateras att halva ansla- Prop. 1992/93:100 
get budgeterats för insatser i Afrika och ca 30 (lo för insatser i Latinamerika. Bilaga 4 
Endast 55 miljoner kronor avser insatser i A~icn och Mellanöstern vilket en-
ligt min mening är ett alltför litet belopp med hänsyn till de prioriteringar ur 
demokratihänseende som jag redan angett. Jag förutser dessutom en star-
kare inriktning mot demokratifrämjande insatser i de länder med vilka Sve-
rige bedriver ett långsiktigt samarbete. SIDA har inför budgetåret 1993/94 
att inkomma med en plan till regeringen över vilken beslut kommer att fattas 
om medlens disponering. 

Jag föreslår att en ungdomsutbytesverksamhet mellan Sverige och olika u
Jiindcr inleds under kommande budgetår. Min uppfattning är att aktiva och 
medvetna ungdomar har stor betydelse för en demokratisk samhällsutveck
ling. Ett volontärutbyte av detta slag syftar till att öka den ömsesidiga förstå
elsen mellan ungdomar från olika länder. I denna fråga har jag samrått med 
civilministern. 

Det särskilda miljöanslaget bör användas strategiskt och koncentreras till 
lämpliga problemområden för att kunna hanteras inom ramen för begrän
sade administrativa resurser. 

Jag vill också nämna de möjligheter till bredare samarbete som finns i län
der som Botswana, Namibia och Indien. SIDA bör här arbeta mer aktivt 
med BITS och SWEDECORP i syfte att finna möjligheter till ett bredare 
engagemang från svensk sida. 

Övrigt 

Särskilda program 

Insatserna under denna anslagspost är av stor betydelse för den långsiktiga 
utvecklingen av det svenska bilaterala biståndet. De möjliggör för i första 
hand SIDA att utveckla långsiktiga strategier och nya metoder i biståndsar
bctet. I möjligaste mån utnyttjas svenska resurser. 

Anslagsposten innefattar tre delposter: Försöksverksamhet och metodut
veckling (FOM), ämnesinriktad verksamhet (ÄIV) och insatsförberedelser 
och resultatvärdering (IRV). 

Långsiktighet och flexibilitet är väsentliga för en stor del av insatserna un
der denna anslagspost. Exempel på detta är familjeplanering under 1960-
och 1970-talen samt miljö och AIDS-bekämpning under 1980-talct. 

SIDA avser att under de närmaste åren prioritera olika ÄIV-insatser. Det 
gäller särskilt i syfte att finna metoder att stödja och underlätta mottagarlän
dernas förändring i riktning mot marknadsekonomi. 

En annan stor ÄIV-insats gäller befolkningsfrågor. Dessas betydelse kan 
inte nog understrykas och är nära kopplade till problematiken kring miljö 
och hushållning med naturresurser. Även frågor om kvinnors och barns si
tuation är viktiga i sammanhanget. SIDA:s insatser på detta område avser 
stöd till metodutveckling och resultatspridning samt att stimulera till erfarcn
hetsutbytc. 

Det finns enligt min mening skäl att göra vissa omprioriteringar av insat
serna under denna anslagspost. De insatser som avser handikappade, kvin-
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nor, stöd till förvaltningsutvcckling i mottagarländerna och befolknings- Prop. 1992/93:100 
frågor i stort hör hii1vid prioriteras. Jag anser även att SIDA:s rcsultatutvär· Bilaga 4 

deringsverksamhet bör utvecklas vidare. 

Jag föreslår att anslagsposten Särskilda program uppgår till 305 miljoner 

kronor budgetåret 1993/94. 

Rek1J'lering och utbildning av fältpe1:\'0nal 

Personalbiståndet har under senare år genomgått betydande föriindringar. 

Antalet kontraktsanställda genom SIDA har minskat från 297 personer bud· 

getåret 1986/87 till 114 personer i april 1992. Budgetåret 1993/94 beräknas 

antalet vara ca 100 personer. En betydande ökning har under samma tid 

skett vad gäller antalet lokalanställda i mottagarländerna och personalen i 

av SIDA kontrakterade företag. 

SIDA verkar aktivt för att stärka mottagarländernas resurser att upp· 

handla och anställa utländsk personal. Genom s.k. direkanställningsavtal 

ges mottagarländerna möjligheter att anlita utländsk personal på viktiga pos

ter där inhemsk personal saknas. Sådana avtal finns nu med Botswana och 

Namibia och antalet avtal förväntas öka. 

Som förberedelse för olika former av tjänstgöring i u-länder arrangerade 

SIDA under budgetåret 1991/92 60 kurser med sammanlagt 816 deltagare. 

Till en tredjedel avser kurserna förberedelser för deltagare i MFS-program

met (Minor ficld studies). Genom detta program fick under budgetåret 

1991/92 ca 250 svenska högskolestuderanden vid ca 25 institutioner möjlig

het att genomföra fältuppdrag i u-länder. MFS-programmct har enligt min 

mening stor långsiktig betydelse både ur informations- och rekryteringssyn· 

punkt. 

Utrikesutskottet har i ett yttrande (1991/92:UUly) till Konstitutionsut

skottet med anledning av ett tidigare bifall till ett motionsyrkande 

(1989/90:UU15 moment 151) begärt en redovisning av insatser vad gäller 

hemvändande biståndspersonal. Vad gäller SIDA:s personal och kontrakts

anställda sker regelmässigt en återföring av erfarenheter i samband med att 

en utlandstjänstgiiring avslutas. Ansvaret för att så sker ligger på bistånds· 

kontoret. Biståndspersonal har möjlighet till en s.k. säckpeng i samband 

med hemkosten. Säekpcngcn är en SIDA-anställning med ett för den en

skilde relevant innehåll under en period om högst fem månader och syftar 

till att underlätta återinträdet på den svenska arbetsmarknaden. För inneva

rande budgetår har SIDA budgeterat 1 miljon kronor för detta ändamål. 

I syfte att stärka resultatkraven och utveckla kompetensen som beställare 

vad giiller personalutbildning har SIDA fr.o.m. innevarande budgetår beslu

tat ombilda personalutvecklingsbyrån och kursgården i Uppsala till egna re

sultatenheter. 

Rekrytering och utbildning inom det multilaterala området redovisas un

der anslaget C I. Bidrag till internationella biståndsprogram. 

Jag beräknar mcdelsbchovet vad gäller rekrytering och utbildning av fält

personal till 40 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. 

155 



Vissa landprogramkoslnadcr 

Denna anslagspost upptar bl.a. skatter och sociala avgifter för fältpersonal 
som erläggs i Sverige samt vissa övriga kostnader för fältpersonal. Kostnader 
för tidsbegränsad handläggning av säkcrhctsfr:'lgor (konsultarvoden och en 

temporär förstärkning i södra Afrika) får även finansieras från anslagspos

tcn. Vidare får kostnader för säkerhctsarrangcmang m.m. bestridas från an
slagspostc1; intill ett belopp om 500 000 kr. Det totala medelsbehovet för 
budgetåret 1993/94 beriiknas därmed till 43 miljoner kronor. 

Sedan budgetåret 1981/82 avräknas kostnaderna för svenska skolor i vissa 

u-länder. Kostnaderna belastar utbildningsdepartementets huvudtitel. Låne

garanti för finansiering av byggandet av skolor eller kompletterande byggna

der kan undantagsvis belasta biståndsanslaget vid eventuella skadcfall. Re
geringen beslutade att utställa garanti för lån, dels den 11 oktober 1990 till 
Svenska skolföreningen i Nairobi till ett belopp av högst 2 000 000 kr för att 

finansiera en internatanläggning, dels den 12 september 1991 till Svenska 
skolföreningen i Managua till ett belopp av högst 1600 000 kr för att finan

siera inköp av skolfastighet. 

lnfomzalion genom SIDA 

Av grundläggande betydelse för ansträngningarna att skapa och på längre 
sikt bredda förståelsen och engagemanget för u-länder och för svenskt bi

stånd är det informationsarbete som SIDA bedriver. Under de ekonomiska 
omständigheter som för närvarande råder och som präglas av djupgående 

ekonomisk recession ter sig dessa strävanden ännu mer väsentliga. Även om 

SIDA på grund av sin ställning självklart har huvudansvaret för spridningen 
av information om u-länder och det svenska utvecklingssamarbetet, är det 
viktigt att SAREC, BITS och SWEDECORP, Nordiska afrikainstitutet och 
Sandö U-centrum bidrar genom att sprida kännedom om de egna verksam
heterna. Detta gäller i lika hög grad för folkrörelser och enskilda organisa
tioner som arbetar med utvecklingssamarbete. Inte minst viktigt är det för 
våra ansträngningar att motverka de tendenser till främlingsfientlighet, som 
under de senaste åren kunnat iakttas i Sverige. 

Redan i förra årets proposition välkomnade regeringen försöken med att 

under en treårsperiod utprova möjligheterna att via åtta regionansvariga 

verka för att internationalisera undervisningen. Skolorna och deras personal 

har därvid en central roll att spela. Det är av stor vikt för det framtida utveck
lingssamarbctet att på detta sätt nå ut till en bred allmänhet i syfte att skapa 
ett intresse för u-länder och för arbetet med att via biståndet förbättra förhål

landena i dessa länder. 

Jag förordar att 23 miljoner kronor avsätts för anslagsposten Information 

genom SIDA varav 5 miljoner kronor avsätts till regeringens disposition för 
särskilda informationssatsningar. 

Hemställan 

Jag hemställer alt regeringen 
dels föreslår riksdagen att 
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1. godkiinna de riktlinjer för utvecklingssamarbete genom SIDA Prop, 1992/93: 100 

som jag förordat, Bilaga 4 
2. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som 

jag förordat, 

3. till Utvecklingssumarbete genom SIDA för budgetåret 1993/94 an

visa ett rcscrvationsanslag på 6 702 000 000 kr, 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört i före

gående avsnitt angående 

4. kunskapsuppbyggnad i det fransktalande Afrika, 

5. redovisning av Bistånd genom folkrörelser och enskilda organisa

tioner. 

C 3. Andra biståndsprogram 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 004 251 997 Reservation 

2 114 500 000 

1 195 911 910 

1 804 500 000 

Tabell 6. Andra biståndsprogram budgetåren 1992/93-1993/94 (mkr) 

Anvisat Förslag Förändring 
1992/93 1993/94 

U-landsforskning genom Styrelsen 
för U-landsforskning (SAREC) 425,0 405,0 

BITS verksamhet, därav 
Tekniskt samarbete 324,5 304,5 
U-kreditcr 420,0 400,0 

Giiststipendie- och utbytesprogram 
genom Stiftelsen Svenska Instituet 10,0 7,5 

Niiringslivsbisttmd genom Styrelsen för 
internationellt ntiringslivsbistånd 
(SWEDECORP) 160,0 135,0 

Swcdfund lnternational AB 25,0 25,0 

Projektbist~nd till vissa liindcr 40,0 20,0 

Stöd till ekonomiska reformprogram 
och skuldliittnads;'\tgiirder 700,0 500,0 

Utredningar m. m. 10,0 7,5 

Summa 2 114,5 I 804,5 

U-landsforskning genom Styrelsen för u-landsforskning 
(SAREC) 

SAREC 

1993/94 

-20,0 

-20,0 
-20,0 

-2,5 

-25,0 

+f-0,0 

-20,0 

-200,0 

-2,5 

-310,0 

SAREC har inkommit med en fördjupad anslagsframställning avseende de 

tre kommande budgetåren ( 1993/94-1995/96). 

SAREC fön.:sl[1r en viiscntlig höjning av ambitionsnivån i forskningsbi

st;1ndet fr<°u1 425 miljoner kronor budgetåret 1992/93 till 600 miljoner kronor 

hudgett1ret l 9LJ5/%. 
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Förslaget motiveras med dels kunskapsutvecklingens centrala betydelse Prop. 1992/93:100 
för u-ländcrna, dels den kris för universitet och forskning som råder i mfrnga Bilaga 4 
av de fattigaste u-ländcrna. Hög prioritet bör även fortsättningsvis ges åt att 

utveckla och stärka forskningskapacitetcn i resurssvaga u-ländcr. 

De forskningsområdcn SAREC avser prioritera under treårsperioden är 

miljö och utveckling, befolkning, ekonomiska och politiska förändringspro

cesser, demokrati och mänskliga rättigheter, kvinnoforskning, hälsoforsk

ning (inkl. AIDS) samt de s.k. basvetenskaperna. 

SAREC utgår i framtidsanalysen från konstaterandet att i-länderna svarar 

för 96 % av världens resurser för forskning och utveckling (FoU) och att den 

snabba utvecklingen inom vetenskap och teknik innebär såväl hot som möj

ligheter för u-länderna. SAREC sammanfattar behoven av FoU-verksamhet 

och resurser för denna i u-länderna på följande sätt: 

"Forskningen är i många avseenden internationell till sin natur. Jnget land är 
självförsörjande inom forskning. Förekomsten av en inhemsk forskning är 
också en förutsättning för att ge kvalitet åt den högre utbildningen .... Utan 
en egen kompetens inom viktiga områden blir beroendet av omvärlden nära 
nog total." 

Resurserna för högre utbildning och FoU varierar betydligt mellan olika u

ländcr. I de ekonomiskt framgångsrika delarna av Asien samt i Kina och In

dien görs avsevärda investeringar i FoU. Även i Latinamerika finns bety

dande forskningskapacitet inom vissa områden. 

De fattigaste u-länderna har däremot minskat sin andel av världens sam

lade FoU-resurser, från 2,2 % år 1980 till 0,8 % år 1990. Särskilt tydligt är 

detta i Afrika söder om Sahara. De stora ekonomiska problemen och i vissa 

fall politisk repression har lett till att universiteten kraftigt försvagats och i 

flera fall hotas forskningsmiljöer och -institutioner att gå under. Effekten är 
att många länder är helt beroende av bistånd för att utveckla och bevara sin 

forskningskapacitet. 
Till den fördjupade anslagsframställningen har bilagts en utredning, "Att 

äga, utveckla och förvalta kunskap - Bistånd till universitet i u-länder", ge

nomförd gemensamt av SAREC och SIDA, med förslag om att i vissa av

seenden förändra stödet till kapacitetsbyggande. Utbildnings- och forsk

ningsmiljöcrnas sönderfall i ett antal av de fattigaste u-länderna gör att stöd 

i större utsträckning bör ges till en hel fakultet eller ett universitet, genom 

t.ex. basstöd, stöd till förvaltning och vetenskaplig infrastruktur. 

Det finns också behov av att utveckla mottagarnas planering och ledning 

av nationell FoU och högre utbildning. Detta kan även bidra till forbiHtrade 

möjligheter till givarkoordinering. SAREC:s och SIDA:s stöd till universi

tetet i Maputo redovisas här som ett framgångsrikt exempel. 

Vad gäller verksamhetens allmänna inriktning föreslår SAREC en ändring 

av målparagrafen i myndighetens instruktion. Syftet iir att klarare ge uttryck 

för forskningsbiståndets båda verksamhetsmål 

- att stärka u-ländcrnas forskningskapacitet och 

- att främja utvecklingsinriktad forskning. 

Förslaget om instruktionsändring innebiir också att de bf1da verksamhetsmå- 158 



len tydligare relateras till de fem biståndspolitiska målen. Nuvarande in- Prop. 1992/93:!00 
struktion nämner endast målen ökat självbestämmande samt ekonomisk och Bilaga 4 
social rättvisa. 

SAREC redovisar vidare en mycket utförlig genomgång av verksamhe
tens mål och de olika stödformerna. Vad gäller verksamhetens utveckling 
konstateras att den ökat med 50 % under de senaste tio åren och att flera 
nya mer arbetsintensiva och resurskrävande stödformer tillkommit. 

Resultatanalysen inleds med en beskrivning av de metoder, resultatmått 
och överväganden som SAREC tillämpar i sin verksamhet. 

Vad gäller verksamhetsmålet "att stärka u-ländernas forskningskapaeitet" 
sägs att en enkel, allmänt accepterad definition av begreppet saknas. 
SAREC anser att målet uppnåtts när "det utvecklats miljöer i mottagarlän
derna där forskning med god kvalitet och relevans varaktigt bedrivs". 

För vcrksamhetsmålet "främja utvecklingsinriktad forskning" gäller eta
blerade normer och former för bedömning av forskningens kvalitet och 
värde dels inomvetenskapligt, dels vad gäller den allmänna kunskapsupp
byggnaden inom området. 

I den fortsatta analysen kommenteras och diskuteras med utgångspunkt 
från elva representativa exempel resultaten av SAREC:s insatser. 

Vad gäller de bilaterala programmen (med exemplen Mocambique, Etio
pien och Sri Lanka) visar sig resultaten i stor utsträckning vara beroende av 
det historiska utgångsläget i respektive land. 

De regionala programmen är huvudsakligen inriktade på produktion och 
spridning av forskningsresultat. De bidrar även i stor utsträckning till att 
stärka och vidmakthålla forskningskapaciteten, genom uppbyggandet av 
livskraftiga regionala nätverk, t.ex. det östafrikanska arkeologiprogrammet 
och det afrikanska energiforskningsprogrammet. 

De internationella programmen, exemplifierade med CGIAR och 
WHO/HRP, är framför allt inriktade på forskningsresultat. Ett viktigt syfte 
med SAREC:s stöd har varit att påverka forskningsprogrammens inriktning 
och policy, inte minst vad gäller forskningens relevans för u-länderna. 

Stödet till den "resultatinriktade" forskningen belyses med AIDS-pro
grammet, forskningen om Chagas sjukdom samt skog/miljö-programmet. 
Resultatmått som används är etablerade vetenskapliga kvalitetsmått, dvs. 
granskning och värdering i den internationella forskarvärlden. 

Det svenska programmets inriktning har successivt förändrats mot ett mer 
långsiktigt och koncentrerat stöd till forskningsmiljöer. Programmet består 
av tre stödformer (projektstöd, långsiktigt stöd till institutioner och forsk
ningsmiljöcr samt högre forskartjänster). Därutöver medverkar för närva
rande ca 120 svenska institutioner i huvudsakligen de bilaterala program
men. 

SAREC gör i sin resursanalys en jämförelse med sin kanadensiska mot
svarighet, IDRC. Det kanadensiska forskningsbiståndet är endast ca 50 % 
större än det svenska, men IDRC har 15 gånger fler anställda än SAREC 
(600 respektive 40 anställda). IDRC:s arbetssätt och roll i de stödda projek
ten är dock betydligt mer aktiv än SAREC:s. 

I fråga om produktivitet och kostnadseffektivitct sägs att enkla miitmcto
der saknas. Verksamhetens omfattning och utvecklingen av mer arhctskrii-

11 Riksdagen /99:!.i93. I sam/. Nr 100. 11ilaga ./ 
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vande stödformer har dock inte åtföljts av motsvarande förstärkning av 
SAREC:s administration. De 15 forskningssekreterarna har enligt SAREC 
en generellt sett alltför hög ärendebelastning och kvalificerad kompetens be
höver tillföras viktiga programområden (bl.a. naturresurser och miljö). 

Löncnivån vid universiteten har ökat kraftigt under senare år. Detta har 
försvårat SAREC:s möjligheter att rekrytera och behålla personal. SAREC 
begär därför resurser för att höja lönenivån så att den motsvarar den vid jäm
förbara institutioner. 

SAREC hemställer, med hänvisning till förslaget om höjd ambitionsnivå i 
verksamheten, att kravet på_ en real minskning av förvaltningsanslaget med 
5 % under den kommande treårsperioden inte tillämpas. SAREC begär en 
ökning av anslaget med ca 12 % under treårsperioden. 

Sakanslagets tre delposter, insatsförberedelser, forskningssamarbete och 
u-landsforskning i Sverige, liksom den inbördes fördelningen dem emellan 
föreslås vara oförändrade (2 %, 88 % resp. 10 % ). 

Föredragandens överväganden 

De krav regeringen ställt på myndighetens fördjupade anslagsframställning 
(dels generellt i budgetförordningen, SFS 1989:400, dels specifikt för 
SAREC i regeringsbcslut 1991-06-06), har enligt min mening mycket väl 
uppfyllts av SAREC. 

Jag anser att SAREC i den fördjupade anslagsframställningens redovis
ningar och analyser visar på en klar uppfattning om målen för verksamheten 
och förhållandena dem emellan samt om formerna för att uppnå dem. 

Jag instämmer i SAREC:s analys av forskningens och kunskapsutveck
lingcns betydelse för u-ländernas långsiktiga utveckling. Nationell forsk
ningskapacitet och fungerande högre utbildning är angelägna inte endast för 
ländernas ekonomiska utveckling. Minst lika viktig är forskningens och den 
högre utbildningens roll vad gäller framväxt och upprätthållande av demo
kratiska samhällsskick och fungerande rättssystem. Mot denna bakgrund an
ser jag att SAREC:s stöd till forskning med inriktning på frågor om demo
krati och mänskliga rättigheter bör öka. 

Jag ansluter mig också till SAREC:s analys av möjligheterna för enskilda 
u-länder att utveckla sin politik och sina insatser vad gäller befolkningsfrågor 
i vid mening, miljö, naturresursutnyttjande och -hushållning. 

Långsiktigt stöd till fattiga u-länders byggande av forskningskapacitet är 
av central betydelse i stödet till en varaktig miljörelaterad ekonomisk och 
politisk utveckling. Mot denna bakgrund anser jag det i högsta grad angelä
get med ett samlat och kraftfullt stöd för att motverka det sönderfall som 
för närvarande drabbar många afrikanska universitet och forskningsmiljöer. 
SAREC:s och SIDA:s gemensamma förslag om samordnade insatser på 
detta område bör därför ges hög prioritet. Vissa förberedande insatser bör 
kunna vidtas redan inom ramen för befintliga bilaterala samarbetsavtal. I 
takt med att avtalen med berörda länder förnyas bör lämpliga former för det 
nya stödet föras in. 

U-ländt:rna karakteriseras ofta av svagt utvecklade mekanismer för att ta 
tillvara och omsätta forskningskunnandc och forskningsresultat i praktisk 
tillämpning. Detta bör beaktas i utformningen av SAREC:s insatser. 
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De krav på ökade resuser som dessa insatser föranleder bör finansieras 

genom omprioriteringar i SAREC:s övriga verksamhet. Detta gör att även 

utrymmet för nya bilaterala samarbeten är mycket begränsat. Det bör an

komma på SAREC att göra denna prövning. 

Jag föreslår att 405 miljoner kronor anvisas för u-landsforskning under 

budgetåret 1993/94. Jag förordar att SAREC bemyndigas göra utfästelser för 

forskningsinsatser med ett belopp om högst tre gånger de vid varje tillfälle 

tillgängliga medlen. 

Medel för SAREC:s förvaltningskostnader tas upp under anslaget 

C 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC). 

Tekniskt samarbete och u-krediter genom Beredningen för 
tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) 

BITS 

BITS har inkommit med en förenklad anslagsframställning för budgetåret 

1993/94. 

BITS föreslår att 300 miljoner kronor anvisas för tekniskt samarbete 

(cxkl. internationella kurser). BITS föreslår därutöver att 300 miljoner kro

nor anvisas för samarbetet med Central- och Östeuropa. 

Den föreslagna höjningen av medclsramen motiveras med att BITS räk

nar med en allmänt ökad efterfrågan på tekniskt samarbete vad gäller om

fång, sektorer, länder och samarbetsparter. 

I Asien förutses en fortsatt hög efterfrågan i Filippinerna och Thailand. 

BITS ser också positivt på ett fördjupat samarbete med Mongoliet. I Paki

stan väntas en viss ökning av miljörelaterade projekt. Begränsade insatser 

kommer att genomföras i Indien och Kina. 

I Latinamerika noterar BITS ett nyväckt intresse från Argentina och 

Mexico samt fortsatt efterfrågan från Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Chile 

och Ecuador. Intresseanmälningar har inkommit från Paraguay, Guatemala, 
Colombia och Honduras. Samarbetet med Chile har inte nått väntad omfatt

ning bl.a. på grund av låg mottagningskapacitet. 

Samarbetet med Dominikanska republiken och Jamaica fortsätter. 

I Afrika fortsätter samarbetet med Tunisien samtidigt som intresset från 

Marocko ökat. Goda förutsättningar finns för samarbete med Egypten. Nya 

samarbetsländer är Botswana, Zimbabwe och Namibia. 

Vad gäller sektorinriktningcil kan noteras ett ökat intresse för miljöinsat

ser och insatser för stöd till reformer inom den offentliga sektorn. Stödet 

inom industrisektorn förutses minska med hänsyn till det särskilda mandat 

som tilldelats SWEDECORP inom området. 

BITS föreslår att 115 miljoner kronor anvisas för internationella kurser. 

Under budgetåret 1991/92 genomfördes 43 kurser med 1 006 deltagare från 

80 länder. Andelen kvinnor bland deltagarna ökade från 17 % till 20 % jäm

fört med året innan. Målsättningen är att under budgetåret 1993/94 nå 25 % 

kvinnligt deltagande. Utvärderingar under året har visat att kurserna på ett 

effektivt sätt förmedlar kunskaper av stor relevans för utvecklingsländerna. 

Under budgetåret 1992/93 tillkommer två kurser. Kostnaderna för att ge-
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nomföra de då totalt 45 kurstillfällena beräknas till 100 miljoner kronor. 
l31TS planerar att utvidga utbildningsprogrammet med 2-4 nya kurser under 
budgetåret 1993/94. 

För gåvoclcmcntcl i u-krcditer föreslår BITS en medelsram om 
600 miljoner kronor. 

Under budgetåren 1990/91och1991/92 lämnades utfästelser om u-krcditer 
till ett totalt belopp om 745 resp. I 130 miljoner kronor. Den utgående re
servationen uppgick till 457 miljoner kronor den 30 juni 1992. Därav var 
308 miljoner kronor utfästa för framtida åtaganden. 

BITS framhåller att möjligheterna till u-kreditgivning under de aktuella 
åren varit beskurna till bl.a. Kina och Indien. Nya mottagare av u-krediter 
var Maldiverna och Uganda. 

BITS förutser att utfästelsevolymen för budgetåret 1992/93 kommer att 
uppgå till 1 500-2 000 miljoner kronor. Något behov av att tillskjuta medel 
till säkerhetsreserven bedöms ej föreligga. 

BITS framhåller att de nya conscnsusreglcrna i viss mån kommer att be
gränsa verksamhetsfältet och att kreditgivningen torde komma att fokuseras 
på samhälleliga investeringar som förräntar sig på lång sikt. Efterfrågan på 
miljöinvcsteringar väntas öka liksom kreditgivningen via utvecklingsbankcr. 
Den senare har under året utvärderats. Resultatet har visat att kreditgiv
ningen fungerat tillfredställande. Ett problem är dock att den ej är anpassad 
till EKN:s kreditgivning med dess krav på självrisk. BITS föreslår därför att 
krediter via utvecklingsbanker skall kunna lämnas utan krav på självrisk. 

Åtcrupptagandet av biståndssamarbetet med Kina liksom det stabilare 
ekonomiska läget i Indien kommer att öka efterfrågan på u-krediter. I Egyp
ten kan kreditgivning komma att aktualiseras om det ekonomiska reform

programmet fortsätter att göra framsteg. Bolivia, Filippinerna, Jamaica och 
möjligen Costa Rica är exempel på andra länder som är på väg att åter bli 
kreditvärdiga och därför kan bli aktuella för u-krediter. 

BITS har i skrivelse till regeringen den 26 oktober 1992 redogjort för om
fattningen och inriktningen på samarbetet med Kina. I skrivelsen föreslås att 
ett fortsatt stöd till utbyggnaden av telekommunikationerna i Kina bör ges, 
att en årlig kreditvolym enligt BITS anslagsförslag anvisas för att möjliggöra 
stödet främst till telekommunikationer samt att kreditgivning skall kunna 
övervägas för projekt som har betydelse för de ekonomiska reform_erna, in
klusive finansiering av projekt inom energisektorn i Kina. 

BITS föreslår att länder som är på väg att återvinna sin kreditvärdighet 
skall kunna erhålla u-krediter med en högre förmånlighctsgrad än 50 %. 
Kreditgivningen skulle också underlättas om garantier med 100 % risktäck
ning kunde lämnas.Samarbetet med Världsbanken har intensifierats. BITS 
bedömer det som önskvärt att samarbetet kan fortsätta att utvidgas. 

BITS anser att möjligheterna bör prövas för att bedriva utvecklingssamar
betc med Indonesien. 

Föredragandens överväganden 

BITS uppgift är att främja ekonomisk och social utveckling i u-länder och i 
liindcr i Central- och Östeuropa samt att utvidga och stärka Sveriges förbin-
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delser med dessa länder genom insatser i samarbete med svenska institutio
ner och företag. 

BITS tekniska samarbete utgör en viktig kanal för överföring av svenskt 
kunnande till u-länderna. Jag förutser en fortsatt hög efterfrågan på BITS 
tekniska samarbete. Innevarande budgetår uppgår anslagsposten till 
325 miljoner kronor (inkl. internationella kurser). Jag föreslår att 
304,5 miljoner kronor avsätts för det tekniska samarbetet under budgetåret 

1993/94. I enlighet med riksdagens bemyndigande får BITS utfästa två 

gånger budgetårets anslag för tekniskt samarbete (prop. 1987/88:100 bil. 5, 
bet. 1987/88:UU20, rskr. 1987/88:226). För insatser i Central- och Öst

europa anvisas medel under anslaget G 1. Samarbete med Central- och Öst
europa, anslagsposten 1. Beredningen för internationellt tekniskt-ekono
miskt samarbete (BITS). 

Genom u-krediter överförs finansiella resurser på koncessionella villkor 

för att finansiera projekt som prioriteras av låntagarlandet, som av BITS be
döms få betydande utvecklingseffekter för landet och där svenska varor och 

tjänster är konkurrenskraftiga. Krediten kan utnyttjas först när ett kontrakt 
vunnits i internationell konkurrens. 

Under de senaste fyra budgetåren har utbetalningarna under u-kreditan
slaget överstigit anvisade medel. Reservationen under anslagsposten har 
därmed kraftigt reducerats och ligger nu på en nivå som jag bedömer vara 

rimlig för att tjäna som buffert mot svängningar i efterfrågan. 
Jag delar BITS förslag beträffande u-kreditgivning till Kina men noterar 

att de stora volymer det kan bli fråga om gör att det blir nödvändigt för BITS 
att prioritera mellan olika projekt, som i och för sig kunde kvalificera för u

krediter, för att undvika att kreditgivning till andra mottagarländer trängs 
undan. 

Jag anser att det för närvarande ej är aktuellt att lämna u-krediter till In

donesien. 

Jag föreslår att 400 miljoner kronor anvisas för gåvoelementet i u-krediter 
under budgetåret 1993/94. Jag förordar att BITS bemyndigas att göra utfäs
telser för u-krediter med ett belopp om högst tre gånger de vid varje tillfälle 
tillgängliga medlen. 

Jag delar BITS bedömning att det inte finns behov av att under budgetåret 
1993/94 avsätta medel till säkerhetsreserven som den 30 juni 1991 uppgick 
till 468 miljoner kronor. 

Medel för BITS förvaltningskostnader tas upp under anslaget 

C 8. Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete 
(BITS). 

Krediter för utveckling - betänkande av kreditbiståndskommitten (SOU 
1991:74) 

I december 1990 tillkallade dåvarande biståndsministern Lena Hjelm

Wallcn en kommitte med uppdrag att se över kreditinstrumentets roll i det 
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svenska biståndet. Kommitten har överlämnat sitt betänkande som har Prop. 1992/93: 100 
remissbchandlats. 1 Bilaga 4 

Utredningen 

Utredningen har prioriterat frågor som gäller motiven för att behålla ett kre
ditinstrument i biståndet. Effekterna av bindningen av u-krediterna till 
svenska leveranser har granskats och utvärderats. Förutsättningarna har 
prövats för att bredda kretsen av mottagarländer för att ge kreditgivningen 
en klarare låginkomstprofil. Det nuvarande u-kreditsystemet har utvärde
rats ur administrativ/teknisk synvinkel. 

Mottagar/änder för u-krediter 

Kreditinstrumentet bör bevaras i det svenska biståndet. V-krediter skall 
kunna ges till programländer för svenskt bistånd, länder med vilka BITS be
driver tekniskt samarbete samt andra länder med vilka Sverige önskar inleda. 
eller fördjupa ett ekonomiskt/kommersiellt samarbete. 

Den övre inkomstgräns som idag tillämpas bör bibehållas. 

Bindningen 

Bindningen av u-krediterna är i sig ej önskvärd. Sverige bör dock behålla 
bindningen så länge majoriteten av övriga västländer gör det. 

V-kreditsystemet bör tillåta finansiering av leveranser från svenska före
tag som innehåller upp till 30 % varor och tjänster av annat ursprung. Den 
nu gällande principen att tillåta högst 10 % leveranser från tredje land kan 
innebära begränsningar i möjligheterna att erbjuda ett bra bistånd. Andra 
länders u-kreditsystem medger som regel högre andelar icke inhemska leve
ranser. 

Garanti- eller kreditsystem 

Det nuvarande garantisystemet föreslås ersättas med ett kreditsystem av en
komponentmodell med svenska staten genom BITS som kreditgivare och 
där de kommersiella finansiärerna får regressrätt på BITS. 

Ett alternativ till detta är ett garantibaserat enkomponentsystem med sär
skild garantiordning för u-krediter. Som ett komplement till detta bör möj
ligheten att i vissa fall ge tvåkomponentkrediter bibehållas. 

Kreditvillkor 

BITS bör ges möjlighet att anpassa kreditvillkoren till det finansierade pro
jektet och mottagarlandet så att lånet ger den önskade förmånlighetsgra-
den. 

1 Utredningsman var förre chefen för Fonden för industriellt samarbete med 
u-länder Sven Öhlund. I utredningens referensgrupp deltog som sakkunniga 
riksdagsledamöterna Ylva Annerstedt, Birgitta Hambraeus, Anneli Hulthen, 
Nils T Svensson och Per Westerberg. 164 



Standardiserade låneavtal 

Ett så långt möjligt standardiserat låneavtal för u-krediter utarbetas i samråd 
med affärsbankerna, som föreslås få i uppdrag att för BITS räkning för
handla och underteckna kreditavtal samt svara för inkassering och räntor på 
i huvudsak samma sätt som i dagens system. 

Ersättningen till SEK utformas som en procentuell avgift på utestående 
kreditslock och frigörs därmed från varje enskild kredit, vilket medger juste
ringar i avgiftens storlek även för redan avtalade krediter. 

Löftesprm•isioncr 

Den hittills tillämpade löftesprovisionen föreslås utgå. 

Premiesältning 

De riskavspeglande premierna i dagens system föreslås ersättas med enhets
premier. Därigenom blir förmånen av en u-kredit lika stor för en låntagare 
med dålig ekonomi som för en låntagare med god ekonomi. En alternativ 

ordning kan vara att EKN tar ut en riskavspeglande premie men att BITS 
tillåts lämna en subvention ur biståndsanslaget om premien anses för hög. 

Självrisk 

Bankernas beredvillighet att åta sig självrisker har avtagit under åttiotalet. 
Att avskaffa självrisken och helt friskriva exportören från risk är dock 
olämpligt. Självrisk bör föreligga fram till dess att leverans fullföljts och ac
cepterats av köparen. Utredaren föreslår dels en självrisk om 20 % på till
verkningsgarantin, dels att leverantören eller dennes bank går i borgen för 
20 %. 

Kontantkrav 

En ändring av principerna om att kräva att köparen erlägger 15 % kontant 
skulle öka systemets konkurrenskraft. Då så befinns motiverat, och främst i 
samband med projektfinansiering, bör en u-kredit kunna finansiera 100 % 
av det svenska företagets kontrakt. 

Betalningssvaga länder 

U-kreditmottagare skall normalt ha god kreditvärdighet. V-krediter skall 
dock kunna lämnas till länder som, enligt gängse bedömningar inte är kredit
värdiga, men som på sikt bedöms återfå kreditvärdigheten för finansiering 
av projekt som är väsentliga för landets långsiktiga utveckling och bidrar till 
att förbättra landets betalningsförmåga. Förmånligheten bör då uppgå till 
minst 50 %. Kreditgivningen till sådana länder bör ej överstiga 25 % av nya 
krediter. Beslut om kreditgivning bör fattas av regeringen på förslag av 
BITS. 
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Andra aktörer 

Den finansiella hanteringen av kreditverksamhcten - innefattande bl.a. ad
ministration och finansiering av huvuddelen av kreditstocken, föJValtning av 
medel för räntesubventioner och säkerhetsrcscIVen - anförtros SEK. Vid 

krediter över 50 miljoner kronor bör BITS emellertid infordra särskilda an
bud även från andra finansieringsinstitut än SEK för kostnaden för kreditens 

finansiering och föIValtning. 
Riksgäldskontoret bör tillåtas hålla konton i utländska valutor för u-kre

ditsystemet. Det är önskvärt av konkurrensskäl att BITS tillåts söka andra 
placeringsmöjligheter än konton hos Riksgäldskontoret. 

Siikerhetsreserven 

SäkerhetsreseJVens roll måste vara att klara skadefall av normal omfattning. 
En utvidgning av kreditgivningen till länder med högre kreditrisk kräver 

en större reserv för kreditförluster än i det nuvarande systemet. De genom

snittliga avsättningarna till säkerhetsreseIVen bör därför öka. 

Reserven skall klara utbetalningar p.g.a. skadefa\I som kan komma att in
träffa på länder vars totalengagemang för vart och ett utgör högst 5-10 % av 

den totala låneportföljen. Vid skadefall på länder som svarar för en större 
andel av portföljen skall reserven tjäna som stötdämpare. En begränsning 
bör införas om en högsta exponering på ett och samma land om 20 % av 
utestående låneportfölj. BITS bör årligen göra en bedömning av förlustris

kerna i portföljen och redovisa resultatet till regeringen. BITS bör ges ett 

uttalat huvudmannaskap för reserven som bör förvaltas av SEK. 

Skuldomförhandlingar 

Omförhandling av u-krediter bör ske till samma ränta till vilken de ursprung
ligen lämnades. 

Samfinansiering med världsbanken, de regionala utvecklingsbankerna och 
SIDA 

U-kreditsystemet bör utformas så att det på ett effektivt sätt ger möjlighet 

till samfinansieringar med andra biståndsorgan. Starka skäl talar för att mo

difiera bindningskravet vid samfinansieringar med multilaterala utvecklings

banker och SIDA. Beslut om obunden finansiering bör föregås av en nog

grann prövning av förutsättningarna för svenska leverantörer att framgångs

rikt konkurrera om order. 

Krediter till industriutvecklingsbanker 

Vidareutlåning av svenska u-kreditmedel från industriutvecklingsbanker 

skall ske på marknadsmässiga villkor. Vid förberedelserna för kreditgivning 
till utvecklingsbanker bör ett nära samråd ske mellan BITS och 

SWEDECORP. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 4 

166 



Biståndskrediter Prop. 1992/93:100 

Att införa ett biståndskreditsystcm iir mindre lämpligt bl.a. av skälet all Bilaga 4 
detta skulle kräva nya administrativa rutiner samt att hela kreditvolymen 
måste avsättas i biståndsanslaget. 

Remissinstanscrna 

Flertalet remissinstanser är positiva till att behålla ett kreditinstrument i bi
ståndet. SIDA anser dock att gåvobistånd alltid är fördelaktigare än kredit
bistånd ur makroekonomisk synvinkel. Flera remissinstanser ifrågasätter u
krediternas lämplighet i betalningssvaga länder där gåvobistånd eller bi
ståndskrediter vore att föredra. 

BITS, EKN m.fl. instämmer i att bindningen bör behållas tillsvidare me
dan SIDA och Afrikagrupperna förespråkar ett obundet bistånd. Industri
förbundet, EKN och SEK delar utredarens uppfattning att en större flexibili
tet bör tillämpas beträffande andelen utländska varor i svenska företags le
veranser. BITS anser att möjligheterna att lämna obundna krediter vid sam
finansiering med multilaterala finansieringsinstitutioner bör prövas. 

BITS, SEK, Exportrådet m.fl. tillstyrker utredarens förslag om ett mark
nadsfinansierat u-kreditsystem enligt enkomponcntmodell. EKN och Riks
banken förordar att nuvarande system behålls med vissa modifieringar. 

BITS delar utredarens förslag om ökad flexibilitet beträffande förmånlig
hetsgraden i krediterna. 

SEK och Svenska Bankföreningen anser att det är olämpligt med standar
diserade låneavtal. Industriförbundet och Svenska Bankföreningen tillstyr
ker förslaget om att slopa löftcsprovisioncrna medan SEK anser att de bör 
behållas. 

BITS tillstyrker förslaget om enhetlig premiesättning och anför att om ett 
differentierat system ändå behålls så bör detta utformas på ett sätt som mild
rar kostnaderna för länder i de högsta premieklasserna. Bl.a. EKN avstyrker 
förslaget om cnhetspremier. 

BITS, SEK, Industriförbundet och Exportrådet anser all det nuvarande 
systemet för självrisker bör ändras. EKN, LO och Riksbanken avstyrker 
förslaget. 

Utredarens förslag beträffande omförhandling av u-krediter avstyrks av 
BITS och EKN. 

SWEDECORP delar uppfattningen att gåvoclementet i u-krediter till ut
vecklingsbankcr ej bör föras vidare till slutanvändaren och ifrågasätter sam
tidigt om u-krediter är den lämpligaste stödformen till dessa institutioner. 

Föredragandens överväganden 

Jag delar utredarens uppfattning att visst slag av utvecklingssamarbete bör 
ske i form av krediter. U-kreditsystemet utgör därvid ett lämpligt instru
ment. Jag instämmer också i att Sverige i internationella fora bör verka för 
en global avb'indning av biståndet. Innan betydande framsteg har uppnåtts 
på detta område bör vi, av skäl som anförts i utredningen, behålla bind
ningen i u-kreditsystcmct. Svenskt näringsliv är i hög grad internationellt 167 



konkurrenskraftigt på många områden som prioriteras av u-länderna och 

hittillsvarande u-krcditgivning visar på betydande och varaktiga utvecklings
cffektcr. 

U-kreditcr bör kunna ges till programländer för svenskt bistånd, länder 

med vilka BITS bedriver tekniskt samarbete samt andra Hinder med vilka 

Sverige önskar inleda eller fördjupa ekonomiskt samarbete. Den överens

kommelse som träffats inom OECD om en övre inkomstgräns för mottagare 

av bundet kreditbistånd bör tillämpas också vid BITS u-krcditgivning. För 

närvarande motsvarar detta en per capita inkomst på 2 550 US dollar. 

Inom OECD pågår konsultationer om tolkning och genomförande av de 

nya reglerna avseende bundna u-krediter inom den s.k. conscnsus-övercns

kommelsen. Kortfattat innebär dessa regler att bundna u-krediter inte får 

lämnas för projekt som är företagsekonomiskt lönsamma. Kravet gäller 

dock varken för projekt i de minst utvecklade u-länderna eller för små pro

jekt. Till rikare u-länder får u-kredit inte lämnas. En följd av de nya reglerna 

kan bli att BITS behöver ägna ökad uppmärksamhet åt länder och projekt 

där tillgången till marknadskrediter är osäker. Jag anser att det är väsentligt 

att BITS sprider information om u-kreditsystcmet och det internationella re

gelverket på området till svenskt näringsliv. Bl.a. mot bakgrund av de på

gående internationella diskussionerna anser jag att det nu ej bör göras några 

genomgripande ändringar av u-krcditsystemet. Jag avvisar förslaget om att 

skapa en särskild biståndsgarantiordning liksom förslaget om enhetlig pre

miesättning. Riskavspeglande premier bör bibehållas och fastställas för 

varje enskild kredit i enlighet med det system som tillämpas av Exportkredit

nämnden (EKN). I särskilda fall skall det dock vara möjligt att, vid kredit

givning till länder med låg kreditvärdighet, med biståndsmedel subventio

nera den av EKN fastställda premien. Detta kan ske antingen genom att gå
voelementet höjs eller genom att BITS från anslaget anvisar medel för att 

täcka en del av premien. 
För att möjliggöra kreditgivning till länder, som enligt gängse bedöm

ningar inte är kreditvärdiga, men som för en förtroendeskapande ekonomisk 

politik som på sikt bedöms leda till återvunnen kreditvänlighet bör BITS till
låtas att variera gåvoelementet i u-krediterna. Jag instämmer i utredarens 

förslag att krediter till dessa länder bör ha ett gåvoelemcnt på minst 50 %. 
Denna möjlighet bör dock utnyttjas restriktivt och med beaktande av de ris

ker det innebär alt ge ytterligare krediter till icke kreditvärdiga länder. Jag 

anser att beslut om sådana krediter i enlighet med BITS yttrande skall fattas 

av regeringen på förslag av BITS. 

För att öka konkurrenskraften i u-kreditsystemet föreslår jag att finansie

ring av leveranser som innehåller upp till 30 % icke-inhemska varor och 

tjänster tillåts. Möjligheterna att vid samfinansiering med multilaterala fi

nansieringsinstitutioner och SIDA utfästa obunden finansiering bör prövas i 

begränsad omfattning. Beslut skall i dessa fall underställas regeringens pröv

ning. 
Krediter till utvecklingsbankcr bör kunna lämnas utan krav på självrisk. I 

övrigt bör det nuvarande systemet för självrisk behållas. Härigenom tillför

säkras att exportören/banken är engagerad i affären och noga prövar dess 

risker. Likaså bör löftcsprovisioner bibehållas. 
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Frågan om införandet av ett anslagsfinansierat biståndskreditsystcm som Prop. 1992/93:100 
komplement till elt marknadsbaserat u-kreditsystern kräver fördjupad pröv- Bilaga 4 
ning. Jag avser alt under innevarande budgetår analysera för- och nackdelar 
med införandet av ett sådant system. Härvid kommer också förslaget om 
obundna krediter vid samfinansicring med multilaterala finansieringsinstitu-
tioner att belysas. Jag avser även ytterligare analysera vad de nya reglerna 
för u-kreditcr inom consensus-övcrenskommelsen får för konsekvenser för 
det svenska u-kreditsystemet. 

Gäststipendie- och utbytcsprogram genom Stiftelsen 
Svenska Institutet 

Stiftelsen Svenska Institutet 

Stiftelsen Svenska Institutet (SI) bedriver en mycket diversifierad internatio
nell verksamhet inom områdena information, kulturutbyte och stipendier. 
Drygt 11 % av SI:s verksamhet budgetåret 1991 /92 finansierades med medel 
från tre olika anslag inom biståndsbudgeten. 

Anslagsposten avser kostnader dels för u-landsdelen av SJ :s gäststipendie
program och för långtidsstipendier för sökande från vissa u-länder, dels för 
person- och crfarenhetsutbyte med u-länder. 

SI administrerar årligen mottagandet av totalt 200-300 utländska stipen
diater (för studier och forskning). Av dessa kommer ca en tredjedel från u
länder. 

I expertutbytet mellan Sverige och u-länder deltar årligen ca 200 personer, 
varav ca två tredjedelar från u-länder och ca en tredjedel från Sverige. Verk
samheten har minskat, i båda riktningarna, pga ökade rese- och uppehålls
kostnader. 

Vad gäller dessa verksamheter anser SI i sin fördjupade anslagsframställ
ning att de "visat sig vara en bra biståndsform, som ger ett gott resultat". SI 
avser behålla antalet stipendier till sökande från tredje världen och att vidga 
expertutbytet till nya länder, I.ex. de tidigare sovjetrepublikerna i A~ien. 
För att kompensera ökade kostnader för resor och uppehälle i Sverige begär 
SI en ökning av anslaget med 1 miljon kronor till 11 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Min bedömning av SI:s resultatanalys är att det endast finns svaga kopp
lingar mellan SJ:s stipendie- och expertutbytesverksamhet och det svenska 
biståndets övriga delar. Ett flertal alternativ till SI:s stipendie- och expertut
bytesverksamhet har under åren vuxit fram och finansieras till inte obetydlig 

del med biståndsmcdel. 
Stipendier för studier och forskning i Sverige finansieras och administreras 

av ett stort antal organ. Till en inte obetydlig del tillförs medel från bistånds
anslag. Jag avser att under kommande budgetår initiera en översyn av denna 
verksamhet i syfte att möjliggöra förenklingar vad gäller administrationen. 

Jag föreslår att 7,5 miljoner kronor anvisas för gäststipendic- och utbytes
program genom Stiftelsen Svenska Institutet under budgetåret 1993/94. 
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Näringslivsbistånd genom Styrelsen för internationellt 
näringslivsbistånd (SWEDECORP) och Swcdfund 
International AB 

SWEDECORP 

Styrelsen för internationellt niiringslivsbistånd (SWEDECORP) bildades 
den 1 juli 1991, samtidigt som Importkontoret för u-landsprodukter 

(IMPOD) samt SIDA:s industribyrå upphörde och Fonden för industriellt 
samarbete med u-länder (SWEDFUND) omvandlades från självständig stif
telse till aktiebolag. 

SWEDECORP skall inom ramen för de biståndspolitiska målen bidra till 
utvecklingen av näringslivet i u-länderna. Genom kunskapsöverföring till 

företag och näringslivsorganisationcr skall verksamheten medverka till att 

skapa gynnsamma förutsättningar för investeringar och företagande i motta
garländerna. SWEDECORP skall också främja mottagarländernas handel 

och svara för information och rådgivning om avsättningsmöjligheter på den 

svenska marknaden. SWEDECORP skall inom sitt verksamhetsområde 
främja en framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön. 

SWEDECORP har som målsättning att under en treårsperiod bygga upp 
samarbete med 15 länder. Indien, Tanzania, Costa Rica, Sri Lanka och Zam

bia har under budgetåret 1991/92 ingått i kresten av "pm-aktiva" samarbets
länder (till skillnad från "reaktiva" där SWEDECORP svarar på initiativ ut
ifrån). Under budgetåret 1992/93 planeras fördjupade insatser i Bolivia, 

Botswana, Mocambique, Tunisien och Zimbabve. 
SWEDECORP föreslår att 200 miljoner kronor anvisas för myndighetens 

verksamhet under budgetåret 1993/94. SWEDECORP begär bemyndigande 
att få göra åtaganden som tillsammans med tidigare gjorda utfästelser mot
svarar ingående reservation samt två gånger det belopp som ställs till förfo
gande under anslagsposten. Vidare föreslår man att garantiramen för stöd 
till marknadsföring av u-landsprodukter höjs till 12 miljoner kronor. 

Swedfund International AB 

Swedfund lnternational AB skall bidra till utvecklingen av bärkraftiga före

tag i mottagarländerna genom riskkapitalsatsningar, främst i samarbete med 

svenskt näringsliv. 
Under budgetåret 1991/92 fattade Swedfund styrelsebeslut om åtaganden 

till ett belopp om 41 miljoner kronor i elva nya projekt. (Motsvarande siffra 

för budgetåret 1990/91var59 miljoner kronor i tretton projekt). Fyra av de 

nya projekten återfinns i Afrika, två vardera i Asien och Latinamerika samt 

tre i Östeuropa. 
Bolaget redovisade ett rörelseresultat före avskrivningar och extraordi

nära kostnader på 4,5 miljoner kronor vilket var en förbättring med drygt 

6 miljoner kronor jämfört med föregående räkenskapsår. Stora avskriv

ningar samt kostnader i samband med ombildningen till aktiebolag innebar 
ändå en försämring av nettoresultatet. Bolaget redovisade under 1991/92 en 

nettoförlust på 34 miljoner kronor att jämföras med 19 miljoner kronor året 

innan. 
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För budgetf1ret 1992/93 tillfördes Swedfund International AB 25 miljoner Prop. 1992/93: I 00 
kronor för riskkapitalsatsningar i u-ländcr och 40 miljoner kronor för Cen- Bilaga 4 
tral- och Östeuropa. Swcdfund Intcrnational AI3 räknar med att bolagets 

sammanlagda åtaganden vid utgången av budgetåret 1992/93 ungefär skall 

motsvara inbetalt grundkapital om 41.'i miljoner kronor. För att möjliggöra 

en ökad planeringst1ygghet föreslås att grundkapitalct under en treårsperiod 

höjs till 800 miljoner kronor. För budgetåret 1993/94 begär Swedfund I nter-

national AB ett kapitaltillskott om 140 miljoner kronor varav hälften för in-

satser i u-ländcr. 

Föredragandens överviiganden 

Bildandet av Styrelsen för internationellt näringslivsbistfmd har inneburit 

ökade möjligheter för Sverige att erbjuda ett effektivt biståndssamarbete 

inom näringslivsområdet. 

Jag noterar med tillfredställelse att SWEDECORP, trots de svårigheter 

av organisatorisk art man haft att bemästra under verksamhetens inledande 

skede, förmått utveckla och påbörja genomförandet av en strategi som gör 

att SWEDECORP kan fungera som en kombination av efterfrågestyrd och 

initierande samarbetspartner. Jag välkomnar SWEDECORP:s vilja att sätta 

effektivitet snarare än utbetalningsmål i första rummet. Tyngdpunkten i 

verksamheten skall ligga på kunskapsövcrföring och kompetensutveckling. 

Stora resurskrävande insatser bör undvikas liksom subventioner till enskilda 

företag. Gåvomedel till enskilda företag diir Swcdfund lnternational AB in

går som deliigare skall dock i särskilda fall kunna beviljas för att under ett 

inledningsskede täcka kostnader för t.cx. utbildning och företagsledning 

som är oproportionerligt stora. 

För budgetåret 1993/94 föreslår jag att 135 miljoner kronor anvisas för 

SWEDECORP:s verksamhet. Vidare föreslår jag att SWEDECORP be

myndigas att göra utfästelser om två gånger budgetårets anslag och att garan

tier för marknadsföringsinsatser genom den s.k. importgarantin höjs till 

12 miljoner kronor. Medel för SWEDECORP:s verksamhet i Central- och 

Östeuropa anvisas under anslaget G I. Samarbete med länderna i Ccntral

och Östeuropa. 

Beträffande Swedfund International AB verksamhet noterar jag med till

fredställelse att omsättning och resultat i företag i drift förbättrats totalt sett 

trots att antalet vinstgivande företag minskat något jämfört med föregående 

år. Fem företag, samtliga i Afrika, har under året gjort utdelningar till sina 

aktieägare. Glädjande är också att att lönsamheten i det kinesiska läkemc

dclsföretaget SSPC, som iir Swedfunds enskilt största investering, kraftigt 

förbättrats. 

Jag noterar Swedfunds resultatmiissiga försämring som förklaras av att bo

lagets engagemang i förlustbringande projekt awecklats under året. Jag ac

cepterar att risknivtm i Swedfunds investeringar ~ir hög. Samtidigt vill jag un

derstryka vikten av att projektdeltagandet sker på affärsmässiga grunder. 

Jag delar Swedfunds bediimning att den lfö1gsiktiga målsättningen skall vara 

att intäkterna i invcsteringsverksamheten skall täcka kostnaderna för den
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Jag förutser en fortsatt hög efterfrågan på samarbete genom Swedfund i Prop. 1992/93:100 
såväl u-länder som Central- och Östeuropa. Jag instämmer i att Swcdfunds Bilaga 4 
kapital bör höjas successivt. För budgetåret 1993/94 föreslår jag att 

Swedfund ges ett kapitaltillskott på 25 miljoner kronor för invcstcringsverk· 
samhct i u-länder. För verksamheten i Central- och Östeuropa anvisas medel 
under anslaget G 1. Samarbete med Central· och Östeuropa. 

Under anslaget C 10. Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd 

(SWEDECORP) redovisar jag förslag om ändrad organisationsstruktur för 
näringslivsbiståndct. 

Projektbistånd till vissa länder 

Föredragandens överväganden 

Våren 1988 beslutade riksdagen (prop. 1987/88:100 bil.5, bet. 

1987/88:UU20, rskr. 1987/88:226) att inrätta anslagspostcn Projektbistånd 
till vissa länder. Avsikten var att möjliggöra insatser till länder som befinner 

sig i ett kritiskt skede där utgången kan bli avgörande för landets framtida 
utvecklingsmöjlighetcr. Stödet under anslagspostcn har avsett väl definie

rade insatser av projektkaraktär i ett initialskede av svenskt biståndssamar
bete med landet. Från anslagsposten har insatser finansierats i Costa Rica, 

Chile, Uganda, Filippinerna, Bolivia, Ecuador, Polen och övriga Central
och Östeuropa. Sedan budgetåret 1991/92 finansieras biståndet till Uganda, 
Bolivia, Chile och Costa Rica över myndigheternas ordinarie anslag. Fr.o.m. 

budgetåret 1992/93 finansieras stödet till Polen och övriga Central- och Öst
europa under anslaget G 1. Samarbete med länderna i Central- och Öst

europa. Det svenska biståndssamarbctct med Filippinerna och Ecuador bör 
från och med budgetåret 1994/95 finansieras på myndigheternas ordinarie 
anslag. 

Inom anslagspostcn finns viss beredskap för oförutsedda insatser. Jag fin
ner det lämpligt att över anslagspostcn även ge möjlighet åt andra myndighe
ter än SIDA till samarbete i nya former med några av de mer utvecklade 
programländerna. Här vill jag särskilt nämna Botswana, Namibia, Zim
babwe och Indien. 

Mot bakgrund av vad jag ovan anfört föreslår jag att 20 miljoner kronor 
anvisas för Projektbistånd till vissa länder under budgetåret 1993/94. En del 

av insatserna som finansieras under anslagsposten är av flerårig karaktär. Jag 

föreslår att regeringen begär riksdagens bemyndigande att få göra utfästelse 
om högst två gånger anslagsbeloppet. 

Stöd till ekonomiska reformprogram och 
skuldlä ttnadsåtgärder 

Föredragandens överväganden 

Tunga skuldbördor och oförmåga att föra en systematisk anpassningspolitik 

har under en längre tid undergrävt den ekonomiska och sociala utvecklingen 
i många u-länder. Situationen blev för många länder akut under 1980-talet 

med stora bytesbalansunderskott och stagnerande tillväxt som följd. Orsa- 172 



kerna står att finna i s!'tviil interna som externa faktorer. Bland de interna 

kan niimnas ineffektiv användning av upplånat kapital, ineffektiva statliga 

regleringar, felaktig jordbrukspolitik, övervärderade växelkurser och en allt

för expansiv penning- och finanspolitik. Situationen förviirrades av en för

sämrad omgivning med stigande realräntor, stigande dollarkurs, sjunkande 

priser på u-ländernas exportprodukter och ökad protektionism på i-lands

marknaderna.För att de skuldtyngda länderna skall kunna återupprätta till

växten och komma ur den ekonomiska krisen är det nödvändigt att ekono

miska reformer genomförs. Dessa s.k. strukturanpassningsprogram, som of

tast utformas i samarbete med Internationella Valutafonden och Världs

banken, syftar till att minska de makroekonomiska obalanserna och genom 

marknadsekonomiska reformer skapa en bättre grund för tillväxt i ekono

min. För att anpassningen skall bli framgångsrik krävs dock alt programmen 

får tillräcklig extern finansiering i form av ökade biståndsflöden och skuld

lättnader. 
Anslagsposten Stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåt

gärder används i anslutning till internationellt samordnade aktioner och möj

liggör additionellt stöd till de fattigaste och mest skuldtyngda länderna som 

genomför strukturanpassningsprogram. Insatserna kan antingen bestå i ett 

resurstillskott, oftast i form av obundet importstöd, eller av mer direkta 

skuldlättnadsåtgärder. För att skuldlättnadsåtgärder skall kunna bidra till att 

länderna på sikt återfår sin kreditvärdighet krävs att de utformas med hänsyn 

till situationen i varje enskilt land och att olika typer av skuld måste behand

las olika. En rimlig bördefördelning måste åstadkommas mellan de berörda 

parterna. 
Under senare år har vissa framsteg gjorts internationellt vad gäller att 

åstadkomma skuldlättnader och ökat betalningsbalansinriktat bistånd till 

stöd för de fattigaste och mest skuldtyngda ländernas reformansträngningar. 

Genom anslaget har Sverige kunnat bidra till att internationella aktioner 

kommit till stånd. Sådana insatser har varit betydelsefulla, men ytterligare 
åtgärder kommer att bli nödvändiga under lång tid framöver. Jag anser att 

Sverige även i fortsättningen bör spela en aktiv roll på detta område. 

Världsbankcns Särskilda program för Afrika (SPA) har visat sig vara ett 

mycket framgångsrikt initiativ för att mobilisera och samordna ökade resur

ser till förmån för de fattigaste och mest skuldtyngda länderna i Afrika som 

genomför strukturanpassningsprogram. Programmet omfattar ökad konces
sionell utlåning från IMF och Världsbanken, ökat betalningsbalansinriktat 

bistånd från bilaterala givare samt skuldlättnader. Utöver ökade resursflö

den liiggs stor vikt vid biståndssamordning, minskad bindning av biståndet, 

uppföljning av landets budgetutgifter och snabbare utbetalningar. För vissa 

länder har utbetalningstakten av allokerade medel dock varit alltför lång

sam. Sverige är en av de största bidragsgivarna till SPA och har aktivt delta

git i policydialogen. Det nuvarande SPA-samarbetet täcker treårsperioden 

1991-1993. För närvarande diskuteras förutsättningarna för ett nytt samar

bete. Jag anser att SPA-samarbetet fyller en viktig funktion och hör drivas 

vidare. 

En av de viktigaste formerna för bidrag inom SPA är s.k. sam- och paral

lellfinansiering med Världsbankens liingivning. Sveriges bidrag har huvud-
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sakligen lämnats i form av obundet importstöd, förctriidesvis till marknads
baserade valutafördelningssystem i u-länderna. Importstödet möjliggör den 
import som är nödvändig för ekonomisk återhämtning och iir en bistånds
form som bidrar till framväxten av en privat sektor i mottagarlandet. Detta 
förutsätter bl.a. att valutafördelningen inte är centralstyrd eller förenad med 
subventioner till importören. Det är härvid viktigt att importören betalar 
fullt motvärde i lokal valuta. Uppföljning av importstödet måste främst ske 
genom att följa genomförandet av det ekonomiska reformprogrammet i stort 
samt genom alt föra en dialog om fördelningen och prioriteringarna i motta
garlandets statsbudget. Jag anser att obundet importstöd till marknadsbase
rade valutafördelningssystem även fortsättningsvis bör utgöra en betydande 

insats från anslaget. 
Inom ramen för SPA ger Sverige också bidrag för att underlätta de fatti

gaste ländernas återbetalning av gamla världsbankslån. Det gäller de fattiga 
länder som numera endast får tillgång till Världsbankens utlåning på konces
sionclla villkor, men som har gamla lån på marknadsmässiga villkor. Dessa 
skulder är ofta mycket betungande. Världsbanken är, liksom andra interna
tionella finansiella institutioner, s.k. prioriterad fordringsägare, vilket inne
bär att fordringarna inte kan avskrivas eller omförhandlas. Bidragen för alt 
underlätta återbetalning av sådan skuld är en effektiv form av skuldlättnad, 
eftersom resurser direkt frigörs för andra ändamål. Sverige bör fortsätta att 
bidra till denna typ av skuldlättnad till liinder inom och utanför SPA som 
genomföre konomiska reformer. Samtidigt bör Sverige fortsättningsvis ställa 
större krav på att också andra givarländer uppmuntras att bidra i större ut
sträckning till skuldlättnadsinsatser och andra insatser inom ramen för SPA. 

IMF spelar en huvudroll när det gäller de makroekonomiska strukturan
passningsprogrammen. Eftersom fondens ordinarie resurser endast kan utlå
nas för temporärt betalningsbalansstöd, har särskilda lånearrangemang ska
pats för att stödja de fattigaste ländernas strukturanpassning på koncessio
nella villkor. ESAF (Enhanced Structural Adjustment Faeility) finansieras i 
huvudsak genom gåvobidrag, bl.a. från Sverige, och lån på förmånliga vill
kor från medlemsländerna. Möjligheten att låna från ESAF utgår i novem
ber 1993 och dessförinnan kommer en utvärdering att ske och förslag presen
teras på hur en efterföljare till ESAF skulle kunna konstrueras. Sverige av
ser att därvid arbeta för ett bredare deltagande av givarländer och för en 
rimligare bördefördelning. Skulle resultatet bli godtagbart bl.a. i detta av
seende, kan en diskussion om ett fortsatt svenskt bidrag bli aktuellt redan 

under budgetåret 1993/94. 
Ett antal skuldtyngda länder har stora betalningseftersläpningar till 

Världsbanken, IMF eller regionala utvecklingsbanker. Detta är ett allvarligt 

problem, eftersom länderna utestängs från ny långivning. Särskilda insatser 
måste till för att hjälpa de länder som lägger om sin ekonomiska politik och 
försöker klara ut problemen med betalningsbalanseftersläpningarna. Ge
nom att bilda en s.k. stiidgrupp av frivilliga bidragsgivare kan extraordinära 
resurser mobiliseras i sådana situationer. Sverige har utfäst ett bidrag inom 
ramen för planerade stödgrupper för Vietnam och Kambodja. Det är min 
förhoppning att dessa skall kunna bildas under kommande budgetår. 

Skulderna till offentliga bilaterala kreditorer, främst histåndskrediter och 
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exportkrediter, är en tung börda för många av de fattigaste länderna. Sverige 
har aktivt drivit frågan om bilaterala skuldlättnader i Parisklubben där bila
terala skulder omförhandlas. Diskussioner har förts om att åstadkomma be
tydande skuldlättnader för de fattigaste och mest skuldtyngda länderna. Den 
överenskommelse som träffades i december 1991 om de s.k. utvidgade To
rontovillkoren, är emellertid betydligt mindre långtgående än vad Sverige 
drivit. Sverige bör därför även i fortsättningen kunna bidra med medel från 
anslaget, bl.a. för att täcka de fattigaste ländernas räntebetalningar till Sve
rige som skall betalas i enlighet med omförhandlingsavtalen. Samtidigt är 
det viktigt att Sverige multilateralt verkar för ökade bilaterala skuldlättna
der. 

Många fattiga länder har en visserligen begränsad men ändå betungande 
kommersiell skuld, dvs. skuld till privata kreditorer, främst banker. Betal
ningseftersläpningarna har försvårat tillgången på nya lån och fördyrat nöd
vändiga handelskrcditer. Genom skuldåterköp och skuldbyten kan man ut
nyttja dessa fordringars låga värdering på andrahandsmarknaden. Världs
banken samordnar och bidrar själv tillsammans med bilaterala biståndsgi
vare till finansiering för återköp av kommersiella skulder. Ett antal skuldå
terköp planeras för innevarande och kommande budgetår till vilka Sverige 
har utfäst bidrag. 

Stöd från anslaget bör även fortsättningsvis utgå till de fattigaste och mest 
skuldtyngda länderna, som genomför ekonomiska reformprogram. Bidrag 
skall kunna utgå för både programländer och andra länder som för en sund 
ekonomisk politik i riktning mot marknadsekonomi och demokrati. Jag an
ser att det i första hand är de ansträngningar och framsteg som görs som bör 
bedömas och inte enbart hur långt landet kommit i sina reformer. Sveriges 
roll i biståndet till landet i fråga bör också beaktas. Användningen av medlen 
är beroende av hur reformprogrammen genomförs samt av hur det interna
tionella samarbetet utformas. En betydande grad av flexibilitet behövs. 
Detta innebär att medelsutnyttjandet kan komma att variera från år till år. 
Jag förutser ett fortsatt omfattande behov av insatser för budgetåret 1993/94. 

Jag föreslår att 500 miljoner kronor anslås för Stöd till ekonomiska re
formprogram och skuldlättnadsåtgärder för budgetåret 1993/94. 

Utredningar m.m. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har under år 1992 beslutat inrätta en kommitte med uppdrag att 
utvärdera och analysera effektiviteten i det svenska biståndet (dir. 1992:59). 
Jag utgår från att kommitten kommer att kunna påbörja sitt arbete i början 
av år 1993. Kommitten har fått ett tvåårigt mandat för sitt arbete. Det är min 
avsikt att återkomma i frågan hur verksamheten framgent bör organiseras i 

1994 års budgetproposition. 
För utredningar m.m. beräknar jag 7,5 miljoner kronor under bugetåret 

1993/94. Från posten bör även det nya utvärderingssckretariatet finansieras. 

12 Riksdagen 199:!!93. I sam/. Nr f(JO. Bilaga 4 
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Hcmstiillan 

Jag hcmstiillcr att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de riktlinjer för bidragsgivningcn som jag förordat, 

2. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som 

jag förnrd;1t, 

3. till A11dra biståndsprogram för budgetåret 1993/94 anvisa ett re

scrvationsanslag på l 804 500 000 kr. 

Administration av biståndet 

Rationalisering av biståndsadministrationcn 

I ljuset av riksdagens nyligen beslutade bcsparingsåtgiirdcr har jag sett det 

som nödvändigt <lll undersöka vilka rationaliseringar och besparingar som 

iir möjliga att göra inom Utrikesdepartementets biståndsavdclning, inom de

partementets övriga avdelningar och utrikesförvaltningen i övrigt som deltar 

i handUiggning av biståndsiircnden samt inom bistrmdsmyndighetcrnas för

valtningar. 

Det är diirfiir önskvärt att den nu pågående utredningen om styrnings- och 

samvcrkansformcr inom biståndet kompletteras för att på ett systematiskt 

sätt se över om man med givna mål och ramar kan rationalisera förvaltningen 

och göra ekonomiska besparingar. 

Det inncbiir en genomgång av departementets och myndigheternas olika 

uppgifter med syfte att rationalisera och effektivisera verksamheten så att 

kvaliteten i den operativa verksamheten kan höjas. Det kan innebära sam

manhiggning eller nedläggning av funktioner, ut kon traktering, mer systema

tisk kompetensuppbyggnad mm. 
Jag avser därför att snarast tillsätta en utredare med uppdrag att avlämna 

förslag till besparingar inom biståndsadministrationen. 

Allmänt 

Förvaltningsanslagen för myndigheterna Styrelsen för internationell utveck

ling (SlDA), Styrelsen för u-landsutbildning i Sanclö (Sandö U-centrum), 
Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), Nordiska afrikainstitutct (NAI), 

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) och 

Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) har budge

terats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av 

ändringen av nivån på lönekostnadspåläggct, den ändrade finansieringsfor

mcn för Statshälsan, övergången till lån i Riksgälclskontorct (RGK) samt de 

nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa för

ändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdeparte

mentet (bil. 1, statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2,2). Det belopp 

som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fast

ställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu 

budgeterade beloppet. 

Med hänvisning till den utredning enligt ovan som jag avser initiera har 

myndigheternas planeringsramar beräknats utan att ta hänsyn till eventuella 

framtida rationaliscringsuttag. 
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C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

1991/92 
1992/93 

1993/94 

Anslag 

SIDA 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

265 356 434 
293 758 000 
303 219 000 

1992/93 

293 758 000 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

+ 9 461 000 

SIDA har för kommande budgetår inkommit till regeringen med en förenk

lad anslagsframställning. Huvudinriktningen för SIDA:s verksamhet under 

de tre budgetåren 1992/93-1994/95 har lagts fast av riksdagen utifrån myn

dighetens fördjupade anslagsframställan år 1991 och regeringens proposition 
1991/92. 

SIDA redogör i årets förenklade anslagsframställan för arbetet med me
todutveckling och hur man inom myndigheten går till väga för att anpassa 

och inrikta arbetet i enlighet med regeringens riktlinjer. 

Dessutom beskriver SIDA hur man arbetar för att möta de krav som ställts 
på myndigheten via reglcringsbrevet om ökad resultatredovisning, kompe

tensutveckling och motverkande av korruption. Sammanfattningsvis kan sä
gas att förändrings- och utvccklingsarbetet satts igång i linje med regerings
dircktiven och att en del åtgärder redan vidtagits. 

För täckande av förvaltningskostnader har SIDA i huvudsak äskat i enlig
het med planeringsramen. Detta innebär att den totala kostnaden för löner, 

utlandsförmåncr, lokalkostnader och övriga förvaltningskostnader uppgår 
till 288 758 000 kr. Från detta belopp har myndigheten föreslagit ett visst ra
tionaliscringsuttag i enlighet med givna riktlinjer. 

SIDA föreslår att i basen för förvaltningskostnadcr slutgiltigt läggs in vissa 
kostnader som genom temporära lösningar tilldelats myndigheten i form av 
överskridanden. 

Myndigheten föreslår också en överföring av medel från anslaget 
C 2. Utvecklingssamarbctc genom SIDA, motsvarande kostnaderna för två 
tjänster för handläggning av AIDS-frågor. 

Innevarande budgetår har SIDA från UD övertagit vissa arbetsuppgifter 
rörande administrationen av biståndskontor. För detta arbete krävs en ut

byggnad av myndighetens tekniska kapacitet och SIDA äskar 300 000 kr 
som en engångsanvisning. 

SIDA har för innevarande budgetår som engångsanvisning erhållit 

3 miljoner kronor för kompetensutveckling. Myndigheten äskar för kom
mande budgetår 4 miljoner kronor för samma ändamål. 
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Fiiredragandcns överväganden 

Förslag 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som gäller 
för treårsperioden 1992/93-1994/95 förutom att SIDA för kommande 
budgetår förväntas genomföra sin verksamhet med en tilldelning av 
medel på en något lägre nivå 

Resurser m. m. 

Ramanslag 1993/94 303 219 000 kr 

Övrigt 

SIDA disponerar medel för sin verksamhet huvudsakligen under an
slaget C 2. Utvecklingssamarhete genom SIDA men även under an
slagen C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram, C 3. Andra 
biståndsprogram och G 1. Samarbete med länderna i Central- och 

Östeuropa. 

Planeringsram 

Plancringsramenför budgetåren 1993/94-1994/95 har beräknats till 

603 138 000 kr. 

Slutsatser 

Jag stöder SIDA:s förslag om överföring av medel till förvaltningsanslaget 
som redovisats i det föregående. . 

Det är också angeläget att SIDA erhåller 300 000 kr i engångsanvisning 
för utbyggnad av myndighetens tekniska kapacitet i samband med överta
gande av vissa tjänster från utrikesdepartementet. 

Under förutsättning att jag, på grundval av den redogörelse som SIDA 
skall inkomma med under våren 1993, anser att medlen för kompetensut
veckling använts effektivt och att det finns behov för ytterligare insatser, fö
reslår jag att SIDA får ytterligare 3 miljoner kronor i kompetensutvecklings

medel för kommande budgetår. 
Jag menar att SIDA kan effektivisera sin förvaltning ytterligare och före

slår ett rationaliseringsuttag om 2,4 %. 
Chefen för Finansdepartementet har tidigare idag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medclsflöden samt presenterat den mo
dell som bör tillämpas. SIDA kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att till
lämpa denna modell. SIDA kommer därefter att tilldelas ett räntekonto med 
kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget C 4. Styrelsen för in
ternationell utveckling (SIDA) förs till detta konto. 
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Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styrelsen för intemationel/ ww:ckling (SIDA) för budgetåret 

1993194 anvisa ett ramanslag på 303 219 000 kr. 

C 5. Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U
centrum) 

1991/92 

1992/93 
1993/94 

Anslag 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

Sandö U-centrum 

52 953 959 
23 014 000 

24 963 000 

1992/93 

23 014 000 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

+ 1 949 000 

Sandö V-centrum är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att till
handahålla utbildning som efterfrågas framför allt inom biståndet. 

Sandö V-centrum har i sin årsredovisning i de delar som avser resultatre

dovisningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena terminskurs, 
volontärkurs (SYS-kurs), kortkurser och språkutbildning. Strukturen över
ensstämmer med den som redovisades i den fördjupade anslagsframställ
ningen inför den treåriga budgetperioden 1991/92-1993/94. 

Verksamhetsmålet är att Sandö V-centrum skall bedriva ett aktivt arbete 
för att anpassa utbudet av utbildning till vad som efterfrågas av olika perso

nalkategorier i utvecklingssamarbetet. Bl.a. skall möjligheterna att öka 
språk- och språkrelaterad utbildning prövas mot bakgrund av att internatio
naliseringen och det ökade deltagandet av en bred resursbas i utvecklings
samarbetet ökar behovet av språkkunskaper m.m. Sandö V-centrums ar
betssätt skall utvecklas så att en fortlöpande anpassning till efterfrågan på 
utbildning möjliggörs. 

För den avgiftsbelagda utbildningen inom språk- och u-landskunskap skall 
målsättningen vara att under perioden höja självkostnadstäckningsgraden 

med tre procentenheter, från 75 % (ingångsvärde i den fördjupade anslags

framställningen för den treåriga budgetperioden 1991/92-1993/94) till 78 % 
(budgetåret 1993/94 ). 

Sandö har utvecklat undervisningen i nya språk för nya målgrupper och 
marknader. Myndigheten kan numera erbjuda utbildning även i estniska, 

polska, tyska och ryska. Verksamheten är dock hårt konkurrensutsatt och 

dessutom konjunkturkänslig. 

Resultatredovisningen indikerar att resultatkravet uppfyllts. 

Självkostnadstäckningsgraden ligger för språkenheten på 78 % vilket 
motsvarar det krav som regeringen ställt (76 % för budgetåret 1991/92). 
Sandö V-centrum kan påvisa en fortlöpande ökning av produktiviteten. 
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Från budgetåret 1988/89 till budgetåret 1991/92 har redovisats en produktivi- Prop. 1992/93: 100 
tetsökning med 15 %. Beräkningen av produktiviteten gör~ i en modell där Bilaga 4 
antal genomförda elevdagar vid myndigheten ställs mot resursinsatsen i form 
av total personalinsats uttryckt i årsarbetskrafter. 

Styrelsen bedömer att möjligheterna att uppfylla kravet på självkostnads
täckning är goda. Volymen för uppdragsutbildning (i första hand språk) har 
dock minskat från 4 498 elevdagar till 3 270 elevdagar. Minskningen är i 
stort sett generell för samtliga språk. 

Nedgången beror till viss del på omläggningen av den svenska personalbi
ståndspolitiken. SIDA har minskat sin andel med 4 % och är nere i en andel 
om 25 % av volymen för språkutbildning. SIDA använder sig numera av 
färre kontraktsanställda/experter. Projektansvar och personalrekrytering 
läggs i allt större omfattning ut på konsultföretag. Sandö U-centrum säger i 
sin årsredovisning att rekrytering av personal i ökad utsträckning sker på den 
internationella marknaden och därmed synes behovet av språkutbildning ha 
minskat. En annan anledning till minskningen, säger Sandö, kan också hän
föras till det faktum att företag/organisationer i rådande konjunkturläge är 
mer återhållsamma med insatser för personalutbildning/utveckling. 

Anslagssparandet uppgår till 1 867 315 kr, vilket utgör 8, 7 % av det tillde
lade ramanslaget. 

I sin förenklade anslagsframställning menar styrelsen att de övergripande 
mål som gäller och som lades fast i regeringens fördjupade prövning är på 
väg att nås. Styrelsen vidhåller sitt förslag i den fördjupade anslagsframställ
ningen att det vore mer kostnadseffektivt att myndigheten fick överta vissa 
utbildningar som idag bedrivs på SlDA:s kursgård. 

Föredragandens överväganden 

Förslag 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92-1993/94 
ligger fast. Regeringen har den 25 juni 1992 beslutat att de övergri
pande mål och verksamhetsmål som gällt för treårsperioden 1991/92-
1993/94 utsträcks till att omfatta även budgetåret 1994/95. 

Resurser 

Ramanslag 1993/94 24 963 000 kr 

Övrigt 

Sandö U-Centrum disponerar även medel under anslaget C 9. Bidrag 
till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-Centrum). 
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Planeringsram 

Planeringsramen för budgetåren 1993/94-1994/95 har beräknats till 
49 926 000 kr. 

Res11ltatbedömni11g 

Sandö U-ccntrums årsredovisning visar, enligt min mening, att verksamhe
ten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Det sak
nas dock metoder för att göra en mer utvecklad effektbedömning av verk
samheten. Styrelsen menar att verksamhetsmålcn ytterligare bör preciseras. 

Styrelsens ekonomiska resultat visar att myndigheten väl har klarat att ra
tionalisera sin verksamhet enligt de förutsättningar som gavs för budgetåret 
1991/92. 

Jag kan också konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invänd
ningar i revisionsberättelsen avseende Sandö U-centrum. Resultatrapporten 
i årsredovisningen är mycket välgjord. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 
års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. Jag ansåg un
der våren 1992 att en förlängning av gällande riktlinjer borde göras och om
fatta ytterligare ett budgetår utöver slutåret 1993/94 i nuvarande budgetcy
kel. Jag ville vid detta tillfälle invänta styrelsens årsredovisning som skulle 
ge ett bättre underlag för nya direktiv till styrelsen under våren 1993 än vad 
som var fallet under våren 1992. Direktiven skall avse en utvärdering med 
avrapportering under loppet av år 1994 som underlag för en fördjupad pröv
ning från regeringens sida i 1995 års budgetproposition. 

Jag bedömer att myndighetens rationaliseringsarbete varit framgångsrikt 
och att goda förutsättningar finns för att verksamheten skall kunna bedrivas i 
nuvarande omfattning med de resurser jag beräknat för budgetåret 1993/94. 

Jag förutsätter också att resultatredovisningen i årsredovisningen för bud
getåret 1992/93 avseende produktivitetsförändringar också kompletteras 
med ett kostnadsrelaterat mått. 

Hemställan 

Jag hcmställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 24 963 000 kr. 
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C 6. Styrelsen för u-Iandsforskning (SAREC) 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Anslag 

SAREC 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

20 197 491 
25 405 000 
26 936 000 

1992/93 

25 405 000 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

+ 1 531 000 

SAREC har inkommit med en fördjupad anslagsframställning avseende de 
tre kommande budgetåren (1993/94-1995/96). Vad gäller SAREC:s förslag 
avseende verksamhetens inriktning redovisas dessa under anslaget 
C 3. Andra biståndsprogram. 

SAREC föreslår en ökning av anslaget med knappt 3 miljoner kronor för 
budgetåret 1993/94. I förslaget ligger bl.a. medel för två nya tjänster som 
forskningssekreterare, en justering av myndighetens löneprofil, en överfö
ring från sakanslaget av vissa kostnader avseende SAREC:s kontor i Harare 
och medel för personalens kompetensutveckling. 

Föredragandens överväganden 

Förslag 

Övergripande mål 

SAREC bör under treårsperioden 1993/94-1995/96 ytterligare ut· 
veckla sina insatser med inriktning på stöd till universitet i de fatti
gaste u-länderna. 

Resurser m.m. 

Ramanslag 1993/94 26 936 000 kr 

Övrigt 

SAREC disponerar medel för sin verksamhet under anslaget 
C 3. Andra biståndsprogram. 

Pla11eringsram 

Planeringsramen för treårsperioden 1993/94-1995/96 har beräknats till 
80 208 000 kr. 
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Resultatbedömning och Fördjupad prövning 

SAREC är en myndighet med en mycket hög kompetens inom sitt verksam
hetsområde. Förvaltningskostnaderna upptar endast en liten andel av de to
tala kostnaderna. SAREC, liksom många andra myndigheter, bör fortsätta 
att utveckla resultatmått i verksamheten. Inte minst gäller detta bedöm
ningar av kostnadscffektiviteten. 

SAREC:s förslag om ett förtydligande av myndighetens övergripande 
målsättning i form av en instruktionsändring bör beslutas av regeringen. 

Forskningsbiståndet har utvecklats såväl med avseende på inriktning som 
former sedan SAREC:s tillkomst år 1975. I allt väsentligt är grunderna gil
tiga och relevanta i dag och för den kommande treårsperioden. 

Slutsatser 

SAREC:s förslag om ytterligare tjänster är i första hand kopplat till myndig
hetens förslag om en avsevärt höjd ambitionsnivå i forskningsbiståndet. Jag 
kan av skäl som jag nyss anfört inte tillstyrka detta förslag. Sakanslagsfinan
sicring av förvaltningskostnader bör enligt min mening bara undantagsvis 
förekomma. Av detta skäl anser jag att samtliga kostnader för SAREC:s 
kontor i Hararc skall finansieras över förvaltningsanslaget. 

Innevarande budgetår disponerar SAREC en engångsanvisning för kom
petensutveckling. För fortsatta angelägna insatser, främst inriktade på att 
upprätthålla forskningssekreterarnas höga kompetensprofil och att generellt 
sett höja personalens kompetens vad gäller resultatuppföljning och ekono
miadministration, föreslår jag att SAREC beviljas en engångsanvisning på 
300 000 kr för budgetåret 1993/94. 

Ett sparbeting bör åläggas SAREC. Detta bör preliminärt uppgå till 5 % 
under treårsperioden 1993/94-95/96, varav 2 % bör avse budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 26 936 000 kr. 

C 7. Nordiska afrikainstitutet 

1991/92 

1992/93 
1993/94 

Anslag 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6 083 984 

6 013 000 
5 470 000 

1992/93 

6 013 000 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

- 543 000 
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Nordiska afcikainstitutet 

Nordiska afrikainstitutet är en av de två myndigheter inom biståndsområdet 
som inkommit med en fördjupad anslagsframställning avseende budgetåren 
1993/94--1995/96. 

Nordiska afrikainstitutet anser att den kommande treårsperioden bör in
nebära "en fas av konsolidering genom punktvisa förstärkningar utan några 
grundläggande förändringar". Verksamhetens inriktning bör ligga fast och 
det finns enligt institutet ingen anledning att ändra myndighetens instruk
tion. Detta innebär att tyngdpunkten ligger på forskning, med kärnan i det 
nordiska forskningsprogrammct. 

Nordiska afrikainstitutets allmänna slutsats är att det råder god balans 
mellan verksamhetens olika delar och att fördelningen motsvarar instruktio
nens intentioner. Det tidigare behovet av att externfinansiera stora delar av 
verksamheten har minskat. 

Nordiska afrikainstitutet redovisar sin verksamhet i tre områden. 
I verksamhetsområdet forskning och seminarier ingår forskningsprogram, 

forskningssamarbete, nordisk forskargrupp, seminarier och konferenser, re
se- och studiestipendier samt gästforskarprogram. 

För närvarande bedriver institutet tre forskningsprogram, vart och ett un
der ledning av en internationellt meriterad forskare. Det först påbörjade går 
nu in i sin avslutande fas. 

Den nordiska forskargruppen består av en person från vardera Danmark, 
Finland, Norge och Sverige samt en samordnare. Tjänsterna är tidsbegrän
sade. Forskningsaktiviteten är god. Nordiska afrikainstitutet vill bibehålla 
nivån. 

Stipendieprogrammet omfattar: 

- Studiestipendier för nordiska forskares besök och forskning vid Nordiska 
afrikainstitutet (tre personer/månad), vilket bidrar till att bredda Nor
diska afrikainstitutets nordiska bas. 

- Resestipendier ger årligen ett 20-tal nordiska forskare möjlighet till kor
tare fältarbeten i Afrika. Nordiska afrikainstitutet vill öka denna verk
samhet. 

- Giistforskarbesök i fyramånadersperioder av tre afrikanska forskare/år 
med anknytning till Nordiska afrikainstitutets forskningsprogram i syfte 
att stärka kontaktnätet, bredda forskningsprogrammens innehåll och till

föra kompetens. 

Seminarier och konferenser ingår som en viktig del i forskningsverksamhe

ten. Ca sex konferenser/år arrangeras. Seminarier anordnas regelbundet. 

Verksamhetsområdet bibliotek och dokumentation är stabilt. Biblioteket är 
med ca 35 000 böcker och 600 tidskrifter Nordens främsta vad gäller Afrika. 
Rutinerna har datoriserats och biblioteket uppfyller högt ställda servicekrav. 
Boklånen uppgår till ca 6 000/år och nyförvärven till ca 1 200/år. 

Puhlikationsverksamheten har sedan starten år 1962 svarat för utgivningen 
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av över 300 titlar och har under senare år eftersträvat och uppnått en höjd Prop. 1992/93:100 
kvalitctsnivå. Utgivningen är framför allt inriktad på afrikansk politik, eko- Bilaga 4 
nomi, sociala frågor och modern historia. Flertalet publikationer är skrivna 
på engelska för att nå en internationell publik, inte minst i Afrika. 

Nya distributionskanaler har inrättats i England och USA. Gratis- och by
tesdistributionen med afrikanska institutioner och bibliotek är en viktig del. 
En svensk populärvetenskaplig skriftserie ("Afrikabiblioteket") har börjat 
utges. Försäljningsintäkter täcker ca 40 % av verksamhetsområdets kostna
der. 

Forskningens situation i Afrika präglas av den ekonomiska situationen. Då
lig infrastruktur, "bokhunger", brist på resurser för fältarbeten, resor och 
inköp präglar universitet och forskning. En ökande andel av forskningen 
sker utanför universiteten och är till stor del finansierad med biståndsmcdcl. 
Ett fåtal forskare blir mycket efterfrågade och återväxten försvåras. Detta är 
något Nordiska afrikainstitutet måste beakta i sitt samarbete med afrikanska 
forskare. 

Även inom den nordiska afrikaforskningcn sker förändringar vilka lång
siktigt påverkar institutet och gör det nödvändigt för dess ledning att följa 
utvecklingen. Nordiska afrikainstitutet bör i nuläget ha en liten men god 
forskningskompetens och dess roll bör snarare vara katalyserande än kun
skapsgenererande. Någon expansion av Nordiska afrikainstitutet bör därför 
inte ske. Denna bör istället ske vid olika samarbetande nordiska univcrsi
tetsinstitutioner. Dokumentations- och informationsverksamhctcrna är vik
tiga stöd för övriga nordiska afrikaforskningsmiljöer. 

De nordiska biståndsmyndigheternas efterfrågan på konsulttjänster har 
ökat genom tillkomsten av de nordiska forskningsprogrammcn. 

Samarbetet med Uppsala universitetsbibliotek har nyligen reglerats i ett 
avtal. 

Nordiska afrikainstitutet anser sig uppvisa en hög "produktivitet" jämfört 
med andra liknande institutioner. Den viktigaste resursen sägs vara persona
len. Antalet årsarbetskrafter är för närvarande 32,5. Nordiska afrikainstitu
tet vill under budgetperioden göra vissa förstärkningar. 

De senare årens anslagsförstärkningar har givit en stabilare grund för hela 
institutets verksamhet. Ca en tredjedel kommer från vardera detta anslag, 
övriga nordiska länder och övriga bidragsgivare. 

De nordiska verksamhctsbidragcn (från Danida, Finnida och det norska 
UD) höjdes relativt kraftigt för några år sedan och har sedan dess årligen 
justerats med hänsyn till kostnadsutvccklingen. Bidragen regleras i ettåriga 
kontrakt med automatisk förlängning. Från norskt och finländskt håll har 
man förklarat sig beredda att ingå treåriga avtal. 
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Föredragandens överväganden 

Förslag 

Övergripande mål 

Nordiska afrikainstitutet bör under den kommande treårsperioden yt
terligare befästa sin ställning som samordnare och katalysator för den 
nordiska afrikaforskningen. 

En viss del av verksamheten bör även framgent vara efterfrågestyrd 
och finansierad genom uppdrag från bl.a. de nordiska biståndsmyn
dighctcrna. 

Den nordiska samsynen på och den gemensamma finansieringen av 
Nordiska afrikainstitutets forskningsprogram är av grundläggande be
tydelse. Nordiska afrikainstitutet bör utveckla en ökad långsiktighet 
vad gäller de nordiska ländernas gemensamma finansiering. 

Resurser m.m. 

Ramanslag 1993/94 5 470 000 kr 

Övrigt 

Nordiska Afrikainstitutet disponerar medel för Sveriges bidrag till de 
nordiska forskningsprogrammen under anslaget C 1. Bidrag till inter
nationella biståndsprogram. 

Planeringsram 

Planeringsramen för budgetåren 1993/94-1995/96 har beräknats till 
16 410 000 kr. 

Resultatbedömning 

Min bedömning av Nordiska afrikainstitutets verksamhet är att det även' 
med relativt små resurser är möjligt att bedriva en verksamhet av hög kvali
tet och stor relevans. 

Efter en period av expansion är det nu lämpligt att under några år söka 
konsolidera verksamheten. 

Fördjupad prövning 

De krav regeringen ställt på myndighetens fördjupade anslagsframställning 
genom budgetförordningen (SFS 1989:400) och i form av ett särskilt rege
ringsbeslut den 20 juni 1991 har enligt min mening på ett förtjänstfullt sätt 
uppfyllts av institutet. 

I syfte att ytterligare tydliggöra den nordiska forskningens ställning vid 
Nordiska afrikainstitutct anser jag att hela kostnaden för det svenska bidra
get till denna bör redovisas under anslaget C 1. Bidrag till internationella 
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biståndsprogram. Det belopp som av denna anledning bör överföras från an- Prop. 1992/93: 100 
slaget C 7. Nordiska afrikainstitutet till anslaget C 1. Bidrag till internatio- Bilaga 4 
nella biståndsprogram uppgår till 625 000 kr. 

Slutsatser 

Nordiska afrikainstitutet utgör en kvalificerad resurs- och kunskapsbas inom 
ett verksamhetsområde som spänner över en hel kontinent med över 
50 stater och ett stort antal vetenskapliga dicipliner. 

Sett ur ett biståndspolitiskt perspektiv är Nordiska afrikainstitutcts nuva
rande verksamhet väl awägd. Dokumentations- och publikationsverksam
heterna är väl etablerade och av hög kvalitet och en kontinuerlig utveckling 
sker. Stödet till forskningsverksamheten är mer en fråga om ambitionsnivå 

och inriktning. 
Nordiska afrikainstitutets struktur och arbetsformer är såvitt jag kan be

döma unika. Verksamheten präglas av en praktisk "nordism" som är angelä
gen att värna. 

Jag är med hänsyn till kraven på besparingar inom biståndsbudgeten inte 
beredd att tillstyrka de förslag om ytterligare resurser för tjänster och för
stärkta lönemedel Nordiska afrikainstitutet begärt. 

Ett sparbeting bör åläggas även Nordiska afrikainstitutet. Detta bör preli
minärt uppgå till 5 % under treårsperioden 1993/94-95/96, varav 2 % bör 
avse budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nordiska afrikainstitutet för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 5 470 000 kr. 

C 8. Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt 
samarbete (BITS) 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Anslag 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

13 783 501 
18 745 000 
20 991 000 

1992/93 

18 745 uoo 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

+ 2 246 000 

BITS har inkommit med en förenklad anslagsframställning för budgetåret 
1993/94. Förslag avseende verksamhetens omfattning och inriktning redovi
sas under anslaget C 3. Andra biståndsprogram. 
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BITS Prop. 1992/93:100 

Under budgetåret 1992/93 har BITS påbörjat en omstrukturering av myndig- Bilaga 4 

hetcn och inlett ett utvecklingsarhcte som syftar till att effektivisera myndig-

heten främst genom att ett system för mål- och resultatstyrning tas fram. 

BITS föreslår att 2, 7 miljoner kronor anvisas för andra steget i förstärk-

ningen av myndighetens administrativa resurser. I tillägg därtill äskar BITS 

en mcdelsförstärkning om 1 miljon kronor för handläggningen av samarbe-

tet med Central- och Östeuropa. 

Under budgetåret 1992/93 behöver BITS flytta till större lokaler. BITS be

gär 600 000 kr för flyttningskostnader. 

Föredragandens överväganden 

Förslag 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäl

ler för treårsperioden 1992/93-1994/95. 

Resurser 

Ramanslag 1993/94 20 991 000 kr 

Övrigt 

BITS disponerar medel för sin verksamhet under anslagen 

C 3. Andra biståndsprogram och G 1. Samarbete med länderna i 
Central- och Östeuropa. 

Planerinsram 

Planeringsramen för budgetåren 1993/94-1994/95 har beräknats till 

40 382 000 kr. 

Slutsatser 

BITS verksamhet har ökat kraftigt under en följd av år. Den förstärkning av 

förvaltningsanslaget som BITS beviljades för budgetåret 1992/93 har skapat 

förutsättningar för myndigheten att utveckla sin verksamhet i enlighet med 

de direktiv som angavs i budgetpropositionen 1991/92: 100 bil. 4. De admi

nistrativa resurserna är dock fortfarande otillräckliga varför ett ytterligare 

tillskott på förvaltningsanslaget om l miljon kronor är motiverat. Jag före

slår att BITS för budgetåret 1993/94 tillförs 21 miljoner kronor för förvalt

ningskostnader hänförliga till BITS samarbete med u-länder. I detta belopp 

ingår en engångsanvisning om I miljon kronor för kompetensutveckling och 

600 000 kr för flyttkostnader. 188 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
alt till Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samar

bete (BITS) för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 

20 991 000 kr. 

C 9_ Bidrag till styrelsen för u-landsutbildning i Sandö 
(Sandö U-centrum) 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Anslag 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

Sandö V-centrum 

5 636 863 

7 076 000 
7 076 000 

1992/93 

7 076 000 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

+/- 0 

Anslaget för elevförmåner är avsett att täcka kostnader för förmåner för ter

minskursens deltagare enligt gängse värnpliktsförmåner. 
Utbildningsbidraget avser kostnader för dels volontärkursen, dels utbild

ningskostnadcrna för kursdeltagare från frivilligorganisationer berättigade 

till volontiirbidrag från SIDA. 

Föredragandens överväganden 

Jag har för budgetåret 1993/94 räknat med ett oförändrat anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U

centrum) för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 

7 076 000 kr. 

C 10. Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd 
(SWEDECORP) 

1991/92 
1992/93 

1993/94 

Anslag 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

34 436 000 

36 441 000 

1992/93 

34 436 000 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

+ 2 005 000 
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SWEDECORP 

Verksamheten har under budgetåret 1991/92 befunnit sig i en uppbyggnads
fas. Resurser har iignats åt intern planering samt utveckling av strategier, 
metoder och arbetsformer. Budgetposter som resor och representation har 
diirvid underutnyttjats. Lönekostnaderna har varit lägre än beräknat efter
som personalstaten har fyllts på successivt under året. Dessutom har den or
ganisatoriska modell som valts för näringslivsbiståndet medfört ett antal pro
blem som har hiimmal verksamheten under det första året. SWEDECORP 
understryker vikten av att en organisationsiindring kan genomföras den 
l juli 1993. 

SWEDECORP anmäler betydande svårigheter att uppfylla det förelagda 
rationaliseringskravet om 3,5 % av förvaltningskostnaderna för budgetåret 
1993/94. En sådan besparing är ej möjlig utan kraftiga ingrepp i verksamhe
ten. Förutom de förstärkningar som under innevarande budgetår genom
förts på den administrativa sidan har SWEDECORP behov av ytterligare 
1 handläggare och 1 assistent inom området industriell miljö. 

SWEDECORP föreslår ett förvaltningsanslag om 36,9 miljoner kronor 
för budgetåret 1993/94. I beloppet ingår medel för kompetensutveckling om 
300 000 kr, inköp av bärbara datorer om 200 000 kr samt 100 000 kr för ut
bildning inom ADB området. 

Föredragandens överväganden 

SWEDECORP inledde sin verksamhet den 1juli1991. SWEDECORP som 
är en myndighet under Utrikesdepartementet ansvarar för främjandeverk
samhet inom näringslivssamarbetet men administrerar också på uppdragsba
sis riskkapitalsatsningar genom Swedfund International AB som saknar 
egen personal. Den valda organisationsmodellen har visat sig innebära svår
bemästrade problem. Jag har därför under året övervägt alternativa organi
sationsformer för niiringslivsbiståndet. 

Som ett led i analysarbetet har förre riksgäldsdirektören Lars Kaldercn 
kartlagt för- och nackdelar med olika organisationsformer för näringslivsbi
ståndet. Kartläggningen har visat att en omorganisation bör genomföras för 
att "undvika betungande meradministration och oklar rollfördelning". 

Utredaren föreslår att existerande bolag och myndighet behålls men att 
huvuddelen av personalen flyttas från myndigheten till bolaget. Jag delar ut
redarens uppfattning att bolaget och myndigheten tills vidare skall behållas. 
P.g.a. den framträdande roll verksamheter av myndighetskaraktär för närva
rande spelar i näringslivsbiståndet förordar jag dock en annorlunda fördel
ning av personalresurserna mellan bolaget och myndigheten. Jag ser det som 
angeläget att en tillräcklig kompetens att utföra främjandeverksamheten be
hålls inom myndigheten. Detta medför att merparten av personalen anställs 
i myndigheten 

Bolagets verksamhetsområde bör inledningsvis begränsas till alt omfatta 
enbart riskkapitalplaccringar. En strävan skall dock vara att till bolaget suc
cessivt överföra sådana arbetsuppgifter som p.g.a. sin affärsmässiga karak
tär lämpligen utföres i bolagsform. 
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Mitt förslag är att den personal som idag är direkt sysselsatt med riskkapi
talsatsningar anställs i bolaget medan övrig personal behålls i myndigheten. 
Fördelen med en sådan organisatorisk lösning är att rollfördelningen mellan 
riskkapital- och främjandeverksamhet tydliggörs. Bolaget och myndigheten 
får separata styrelser och verkställande ledningar. Myndighetschefcn förut
sätts bli styrelseordförande i bolaget varigenom det nära samarbetet mellan 
verksamheterna kan fortsätta. Den exakta fördelningen av personalresur
serna mellan bolaget och myndigheten får avgöras av SWEDECORP. För 
att bibehålla uppnådda effektivitets- och samordningsvinster i det samlade 
näringslivsbiståndet föreslår jag att bolaget och myndigheten också fortsätt
ningsvis delar lokaler och tillämpar gemensamma administrativa rutiner. Bo
laget kan därigenom, mot ersättning, utnyttja vissa administrativa och andra 
stödfunktioner hos myndigheten. Omorganisationen bör genomföras den 
1 juli 1993 eller vid den tidpunkt snarast därefter som av praktiska skäl be
döms mest lämplig. 

Jag föreslår att SWEDECORP för budgetåret 1993/94 anvisas 36 441 000 
kronor för täckande av förvaltningskostnadcr. I beloppet ingår en engångs
anvisning om 300 000 kronor för kompetensutveckling. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Styrelsen för intenzationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 36 441 000 kr. 

D. Information om Sverige i utlandet 

D 1. Svenska institutet 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

63 115 631 
65 797 000 
63 083 000 

Reservation 

Medel till Svenska institutet är budgeterade inkl. mervärdesskatt. 

1 809 049 

Anslaget har minskats med 6,45 miljoner kronor till följd av besparingar 
i de statliga utgifterna. I denna summa ingår det sparbeting för budgetåret 
1993/94 som min företrädare redovisade i 1991 års komplctteringsproposi
tion (prop. 1990/91 :150 del Il bil. 1:2, bet. 1990/9l:FiU37, rskr. 1990/91:390) 
med anledning av förslagen till omställning och minskning av den statliga 

administrationen. 
Svenska institutet är en statligt finansierad stiftelse med uppgift att främja 

kultur- och erfarenhetsutbyte med andra länder, att förmedla kunskaper om 
det svenska samhället och dess kulturliv genom informationsverksamhet i 
utlandet samt att svara för verksamheten vid det svenska kulturhuset i Paris, 
Centre Culturel Sucdois (CCS ). 

Institutet bidrar till informationen om det svenska samhället genom pub-

13 Rihc/agen 1992193. I sam/. Nr 100. Bilaga./ 
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likationer, filmer och utställningar samt genom dokumentationstjänst och Prop. 1992/93: 100 

besöksst:rvicc i Sverige. Kulturutbytet frfönjas genom publikationer, filmvis- Bilaga 4 

ningar, utstiillningar, seminarier, personutbyte, litteraturstöd och stöd till 

svenska kulturinstitutioners uppträdande utomlands. Studier och forskning 

stöds genom- stipendier, personutbyte, kurser och konferenser samt bidrag 

till undervisning i svenska vid utländska läroanstalter. lnformationsccntrct 

National Academic Mobility Information Centre (NAMIC) som inrättades 

t1r 1990, ger information om studier i Sverige och studier i utlandet. Institutet 

fär inom sitt verksamhetsområde mot ersättning utföra uppdrag och tillhan-

dahttlla produkter och tjänster. Institutet har fött ansvar för program som 

syftar till att öka kontakterna mellan det svenska samhället och länderna i 

Central- och Östeuropa respektive tredje världen genom person- och erfa-

renhetsutbytc samt kulturutbyte. 

förvaltningskostnader 

( diirav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Summa 

Anslag 1992/93 

56 713 000 

20 936 000 

9 084 000 

65 797 000 

Beräknad iindring 

1993/94 

Föredraganden 

-3 111000 

0 
+ 397 000 

-2 714 000 

Svenska institutet har inför treårsperioden 1993/94 - 1995/96 lämnat en 

fördjupad anslagsframstiillning. Institutet redovisar resultatanalyser för re

dovisningspcrioden 1987/88 - 1991/92 för olika vcrksamhetsprogram i form 

av produktionskostnader, distribution efter geografiska områden, stipendie

månader, projektbidrag fördelade på olika ämnesområden, gåvoprcnumera

tioner, deltagare i sommarkurser i svenska i Sverige m.m. Man framhåller 

svårigheterna för en informationsinstitution att mäta resultat och effekter av 

olika insatser utöver rena produktions- och distributionssiffror. Mer långsik

tiga effekter som kunskapsöverföring och attitydförändringar är betydligt 

svärare att mäta. J ett försök att ändf1 nå liingre i utvärderingen av insatserna 

har institutet föit göra ett tiotal undersökningar och enkäter för att därige

nom komma åt de kvalitativa aspekterna på flera delområden. 

Svenska institutet anger som viktiga utvecklingstcndcnscr under den se

naste fcmftrspcriodcn bl.a. följande: 

- institutets utbud av tjänster har ökat mycket kraftigt under perioden 

- institutets s:irskilda anslag för specialdestinerade ändamål, uppdragsme-

del och externa intäkter har expanderat kraftigt i förhållande till den rc

guljiira budgeten 

- de tv;°1 s.:nastc :!ren har inneburit en stark tyngdpunktsförskjutning i verk

samheten mot Central- och Östeuropa, med särskild betoning av samar

betet med Baltikum 

- i viistviirlden har Västeuropa prioriterats i förhtillandc till Nordamerika 

- institutet har fått nya medel för att stödja forskningens internationalise-

ring och forskningsutbytc med såviil Väst- som Östeuropa 192 



- institutet har upprättat ett särskilt informationsccntrum för utbildning 
och forskning, National Academic Mobility Information Ccntre (NA
MIC) 

- institutet fick under budgetåret 1990/91 överta det operativa ansvaret 
från Utrikesdepartementet av samarbetet med utlandsmyndigheterna i 
informations- och kulturutbytesfrågor 

- institutet fick en ny kansliorganisation den 1 oktober 1990 

- en kraftig utbyggnad av ADB-stödet har ägt rum i form av inve~.teringar 
i teknisk utrustning, programvara och utbildning. ~· 

Svenska institutet prioriterar bl.a. följande områden i den framtida verksam

heten: 

- ökad kulturell närvaro i Europa genom stöd till bl.a. kontaktresor och 
inbjudningar samt satsningar på några större projekt som en utställning i 
Grand Palais i Paris våren 1994 om de svensk-franska relationerna på 

1700-talet 
- kunskapsöverföring till Central- och Östeuropa genom stipendievistelser 

i Sverige, sommarkurser, konferensdeltagande och undervisning av 

svenska lärare och forskare utomlands 
- en särskild satsning på svenskundervisning i Central- och Östeuropa med 

prioritet för Baltikum 
- förnyade strävanden i syfte att öka samverkan och samproduktionen med 

andra aktörer inom Sverige-informationen, i första hand Exportrådet och 

de nya turistorganen Styrelsen för Sverigebilden och Swedish Trave! and 

Tourism Council/Ncxt Stop Swcden 
- utvecklingen av dialogen med utlandsmyndigheterna 
- inom Sverige-informationen läggs tyngdpunkten på trycksaker, personut-

byte och seminarier 
- ökat utnyttjande av datateknik för att kunna ge snabbare service 
- förstärkt information om studier i Sverige till utländska målgrupper via 

NAMIC 
- mer enhetliga och flexibla stipendieprogram 
- ökad ansträngning att aktivt marknadsföra institutets utbud av böcker, 

videokassetter m.m. om Sverige. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande målen för Svenska institutets verksamhet, fastställda i insti
tutets stadgar, är att genom informationsvcrksamhet sprida kännedom i ut

landet om svenskt samhälls- och kulturliv, att främja kultur- och erfarenhets

utbyte mellan Sverige och andra länder, att främja utbyte inom utbildning 
och forskning mellan Sverige och utlandet samt att stödja svenskundervis
ningen i andra länder. 
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De genomgripande förändringarna i Europa och särskilt i v[1rt niiromräde 
fortsiitter att priigla utvecklingen. Institutets verksamhet under den kom
mande treårsperioden kommer i stor utsträckning att präglas av de två hu
vudlinjerna i utvecklingen, nämligen integrationen i Västeuropa och den po
litiska och ekonomiska omvandlingen av Central- och Östeuropa, särskilt 

Östersjö-området. Informations- och kulturprojekt blir av stor betydelse i 

Västeuropa, inte minst i ljuset av Sveriges ansökan om medlemskap i EG. 
Samtidigt anser jag att särskild<~ insatser för Central- och Östeuropa fortsatt 
skall göras under perioden. 

Jag förordar att denna huvudinriktning av Svenska institutets verksamhet 

läggs till grund för arbetet under den kommande treårsperioden. 
Kraven på nya sparbeting jämsides med de krav som utvecklingen i om

världen ställer på verksamheten hör mötas med fortsatta rationaliseringar/ 
nedskärningar, en fortsatt hög satsning på ADB-stödet, och pä utbyggnad 
av personalens kompetens samt förnyade ansträngningar att öka de externa 
intäkterna. 

Resultatbedömning 

Av Svenska institutets resultatanalys framgär att den gångna femårsperioden 

har präglats av allt knappare personalresurser, kraftigt ökad omslutning och 

nya arbetsuppgifter. ADB-uppbyggnaden har forcerats och lagt grunden till 
ökad effektivitet och snabbhet i informationsflödet. 

Min sammantagna bedömning är att institutet under de senaste fem ären 
har utnyttjat sina resurser väl och att institutet haft förmåga att framgångs

rikt initiera en nödvändig anpassning till omvärlden, bl.a. genom organisa
tionsförändringar och uppbyggnad av ADB-stöd, vilket medger ökad flexi
bilitet i verksamheten. Svenska institutet bör därmed stå väl rustat att möta 
de sannolikt allt större krav som kommer att ställas under den kommande 
treårsperioden i fråga om bl.a. ökad samverkan med andra institutioner/ 
företag. 

Då Svenska institutet i likhet med andra institutioner på informationsom
rådct saknar mera konkreta och lättanvända resultatmått för verksamheten, 
utöver rena produktions- och distributionsmått, har de enkäter och under
sökningar som institutet företagit under de senaste åren visat sig vara värde
fulla instrument för bedömning av värdet av och kvaliteten på enskilda akti

viteter/tjänster samt renodling av utbudet av det stora antalet tjänster man 
erbjuder. 

Mål för budgetåret 1993/94 

Svenska institutet intar en unik ställning genom att ensamt svara för stora 

delar av Sverige-informationen till utlandet. Institutets ställning gör att man 
har goda skäl att ställa höga krav på dess verksamhet. Kvalitctskritcriet blir 

därför av avgörande betydelse vid en bedömning av institutets tjänster och 
produkter. 

Den accelererande politiska utvecklingen i omviirlden de senaste ären har 
inneburit att tyngdpunkten i institutets arbete kommit att förskjutas mot 
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Central- och Östeuropa. Samtidigt har Viisteuropa i ljuset av Sveriges med
lemskapsansökan i EG kommit i fokus. 

Svenska institutet fick budgetåret 1990/91 överta det operativa ansvaret 
från Utrikesdepartementets informationsbyrå för samarbetet med utlands
myndighctcrna i frågor som rör informations- och kulturutbytet med ut
landet. Jag är dock inte beredd att tillmötesgå institutets förslag att låta detta 
överta även huvudansvaret för ovannämnda utbyte, dvs. i realiteten budget
ansvaret. 

Jag noterar med tillfredsställelse institutets beredvillighet att öka sin sam
verkan och samproduktion med andra institutioner/ företag. Det finns kon
kreta exempel i fråga om bl.a. ekonomi och turism, där jag tror att ett ökat 
samarbete på informationsområdct skulle kunna ge goda resultat till en rim
lig samlad kostnad. Inte minst torde detta gälla inom turismen, där de nyli
gen bildade turistorganen Styrelsen för Sverigebilden och Swedish Trave) 
and Tourism Council/Next Stop Sweden kan bli viktiga samarbetspartners 
för institutet. 

Genom informationscentrct National Acadcmic Mobility Information 
Centre (NAMIC) har institutet fått en viktig uppgift vad gäller spridandet av 
information om studier i Sverige och om studier i utlandet. Arbetsfördel
ningen mellan institutet, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Verket 
för högskoleservice (VHS) är dock något oklar. Utbildningsdcpartcmcntct 
har därför tillsatt en utredning inom departementet för att se över organisa
tionen för vissa internationella uppgifter inom utbildningsområdet och be
handla bl.a. det nämnda problemet. 

På det allmänkulturella området fullgör Svenska institutet en viktig funk
tion som centralt service- och samordningsorgan för det svenska kulturlivets 
utlandskontakter. 

Jag välkomnar institutets ansträngningar att öka de externa intäkterna ge
nom bl.a. en aktiv marknadsföring av institutets produkter i form av böcker, 
videokassetter m.m. samt upprustning av Sverigebokhandeln. 

Slutsatser 

Övergripande mål för den verksamhet som Svenska institutet ansvarar för 
skall, i enlighet med institutets stadga, vara att genom informationsverksam
het sprida kännedom i utlandet om svenskt samhälls- och kulturliv, att 
främja kultur- och erfarenhetsutbyte mellan Sverige och andra länder, att 
främja utbyte inom utbildning och forskning mellan Sverige och utlandet 
samt att stödja svenskundervisningen i andra länder. 

I ljuset av de senaste årens dramatiska händelseutveckling i Europa är det 
naturligt att Svenska institutet prioriterar detta område. Sveriges ansökan 
om medlemskap i EG gör det särskilt angeläget att öka informationsinsat
serna om Sverige i Västeuropa. Utvecklingen i Central- och Östeuropa kräc 
ver fortsatt prioritet för detta område. 

Anslaget för budgetåret 1993/94 har beräknats utifrån följande utgångs
punkter. 

Till följd av det statsfinansiclla läget bör en ytterligare neddragning av in
stitutets resurser ske med 5 miljoner kronor. I detta ingår ett rationalisc-
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ringsuttag på 1,5 %. Härtill kommer ett kvarvarande sparbeting för 1993/94 

på) ,45 miljoner kronor avseende treårsperioden 1991/92-1993/94. 

Pris- och löneomräkningen för budgetåret 1993/94 uppgår till 

3 736 000 kr. Anslaget har därmed beräknats till 63 083 000 kr efter avdrag 

för sparbeting på tillsammans 6,45 miljoner kronor. 

Anslaget för Svenska institutet har budgeterats utan hänsyn till de tek

niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne

kostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över

gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete

ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna 

dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, statsbudgeten och 

särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Svenska 

institutets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade rikt

linjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

I syfte att skapa större klarhet i fråga om Svenska institutets framtida ar

betsuppgifter och institutets samverkan med andra institutioner/företag av

ser jag låta utreda vissa aspekter av Sverige-informationen som berör institu

tet och hur denna bör utformas för att effektivt kunna motsvara tidens krav. 

I avvaktan på denna översyn bör Svenska institutets verksamhet endast prö

vas i ett ettårsperspektiv. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna att de övergripande målen för verksamheten inom 

Svenska institutets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad jag 

förordat i avsnittet Slutsatser, 

2. till Svenska institutet för budgetåret 1993/94 anvisa ett rcserva

tionsanslag på 63 083 000 kr. 

D 2. Radioprogramverksamhet för utlandet 

1991/92 Utgift 61 671 250 Reservation 19 481 290 

1992/93 Anslag 60 809 000 

1993/94 Förslag 51 363 000 

Medel till Radioprogramverksamhet för utlandet är budgeterade inkl. mer

värdesskatt. 

En minskning av anslaget har skett med 15 miljoner kronor till följd av 

besparingar i de statliga utgifterna. 

Radio Sweden är den enhet inom Sveriges Radio AB som svarar för radio

programverksamheten för utlandet. Radio Sweden skall enligt avtalet mel

lan staten och Sveriges Radio AB sända ljudradioprogram avsedda för mot

tagning i utlandet. Programmen skall ge dels svenskar som befinner sig 

utomlands, dels utländsk publik möjlighet att få information om och upp

rätthålla kontakt med Sverige. Radio Swedens sändningar sker för närva

rande på åtta språk (svenska, engelska, tyska, franska, spanska, ryska, est

niska och lettiska) och riktar sig till alla världsdelar. 
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Anslag 1992/93 1 Beriiknad iindring 
1993/942 

Radio Swcdens verksamhet 
varav engångsanvisning 

Summa 
1 Avser kalenderåret 1993 

60 809 000 
6 500 000 

54 309 000 

Föredraganden 

-2 946 0003 

2 Avser kalenderåret 1994. För Sveriges Radio-koncernen sammanfaller räkenskapsår 
med kalenderår 
3 Varav engångsanvisning + 9 700 000 kr, besparing - 15 000 000 kr samt pris- och 
löneuppräkning + 2 354 000. kr 

Sveriges Radio AB och Svensk Rundradio AB* 

Sveriges Radio AB begär för kalenderftrct 1994 att anslaget för Radio Swc
dens verksamhet tilldelas 36 528 000 kr i 1991 års prisnivå avsett att täcka 
kostnader för programvcrksamhctcn samt ett icke närmare angivet belopp i 
1991 års prisnivå för programinsamling och programutsändning samt att 
medlen värdesäkras genom ett pris- och löneindcx. 

Svensk Rund radio AB begär 9, 7 miljoner kronor att användas för kapital
kostnader i samband med inköp av tre nya sändare, som enligt riksdagens 
beslut (prop. 1989/90:100 bil. 5, bet. 1989/90:UU14, rskr. 1989/90:191 och 
prop. 1991/92: 100 bil. 4, bet. 1991/92:UU14, rskr. 1991/92:170) skall installe
ras under åren 1991-1994. 

Svensk Rundradio AB har vidare redovisat en plan för täckning av de år
liga kapitalkostnaderna för utbytet av kortvågssändare inom ramen för de 
av riksdagen beslutade riktlinjerna. Planen bör nu förlängas med ett år, till 
år 2003, som en direkt följd av avskrivningstidernas längd. 

De begärda ökningarna i förhållande till kalenderåret 1993 avser följande. 

Sveriges Radio AB 
1. Kompensation för kostnadsökningar 1992 
2. Kompensation för kostnadsökningar 1993 

Svensk Rundradio AB 
Kapitalkostnader i samband med 
sändarbyte m.m. 
1 Engångsanvisning 

1400 000 
1700000 

9 700 0001 

*Riksdagen har beslutat (prop. 1991/92:140, bet. 1991/92:KrU28, 
rskr. 1991/92:329) att de två radiobolagen, Sveriges Lokalradio AB 
och Sveriges Riksradio AB den 1 januari 1993 skall gå samman till ett 
företag med namnet Sveriges Radio AB. I riksdagens beslut ingår 
även att upprätta ett självständigt bolag för insamling och distribution 
av TV- och radioprogram, Svensk Rundradio AB, som trädde i funk
tion den ljuli 1992 och som utför uppgifter som tidigare tillhandahölls 
av Televerket Radio. 
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Föredragandens överväganden 

Riksdagen beslöt så sent som våren 1991 att Radio Swcden skulle anvisas 
medel över ett rescrvationsanslag med sedvanlig pris- och löneomräkning. 
Jag är därför inte beredd att tillmötesgå Sveriges Radios begäran om en åter
gång till ett reseivationsanslag med indexreglering. Förslaget till kostnads
kompensation för åren 1993 och 1994 kan jag därför inte heller biträda. 

Nuvarande avtal mellan staten och Sveriges Radio-koncernens olika före
tag löper ut den 31december1992. Genom riksdagens beslut om radio- och 
TV-frågor våren 1992 (prop. 1991/92:140, bet. 1991/92:KrU28, rskr. 
1991/92:329) har fastställts riktlinjer för Sveriges Radio-koncernens upp
drag, organisation och finansiering under en ny avtalsperiod omfattande 
åren 1993-1996. Vid samma tillfälle beslöt riksdagen även om särskilda rikt
linjer för Radio Swedcns verksamhet som ingår i det avtal som nyss slutits 
mellan staten och Sveriges Radio AB. I propositionen behandlas även bil
dandet av ett särskilt statligt bolag för insamling och utsändning av program 
för radio och TV. Det nya självständiga bolag som bildats för detta ändamål, 
Svensk Rundradio AB, trädde i funktion den 1 juli 1992. 

Radio Sweden sänder för näivarande program på åtta språk och har under 
år 1992 med framgång börjat sända program via satellit i Europa. Jag har 
särskilt uppskattat Radio Swedens höga sändningsberedskap i Östersjö-om
rådet. 

De bcsparingskrav som nu gäller beträffande statens utgifter gör det dock 
nödvändigt att krympa verksamheten vid Radio Sweden från och med kalen
deråret 1994. Sparbetinget för budgetåret 1993/94 (kalenderåret 1994) har 
fastställts till 15 miljoner kronor. I detta ingår ett rationaliscringsuttag på 
1,5 %. 

Jag bedömer att den ovannämnda minskningen av anslaget inte kan ske 
utan att förmågan att producera egna program kommer att påverkas. 

Jag anser att en huvuduppgift för Radio Swedens sändningar till utlandet 
är att snabbt förmedla nyheter samt information om kultur- och samhällsliv 
på svenska till i första hand svenskar i utlandet. Sedan sändningarna till ut
landet inleddes har utbudet i Sveriges Radios sändningar förändrats. Bred
den och kvaliteten i Sveriges Radios rikssändningar medför att vidareutsänd
ning eller samsändning av dessa kan utgöra den helt dominerande delen av 
Radio Swedens sändningar på svenska. 

Vad beträffar sändningarna på utländska språk har den snabba utveckc 
!ingen på etermediaområdet i världen i stort och i än högre grad i Europa, 
under de senaste åren medfört förändrade förutsättningar. Kortvågssänd
ningar med nyheter och information från Sverige har i detta perspektiv blivit 
mindre attraktiva. Detta medför att det enligt min mening kan vara möjligt 
att aweckla sändningarna på ett eller flera språk. 

Jag vill dock framhålla den viktiga roll som Radio Sweden kan spela i vårt 
närområde - inte minst genom möjligheten att nå potentiellt stora lyssnar
skaror kring Östersjön. I detta närområde kan även föiväntas finnas ett in
tresse hos en mera betydande del av allmänheten för ny.heter och informa
tion från Sverige. 

Det nya företaget Svensk Rundradio AB, som tillhandahåller de tjänster 
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som tidigare erhållits från Televerket Radio, och som trädde i funktion den 
1 juli 1992, har för budgetåret 1993/94 (1994) begärt 9, 7 miljoner kronor för 
kapitalkostnader i samband med investering i nya kortvågssändare i enlighet 
med riksdagens tidigare beslut (prop. 1989/90: 100 bil. 5, bet. 1989/90: UU14, 
rskr. 1989/90:191) för att ersätta kortvågssändaren i Karlsborg och de två 
kortvågssiindarna i Hörby under tiden 1991-1994. De tre nya sändarna kom
mer samtliga att placeras i Hörby. 

Jag förordar att Svensk Rundradio AB beviljas det begärda beloppet på 
9, 7 miljoner kronor för utbyte av kortvågssändarc. 

Jag förordar också att den av Svensk Rundradio AB föreslagna investe
ringsplanen fastställs. För perioden 1995-2003 har kapitalkostnaderna be
räknats till följande belopp. 

Kalenderår 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Kapital-
kostnad 10,l 9,5 8,8 8,2 7,6 6,9 6,3 5, 7 3,8 

Under år 1995 tillkommer ett belopp, preliminärt beräknat till 2 miljoner 
kronor, för destruktion av miljögiftet PCB i samband med skrotningen av de 
uttjänta kortvågssändarna i slutet av 1994. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. fastställa den plan för kapitalkostnader under åren 1995-2003 

som jag har förordat, 
2. till Radioprogramverksamhet för utlandet för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 51 363 000 kr. 

D 3. Övrig information om Sverige i utlandet 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

15 982 477 

16 754 000 
14 254 000 

Reservation 1 605 192 

Anslaget har minskats med 2 500 000 kr till följd av besparingar i de statliga 
utgifterna. 

Från anslaget finansieras sådant informations- och erfarenhetsutbyte som 
samordnas av Utrikesdepartementets press- och informationscnhct samt bi
drag till Svensk-internationella Pressbyrån (SIP) och Ingenjörsvetenskaps
akadcmien (IVA). 
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Samordnad informations
verksamhet 
Bidrag till Svensk
internationella Pressbyrån 
Bidrag till Ingcnjörs
vetenskapsakademien 

Summa 

Anslag 1992/93 

12 614 000 

2 525 000 

l 615 000 

16 754 000 

l3cräknad ändring 
1993/94 

Föredraganden 

+ 500 000 

-2 525 000 

- 475 000 

-2 500 000 

Från anslaget finansieras informationsinsatser och kulturutbyte via de 
svenska utlandsmyndigheterna. Medlen kan användas för stöd till informa
tions- och kulturinsatser, personutbyte, lokala kostnader i samband med se
minarier, film- och utställningsverksamhet m.m., utländska journalistbesök 
och andra lokala Sverige-relaterade projekt samt tidskriftsstöd. Medel ställs 
även till Svenska institutets förfogande för särskilda uppdrag av intresse för 
Utrikesdepartementet. Departementets press- och informationsenhet svarar 
härutöver för information i utrikespolitiska frågor genom trycksaker, före
drag m.m. 

Svensk-internationella Pressbyrån (SIP) distribuerar nyhetsbulletincr till 
ca 7 000 mottagare inom massmediascktorn i 150 länder. Bulletinerna inne
håller dels nyheter inom de industriella, tekniska och vetenskapliga sekto
rerna i Sverige, dels nyheter om svenska politiska, samhälleliga och ekono
miska frågor. Vidare produceras särskilt material på engelska och tyska för 
specialiserad fackpress, forskningsinstitutioncr, branschföreningar etc. Sil' 
begär för budgetåret 1993/94 ett bidrag på 2 765 000 kr. 

Ingenjörsvctenskapsakademien (IVA) begär ett bidrag på 2 045 000 kr 
för avtalsbundet tekniskt-vetenskapligt samarbete, främst forskarutbyte, 
mellan IVA och teknisk-vetenskapliga organisationer i Östeuropa och Kina. 
Utbytet syftar bl.a. till att initiera direkt och långsiktigt samarbete mellan 
berörda forskare och institutioner. Avtalet med Ryssland administreras ge
mensamt av IVA och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). 

Föredragandens överväganden 

Det råder bred enighet om behovet av intensifierade kontakter med hela 
Europa. lnformationsverksamhet och kulturutbyte har därvid en väsentlig 
roll att spela. Jag förordar att särskilda insatser i Europa prioriteras, såsom 
person- och journalistinbjudningar, seminarier samt kulturutbyte. De bespa
ringskrav som ställts gör det dock nödvändigt att dra in bidraget till SIP. Bi
draget till IVA minskas med drygt en fjärdedel för att göra det möjligt att 
bibehålla en hög informationsbcredskap i den samordnade informations
verksamheten. 
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Hemställan 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 
att till Övrig infonnation om Sverige i utlandet för budgetåret 

1993/94 anvisa ett rcservationsanslag på 14 254 000 kr. 

E. Utrikeshandel och exportfrämjande 

E 1. Kommerskollegium 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

52 985 347 
51 647 000 
48 471 000 

Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand
lägga frågor om handelspolitik och utrikeshandel samt vissa frågor i sam
band med näringsrättsliga regleringar och inrikeshandel. Kollegiets general
direktör är chef för myndigheten och ordförande i dess styrelse. Kommcrs
kollcgium har ca 120 anställda. 

Det övergripande målet för Kommcrskollegiets handelspolitiska verksam
het är att med frihandel som grundprincip bidra till att Sveriges intressen i 
handeln med omvärlden tas till vara. På det handelspolitiska området är det 
kollegiets uppgift dels att tillhandahålla utredningar och underlag för rege
ringens ställningstaganden, dels att utföra vissa myndighetsfunktioner. På 
det niiringsrättsliga området är det kollegiets uppgift att inom sitt ansvars
område medverka till att utbyte av varor och tjänster sker i enlighet med 
allmänna intressen. 

Inkomster vid Kommerskollegium, som redovisas på statsbudgetens in
komstsida under inkomsttitel, beräknas till sammanlagt ca 5 miljoner kronor 
för budgetåret 1993/94 (1991/92 ca 5 miljoner kronor). 

Kommerskollegium har i sin årsredovisning givit en samlad bild av verk
samhetens resullat. Redovisningen utgår ifrån verksamhetens funktionsin
delning och anslagsförbrukningen för resp. funktion. Resultatredovisningen 
indikerar att uppställda mål och delmål har uppnåtts. För den näringsrätts
liga verksamheten redovisas olika prestationer, vilket kan möjliggöra ut
vecklandet av mått för produktivitet. 

Av den ekonomiska översikten kan utläsas att de från rcglcringsfunktio
nen frigjorda resurserna under budgetåret 1991/92 har förts till prioriterade 
områden samt att tidigare anslagssparande (ca 2 miljoner kronor) har an
vänts för ADB-satsningar. 

RRV:s revisionsberättelse, i vilken granskningen av resultatredovisningen 
har begränsats till en bedömning av fullständighet och dokumentation, inne
håller inga invändningar. 

Kommcrskollcgium har inför budgetåret 1993/94 lämnat en förenklad an
slag~framställning. Inga förändringar föreslås i förhållande till den treårsram 
som har beslutats för kollegiets verksamhet under perioden 1991/92-1993/94. 
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Föredragandens övcn'ägandcn 

Samma11j{111ning 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92-1993/94 
bör ligga fast. Regeringen har den 25 juni 1992 beslutat att de riktlin
jer och övergripande mål som gäller för perioden skall utsträckas till 
att omfatta även budgetåret 1994/95. 
Resurser: 
Ramanslag 1993/94 48 471 000 kr 

Planeringsram: 
1993/94 
48 471 000 kr 

Övrigt: 

1994/95 
48 471 000 kr 

Föreslaget ramanslag för budgetåret 1993/94 har beräknats med ut
gångspunkten att anslaget bör reduceras med 5 miljoner kronor som 
en del av beslutade besparingar under tredje huvudtiteln. 

Anslaget har också reducerats med sammanlagt 864 000 kr, vilket 
motsvarar lönekostnaden för två tjänster som har flyttats från kolle
giet till Utrikesdepartementets handelsavdelning. 

Anslaget har pris- och löneomräknats med 2 121 000 kr. Dessutom 
har 567 000 kr förts från anslaget E 2. Exportfrämjande verksamhet 
för de uppgifter som läggs på kollegiet i samband med nedläggning av 
Handelsprocedurrådet. Jag redovisar denna fråga närmare i det föl
jande. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett för
slag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt pre
senterat den modell som bör tillämpas. Kommerskollegium kommer 
fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Kollegiet kom
mer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. 
Medlen under anslaget kommer att föras till detta konto. 

Resultatbedömning 

Kollegiets årsredovisning visar enligt min mening att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och prioriteringar som har fastlagts av statsmakterna. 

Verksamhetens ekonomiska resultat visar att kollegiet har bedrivit verk
samheten i enlighet med de förutsättningar som gavs inför budgetåret 
1991/92. Ramanslaget och dess konstruktion förefaller ha en gynnsam effekt 
och ett medvetet anslagssparande har möjliggjort planerade ADB-sats

ningar. 
Jag kan också konstatera att RRV inte har haft några invändningar i revi

sionsberättelsen avseende Kommerskoltegium. 
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Slutsatser 

Sammantaget innebiir min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 

t1rs budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. Jag anser så

lunda att vad jag anförde förra året om prioriteringar i kollegiets verksamhet 

alltjämt äger giltighet - tillämpningen av EES-avtalet, utvecklingen av den 

inre marknaden, stöd i mcdlemskapsförhandlingarna, utvecklingen av EG :s 

handclspolitik, samarbetet och utvecklingen inom EITA, EFTA:s relationer 

till tredje land samt frågor rörande GATT och det multilaterala handelssys

temets utveckling och framtid. På alla dessa områden spelar kollegiet en cen

tral roll vad gäller kontinuitet och expertis. Detta gäller också de mer tradi

tionella myndighetsuppgifterna på det handelspolitiska området, såsom 

marknadsstörningsärenden och vissa tullfrågor. 

I 1992 års budgetproposition gjorde jag bedömningen att kollegiet borde 

renodlas som handelspolitisk myndighet. Jag framhöll vidare att arbetsfor

merna och arbetsfördelningen mellan kollegiet och Utrikesdepartementets 

handelsavdelning borde ses över. Jag konstaterade också att kollegiets roll 

och ställning i hög grad skulle komma att förändras vid ett medlemskap i EG 

och att jag avsåg återkomma till denna fråga inför kommande budgetpropo

sitioner. 

Möjligheterna att överföra de uppgifter som Kommerskollegium nu har 

på det näringsrättsliga området till andra instanser har övervägts under vå

ren 1992. De uppgifter som avses är bl.a. auktorisation av revisorer, tolkar 

och översättare, administration av rescgarantilagcn samt olika tillstånds- och 

dispensfrågor enligt aktiebolagslagen. Härvid konstaterades att översynsar

bete pågår på flera av de berörda områdena. Av särskild betydelse i samman

hanget är den översyn av revisorsreglerna, som avses vara slutförd somma

ren 1993. 

Min slutsats i denna situation var att det var olämpligt att då genomföra 

någon förändring vad gäller kollegiets näringsrättsliga verksamhet. Samti

digt anser jag fortfarande att det är önskvärt att kollegiet renodlas som han
delspolitisk myndighet. Jag avser tillsätta en intern utredare, som får i upp

drag att i samråd med berörda departement och myndigheter presentera för

slag med den innebörden. 

I överensstämmelse med bedömningen som gjordes i förra årets budget

proposition har Kommerskollegiets roll n:ir det giiller att förbereda bilate

rala handels- och samarbetsförhandlingar reducerats och förändrats. 

Kollegiet bedriver sedan flera ;lr en omfattande informationsverksamhet 

på europaområdet. När det gäller regelverket i EES och EG har kollegiet en 

funktion som central informationspun kt och kunskapsbank för myndigheter, 

organisationer, företag och enskilda. Denna verksamhet kommer att ha stor 

betydelse de närmaste åren niir svensk statsförvaltning skall anpassas till det 

vidgade europasamarbetet. Det iir .viktigt att kollegiets aktiviteter på detta 

område samordnas med andra myndigheter så att onödigt dubbelarbete inte 

uppkommer. 

När det giiller europainformationen till en bredare allmänhet inför folk

omröstningen ifr 1994 kommer kollegiet att niira samarbeta med den infor

mationsverksamhet som byggts upp inom regeringskansliets Sekretariat för 
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Europainformation. Informationsvcrksamhcten får beteckningen "Euro

painformation" och innefattar upphyggandct av databaser, telefonsluss och 

ett informationsnätverk med folkbibliotek och länsstyrelser. Verksamheten 

finansieras av Sekretariatet. 

Utrikesdepartementets handclsavdelning och Kommcrskollcgium har ett 

mycket nära samarbete. Betydelsen av informella kontakter har ökat i och 

med den ökade intensiteten i det handelspolitiska arbetet håde vad g~illcr 

europafrågorna och multilateralt. 

Ett EG-medlemskap, och därmed en anslutning till en gemensam handels

politik, kommer att få viktiga konsekvenser för den svenska fii1valtningcns 

uppgifter på det handelspolitiska området. Förändringar i ansvarsfördel

ningen jämte organisatoriska förändringar kan komma att bli aktuella. l 

medlemskapet ingår dels att medverka i och aktivt påverka utformningen av 

den gemensamma handelspolitiken, dels att svara för verkställigheten av den 

gemensamma handclspolitiken på det nationella planet. 

Enligt min mening är det önskvärt att arbetet med att analysera dessa frå

gor inleds redan nu, så att en ändamålsenlig organisation kan finnas den l 

januari 1995. Analysen bör omfatta bl.a. en granskning av Kommcrskollc

gicts roll och uppgifter och av relationen mellan Utrikesdepartementets han

delsavdelning och kollegiet. Utredningen bör genomföras internt inom han

delsavdelningcn i samråd med Kommcrskollegium. 

Den besparing som föreslås under anslaget kommer givetvis att innebära 

en sänkning av ambitionsnivån på vissa områden. Det bör ankomma på kol

legiets ledning att göra erforderliga omprioriteringar. Samtidigt bör ut

rymme finnas för ytterligare rationaliseringar. Verksamheten bör cliirmcd 

kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt med de resurser jag har beräknat 

för budgetåret 1993/94. 
Anslaget för Kommcrskollegium har beräknats utan hänsyn till de tek

niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönc

kostnadspålägget, den ändrade finansicringsformen för Statshälsan, över

gången till lån i Riksgäldskontorct samt de nya principerna för budgete

ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna 

dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, statsbudgeten 

och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till kol

legiets disposition kommer slutligt all fastställas enligt de redovisade riktlin

jerna och kan därför avvika från det nu beräknade beloppet. 

Handelsproccdurrådet 

Statskontorets översyn 

Handelsprocedurrådct har sedan det inrättades den I juli 1975 

(prop.1975:41, bet. 1975:NU17, rskr. 1975:116) drivits gemensamt av 

svenska staten oeh näringslivet, fram till den l juli 1990 representerat av Sve

riges Inclustriförhund. Överl~iggningar under våren 1990 ledde fram till ett 

nytt treårigt avtal, vilket godkändes av Riksdagen (prop. 1989/90: 150, bet. 

l 989/90:NU26, rskr. 1989/90:354 ). På grundval av detta avtal har verksam

heten sedan den I juli 1990 drivits med tolv huvudmän representerande stat 

och n{iringsliv. 
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I-Iandclsproccdurrådet har till uppgift att utarbeta och främja utarbetande 

av lösningar som innebär förenkling av handelsproccdurcr. Rådet skall ägna 

särskild uppmärksamhet t1t frågor som rör elektroniskt datautbyte. Rt1det 

skall vidare särskilt verka för ökad anviindning av EDI (Electronic Data In

terchange) i syfte att främja dfektiviseringar i företag och myndigheter och 

i syfte att friimja svenskt n;iringslivs internationella konkurrensförmåga. Vi

dare skall ritdet följa och påverka det internationella utvecklingsarbctet på 

området, friimst inom ECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa) och 

EG/EFTA. Rådet finansieras via årliga bidrag från de tolv huvudmännen 

och via intäkter fdln utförda tjänster. Budgetåret 1991/92 uppgick bidraget 

över tredje huvudtiteln till 567 000 kr. 

Gällande avtal om Handelsprocedurrådet löper ut den 30 juni 1993. 

Regeringen uppdrog i februari 1992 åt Statskontorct att utreda frågan om 

Handclsprocedurrådets framtida roll, verksamhet, finansiering och huvud

mannaskap. I uppdraget ingick också att liimna förslag angående ansvarsför

delningen för Sveriges medverkan i det internationella arbetet om förenk

lade handclsprocedurer och anviindning av EDI. 

Statskontorets utredning presenterades i juni 1992. 

I utredningen konstateras all det finns en bred uppslutning bakom tanken 

all staten och niiringslivet bör samverka om EDI och handelsprocedurcr 

men att formerna bör moderniseras. Mot denna bakgrund föreslås att Han

delsprocedurrådet upphör och ersiitts med en lösning där ansvaret delas upp 

mellan frågor om harmonisering av handelsreglcr i internationella handels

politiska fora och frågor om EDI-anviindning i Sverige. För det förstnämnda 

området föreslås att en arbetsgrupp som tar över namnet Handelsprocedur

rådct inrättas vid Utrikesdepartementets handclsavdclning. För det senare 

området föreslås att det bildas en svensk EDI-förcning. Föreningen skulle 

utgöra en platlform och ell kompetenscentrum med såväl företag, myndig

heter som näringslivets organisationer som medlemmar. Föreningens upp

gift föreslås vara bl.a. att samordna EDl-utvccklingen i Sverige, att stödja 
och främja utvecklingen av EDI hos medkmmarna, att initiera och stödja 

nya anviindargrupper samt att informera om utvecklingen internationellt 

och i Sverige. Statskontorets utredning har remissbchandlats. 

Föredragandens övcrviigandcn 

Jag konstaterar att det råder bred enighet bland närmast berörda myndighe

ter och niiringslivsorganisationer om huvuddragen i Statskontorets förslag. 

Jag anser också att dessa är viil avviigcla iiven om det på några punkter finns 

anledning att göra justeringar. 

Enligt min mening bör diirför det nu giillande avtalet om Handclsproce

durrådet inte förnyas. Det kommer diirmed alt löpa ut den 30 juni 1993. 

I sUillet anser jag att ett kon taktorgan, som tar över namnet Handclspro

cedurrftdct, bör uppr;ittas p;°1 Ko1111m.:rskollcgium. l rådet biir ingå bl.a. re

presentanter fiir niirmast bcriirda myndigheter, Utrikesdepartementets han

delsavdelning, niiringslivets organisationer och for den föreslagna EDI-för

cningcn. Rildcts uppgift skall vara att fungera som forum för diskussioner 

och informationsutbyte om det internationella arbetet på handelsproccdur-
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området. Kommerskollegium får ansvaret för rådets arbete. Kollegiets re
surser bör förstärkas för detta ändamål på sätt som jag tidigare har redovi
sat. 

Jag ställer mig positiv till bildandet av en svensk EDI-förcning. En sådan 
sammanslutning skulle spela en viktig roll i arbetet med att främja ED I-an
vändning i Sverige. Utvecklingen på detta område går mycket snabbt, inves
teringarna är betydande och det är en viktig uppgift både att förse företag 
med information, ideer och beslutsunderlag samt att främja rationella lös
ningar vad gäller datakommunikation mellan företag och myndigheter. Jag 
har med tillfredsställelse erfarit att viktiga steg på vägen mot bildandet av en 
EDl-förcning redan har tagits av ett antal myndigheter och näringslivsorga
nisationer. 

Jag anser att Kommcrskollegium bör medverka i EDl-föreningcn i syfte 
att tillgodose behovet av informationsflöde och samordning vad gäller det 
internationella EDI-arbetet. Efter samråd med chefen för Näringsdeparte
mentct vill jag också konstatera att en utökad EDI-anvädning inom svenskt 
näringsliv är av stor betydelse för de svenska företagens konkurrensförmåga 
och effektivitet. Det åligger dock, i linje med regeringens generellt inriktade 
näringspolitik, företagen och deras organisationer att själva göra en priorite
ring mellan insatser för ökad EDI-användning och andra konkurrens- och 
effektivitetsfrämjande åtgärder. I den mån EDI-främjande projekt faller 
inom ramen för de uppgifter som givits NUTEK, de regionala utvccklings
fonderna, riskkapitalbolagen samt Industri- och småföretagarfonden finns 
det anledning för dessa organ att överväga eventuella engagemang. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 
1. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om in

rättande av ett kontaktorgan benämnt Handclsprocedurrådet vid 
Kommerskollcgium, 

2. föreslår riksdagen att till Kommerskollegiwn för budgetåret 
1993/94 anvisa ett ramanslag på 48 471 000 kr. 

E 2. Exportfrämjande verksamhet 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

274 843 190 Reservation 15 209 267 
219 180 000 
187 563 000 

Under detta anslag beräknas medel för exportfrämjande verksamhet, fram
för allt genom Sveriges exportråd. Vissa medel står också till regeringens dis
position för särskilda insatser på det exportfrämjande området. 

Sveriges exportråd, som bildades år 1972 genom ett avtal mellan staten 
och Sveriges Allmänna Exportförening, är det centrala serviceorganet för 
exportfrämjande åtgärder. Rådets uppgift är att initiera, planera, samordna, 
marknadsföra och genomföra åtgärder för att fr~imja svensk export. Under 
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anslaget beräknas medel för den exportfrämjande verksamhet som Sveriges 
exportråd antingen utför själv eller planerar och leder inom handelssekrete
rarorganisationen m.m. och inom utrikesrepresentationen. Näringslivet del
tar i verksamhetens finansiering dels genom abonnemangsavgifter, dels ge
nom medverkan i olika exportaktioner, och dels genom betalning för gjorda 
uppdrag för enskilda företag/uppdragsgivare. 

Exportrådets utlandsorganisation består således bl.a. av handclssckrete
rare, framför allt på marknader i Europa, men också på andra marknader. 
Rådet har vidare slutit samarbetsavtal med vissa handelskammare i ut
landet. 

Utrikesrepresentationen är också en viktig del av Exportrådets utlandsor
ganisation. Ett antal ambassader i länder som är speciellt intressanta ur ex
portsynvinkel har särskilda resurser för exportfrämjande insatser. 

Riksdagen har nyligen lagt fast riktlinjer för statens roll i den exportfräm
jande verksamheten vid Sveriges exportråd (prop. 1991/92:108, bet. 
1991/92:NU23, rskr. 1991/92:227). Staten och Sveriges Allmänna Exportför
ening har undertecknat ett nytt avtal. Bedömningen är att det finns samhälls
ekonomiska motiv för fortsatt statligt stöd till den exportfrämjande verksam
het som bedrivs genom Sveriges exportråd. De statliga medlen skall i första 
hand inriktas på upplysnings-, informations- och rådgivningsverksamhet. 
Övriga aktiviteter bör i princip finansieras genom avgifter från företagen, 
men statligt stöd kan vara befogat i vissa fall. Det gäller främst insatser för 
att utveckla exportoerfarna, framför allt mindre och medelstora företags ex
port, insatser för att främja export till svårbearbetade eller avlägsna men lo
vande marknader, samt större manifestationer med inriktning på svenskt nä
ringsliv eller svensk industri efter samråd med Utrikesdepartementet. 

Mot bakgrund av bl.a. det mer preciserade statliga uppdraget till Export
rådet har förutskickats att anslaget till exportfrämjandet i fast penningvärde 
bör halveras under en treårsperiod med början budgetåret 1992/93. 

Sveriges exportråd 

Sveriges exportråd har mot bakgrund av Riksdagens ställningstagande våren 
1992 lämnat en kortfattad anslagsframställning för budgetåret 1993/94. Bud
getförslaget är baserat på sedvanlig prisomräkning av innevarande års anslag 
samt på en neddragning i enlighet med det nämnda ställningstagandet. Dess
utom begär Exportrådet ett engångsanslag på 32,6 miljoner kronor för att 
täcka vissa omstruktureringskostnadcr. Det gäller kostnader för bl.a. av
veckling av statliga uppdrag, avveckling i samband med ändring av utlands
organisationen, och utbildning av personal till säljare av exportfrämjande 
konsulttjänster. Budgetförslaget för budgetåret 1993/94 uppgår därmed till 
193 442 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Genom riksdagens beslut år 1992 har grunden lagts för ett fortsatt engage
mang från statens sida i Sveriges exportråd. Samtidigt har statsmakternas 
syn på inriktningen av Exportrådets verksamhet preciserats och en avsevärd 
neddragning förutskickats av det statliga anslaget. 

l~ Riksd11gm 1'192193. I s11111/. Nr 100. Rilag11 4 
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Inom Exportrådet har ett målmedvetet arbete inletts med att anpassa Prop. 1992/93: I 00 
verksamheten och organisationen till de nya förutsättningarna. Ett omfat- Bilaga 4 
tande besparingsarbcte har givit viktiga resultat och antalet anställda har re-
ducerats. Utlandsorganisationen har bantats bl.a. i USA och i Tyskland. 1 
Storbritannien och också på andra håll planeras clt utökat och värdefullt 

samarbete med handclskammare. I Sverige har ett utökat samarbete etable-
rats med vissa handelskammare och med regionala utvecklingsfonder. 

Jag är medveten om att nedskärningen av statsanslaget som har påbörjats 
under innevarande budgetår innebär stora påfrestningar på Exportrådet och 

att anpassningen till en ny anslagsnivå innebär att vissa avvecklingskostnader 
uppstår. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget saknas emellertid möjlig
het att medge ett extra anslag för omstruktureringskostnader på det sätt som 

Exportrådet har begärt. 
Nedskärningen av anslaget förväntas fortsätta även budgetåret 1994/95 i 

enlighet med ställningstagandet våren 1992. 
Enligt min mening gör de kommande anslagsnedskärningarna att Export

rådets två huvudmän bör fördjupa sin diskussion om Exportrådets uppgifter, 
verksamhet och prioriteringar på längre sikt. Jag noterar att en sådan diskus

sion har inletts i det särskilda forum för diskussioner mellan huvudmännen i 

övergripande exportrådsfrågor som har inrättats på Exportföreningen ini

tiativ. 
Jag beräknar behovet av anslagsmedel till exportfrämjande åtgärder inom 

Sveriges exportråd till totalt 162 000 000 kr budgetåret 1993/94. Hänsyn har 

därvid tagits till dels viss prisomräkning, dels neddragning i enlighet med vad 
som förutskickades våren 1992. 

Jag har också beräknat vissa medel till regeringens disposition för sär
skilda exportfrämjande insatser av olika slag, exempelvis medverkan i inter
nationella utställningar. Vidare har medel här beräknats för att täcka kostna
derna för att infria tidigare gjorda åtaganden om stöd till svensk projektex
port och konsultstöd. Dessa garantivcrksamhetcr upphörde den 1 juli 1992 
men åtaganden ligger kvar under flera år. Jag beräknar ett mcdclsbehov om 
totalt 25 563 000 kr för dessa åtgärder. Hänsyn har tagits till viss prisomriik
ning samt till en neddragning av anslaget i enlighet med vad som beslutades 
våren 1992. Därutöver kan tillgängliga reservationsmcdel under anslaget 

också användas för konkreta insatser efter särskild prövning av regeringen. 
För budgetåret 1993/94 beräknar jag ett medelsbehov om totalt 

187 563 000 kr. 
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1. Exportfrämjande 
åtgärder 

- anslag 
- övr. intäkter till 

Exportrådet 
2. Till regeringens 

dispositon 

Summa anslag 

Hemställan 

Anslag 
1992/93 

190 000 000 
150 000 000 

29 180 000 

219 180 000 

Beräknad 
ändring 
1993/94 

-28 000 000 
-30 000 000 

- 3617000 

-31617000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Förslag 
1993/94 

162 000 000 
120 000 000 

25 563 000 

187 563 000 

att till Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa 
ett reservationsanslag på 187 563 000 kr. 

E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för 
skadcersä ttningar 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

881 073 7141 

1 000 
1 000 

1 Hela beloppet hänför sig till utgifter under budgetåret 1991/92. Av detta avser 464 
miljoner kronor ersättning till EKN för skuldnedskrivning på Polen. Av tidigare ian
språktagna medel återbetalade EKN 195 000 kr under budgetåret 1991/92. 

Exportkreditnämnden (EKN) har till uppgift att genom utfärdande av ga
rantier främja svensk export. EKN:s garanti utgör en försäkring som skyd
dar svenska företag mot vissa förluster vid exportaffärer och i samband med 
investeringar i utlandet. För garantin betalas en premie som är relaterad till 
risken. Garantigivningen sker efter beslut av riksdagen våren 1990 inom två 
system: ett n-system (normalgarantisystem) och ett LT-system (Long Term) 
i vilket särskild vikt skall läggas vid det svenska samhällsintresset av garanti
givningen. 

EKN:s skrivelse om verksamheten m.m. 

EKN har med skrivelse den 8 oktober 1992 inkommit med underlag för en 
bedömning av verksamhetens omfattning och inriktning. 

Ramar för EKN-garalllier 

Den av riksdagen fastställda totala ramen för exportkreditgarantier uppgår 
till 70 000 miljoner kronor, varav 25 000 miljoner kronor har reserverats för 
n-garantier och 45 000 miljoner kronor för LT-garantier. Regeringen har be
slutat att EKN:s garantiåtaganden kan uppgå till 20 000 miljoner kronor för 
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n-garantiL:r och 40 000 miljoner kronor för IT-garantier. Utöver ram för ex- Prop. 1992/93: 100 
portkreditgarantier finns en särskild ram för investeringsgarantier på 2 000 Bilaga 4 
miljoner kronor. Ramutnyttjandet uppgick den 30 juni 1992 till ca 14 100 

miljont:r kronor för n-garantier och ca 22 800 miljont:r kronor för LT-garan-

tier. EKN föreslår oförändrade ramar från riksdag och regering för export

kreditgarantier och investeringsgarantier. 

EKN:.1· premiesältning och OECD:s regler 

Nämnden pekar på att EKN vid en internationell premiejämförelse vad gäl

ler Hinder med relativt gynnsam riskbild hör till de billigaste instituten. Be

lriillandc högriskländer är EKN däremot ett av de institut som tar ut höga 

premier. EKN är öppen för garantigivning på fler marknader än de flesta 

andra garantiinstitut. För de sjutton garantiinstitut som undersökts inom 

OECD:s t:xportkreditgrupp ligger EKN:s premier strax under genomsnittet. 

Arbetet i exportkreditgruppen fortsätter i syfte att bl.a. uppnå ökad konkur

rensneutralitet i vad avser exportkreditgaranticr. Sverige deltar aktivt i detta 

arbete. 

EKN och det europeiska integrationsarbetet 

1 skrivelsen till regeringen förs liksom tidigare år en diskussion om de krav 

på föriindringar i EKN:s verksamhet som kan ställas vid en svensk anslutning 

till EES respektive EG/EU. Statlig verksamhet på exportkrcditförsäkrings

området kommer inte att tillåtas konkurrera med privata kreditförsiikrare 

annat iin på jämställda villkor. Detta får konsekvenser för EKN:s korta ga

rantigivning vad gäller kommersiell risktäckning. Inom kort kan EG-riktlin
jcr förviintas i frågan var gränsen bör dras mellan statlig garantiverksamhet 
och privat kreditförsäkringsverksamhet. 

I flertalet EG-länder har statlig medverkan i konkurrensutsatt verksamhet 
minskats genom bolagisering och/eller privatisering av verksamheten alter
nativt minskad statlig återförsäkring av sådana risker som kan återförsiikras 

på marknaden. EKN utreder tänkbara åtgärder för att anpassa sin verksam

het till EG-kravcn och avser återkomma till regeringen med förslag. Beträf

fande den medellånga och långa icke konkurrensutsatta verksamheten dis

kuteras inom EG en harmonisering av vissa garantivillkor, premiesystem och 

bedömning av politiska risker. Förslag i dessa frågor från EG kan förväntas 

under ;lr 1993. 

Garantier till utländska företag 

EKN föreslt1r att förordningen om exportkreditgaranti ändras så att nämn

den fftr hevilja iivcn utWndska niiringsidkare exportkreditgarantier i sam

band mL:d ~·xport från Sverige. Som motiv anförs all svensk export i ökande 

omfattning siiljs från utländska företag till tredje land. Ett antal garantiinsti

tut i andra länder har motsvarande möjlighet. En förutsättning för EKN:s 

garantigivning till utländska företag skall enligt förslaget vara att inköpspri

sd för svenska varor och tjänster utgör mer iin 50 % av kontraktsbcloppet. 210 



Genom ändringen skulle dels en biittre riskspridning i EKN:s portfölj kunna 

uppnås, dels nämndens möjligheter att främja svensk export öka. 

Skuldlättnadsåtgärder 

Inom Parisklubben har olika skuldlättnadsalternativ diskuterats och genom
förts dels avseende gruppen fattigaste och mest skuldtyngda liinder, dels av

seende gruppen lägre mcdelinkomstländcr. 

EKN har som resultat av det s.k. Toronto-paketet skrivit av ca 50 miljoner 

kronor. Inom Parisklubben ansågs efter några år dessa villkor inte vara till

räckligt långtgående för att åstadkomma den åsyftade lättnaden i betalnings

bördan för förstnämnda ländcrgrupp. Villkoren i paketet har därför förbätt

rats och medger sedan december 1991 en skuldlättnad om 50 % av d1.:t om

förhandlade beloppet, samtidigt som återbetalningstiden är utsträckt till 

23 år. Hittills har Parisklubben träffat tre överenskommelser där EKN-ford

ringar omfattas av de nya villkoren - nämligen med Tanzania, Togo och 

Zambia. De beräknade fordringseftergifterna i kommande bilaterala avtal 

med dessa länder kommer att uppgå till ca 14 miljoner kronor under 

1992/93. 

EKN hade per den 30 juni 1992 fordringar på länder i gruppen fattigaste 

och mest skuldtyngda länder uppgående till ca 740 miljoner kronor. En till

lämpning av de nya omförhandlingsvillkoren innebär framtida fordringsef

tergifter för länderna i storleksordningen 350-400 miljoner kronor. 

Genomförda och kommande skuldlättnader innebär att det nominella vär

det på EKN :s utestående fordringar avsevärt minskas. 

Prognoser och bedömningar för verksamhetens resultat 

EKN redovisar i sin skrivelse prognoser för EKN :s kassamässiga resultat un

der verksamhetsåren 1992/93-1994/95 och bedömningar av det ackumule
rade riskvärderade resultatet. 

För den gamla verksamheten, dvs. garantier utfärdade före den l juli 
1990, pekar prognoserna enligt normalalternativet mot kassamässiga under

skott på i genomsnitt ca 200 miljoner kronor för vart och ett av de närmaste 

tre åren. I ett pessimistiskt alternativ visas underskott på 1,5-1,8 miljarder 

kronor för vart och ett av åren. Detta förklaras av att en ogynnsam utveck

ling för något eller några av de länder där EKN har stora garantiengagemang 

eller utestående fordringar avsevärt skulle försämra utfallet. 

I bedömningarna av det ackumulerade riskvärdcrade resultatet innebär 

EKN:s normalalternativ att den gamla verksamheten beräknas ge en slutlig 

förlust om drygt 1 miljard kronor. Det pessimistiska alternativet pekar mot 

en slutförlust på över 7 miljarder kronor. 

För att erhålla en rättvisande bild av statens totala kostnader för EKN:s 

verksamhet bör även hittills uppkomna kostnader för räntekompensation 

för delar av EKN :s upplåning, skadekostnader för vissa av regeringen beslu

tade garantier, ersättning för skuldavskrivning och betalningsbalansstöd till 

vissa gäldenärsländer redovisas. Per den 30 juni 1992 uppgick dessa totalt till 

drygt 2,5 miljarder kronor. 
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Prognoserna för den nya verksamheten, dvs. garantier utfärdade efter den 
30 juni 1990, pekar enligt EKN:s normalalternativ mot fortsatta om än 
krympande kassamässiga överskott om sammanlagt ca 250 miljoner kronor 
för treårsperioden t.o.m. 1994/95. Det pessimistiska alternativet innebär 
kassamässiga underskott på totalt ca 600 miljoner kronor under treårsperio
den. Bedömningen av det riskvärderadc resultatet av den nya verksamheten 
indikerar att förlustriskerna ungefär motsvarar det hittills ackumulerade 
kassamässiga överskottet på drygt 100 miljoner kronor. 

Finansiering av verksamheten 

EKN föreslår att nämndens rörliga kredit i Riksgäldskontoret för de gamla 
garantisystemen minskas från 3 700 miljoner kronor till 3 500 miljoner kro
nor. Samtidigt föreslår EKN att lånerätten i utländsk valuta avseende de 
gamla garantisystemen höjs från 800 miljoner kronor till 1 000 miljoner kro
nor. För de nya garantisystemen föreslås oförä"ndrat 200 miljoner kronor i 
rörlig kredit i Riksgäldskontoret och 200 miljoner kronor i upplåningsrätt i 
utländsk valuta. 

Nämnden föreslår vidare, att om upplåningsrätten enligt föregående 
stycke inte skulle vara till fyllest för täckande av eventuellt ytterligare upp
kommande finansieringsbehov, dessa täcks via anslaget E 3. Exportkredit
nämnden, täckande av vissa utgifter för skadeersättningar. 

EKN föreslår slutligen att nämnden, i likhet med de två föregående bud
getåren, får räntekompensation för hela sin upplåning under de gamla ga
rantisystemen. Kostnaden för detta under 1993/94 beräknas uppgå till 430 
miljoner kronor (13 % ränta). Beloppet kan komma att reduceras om EKN 
får kompensation för skuldavskrivningar och använder den för amortering 
av den rörliga krediten. 

Föredragandens överväganden 

Jag delar EKN:s bedömning att de av riksdagen och regeringen fastställda 
ramarna för exportkreditgaranti- och investeringsgarantiverksamhcten bör 
vara oförändrade. 

Det är angeläget att EKN fortsatt noga följer utvecklingen inom EG vad 
beträffar exportkreditgarantier. När nämnden har föreslagit eventuella änd
ringar av sin verksamhet med anledning av utvecklingen inom EG avser jag 
återkomma till riksdagen härom. 

I prop. 1989/90:44 om statlig medverkan vid finansiering av export m.m. 
föreslog regeringen att EKN:s garantiverksamhet skulle vara självbärande, 
för LT-systemet på sikt, och att premier som bedömdes motsvara riskerna 
skulle uttas. Näringsutskottet (bet. 1989/90:NU19) tillstyrkte regeringens 
förslag. Utskottet underströk samtidigt vikten av att samtliga villkor i sam
band med en garanti - inom ramen för de begränsningar som uppställts för 
garantigivningen - utformades med beaktande av vad som erbjöds i export
företagens viktigaste konkurrentländer. Riksdagen biföll utskottets hemstäl
lan (rskr. 1989/90:153). 

Näringsutskottet underströk också vikten av att Sverige i internationella 
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sammanhang verkade för att skillnader i konkurrensförutsiillningar för Prop. 1992/93: 100 
svenska exportföretag jämfört med företag i andra länder undanröjdes. Som Bilaga 4 
jag har nämnt i det föregående har detta skett framför allt inom ramen för 
OECD:s cxportkrcditgrupp och vissa framsteg har gjorts. Min ambition är 
att Sverige fortsatt inom OECD skall verka för konkurrensneutralitet mellan 
garantiinstituten. Som nämnts pågår ett harmoniscringsarbete också inom 
EG. 

Jag anser att det ankommer på EKN att avgöra när svenska företag skall 
erbjudas samma villkor som konkurrentföretagens garantiinstitut erbjuder. 
Detta skall ske inom ramen för de begränsningar som har uppställts för ga
rantigivningen, dvs. att verksamheten skall gå ihop på sikt. Matchning bör 
enligt min mening endast bli aktuell i enstaka fall när särskilda skäl och ett 
svenskt samhällsintresse bedöms föreligga. 

Jag tillstyrker EKN:s förslag beträffande garantier till utländska företag. 
Följaktligen anser jag att förordningen om exportkrcditgaranti bör ändras så 
att EKN generellt får bevilja utländska näringsidkare exportkreditgarantier i 
samband med export från Sverige under förutsättning att inköpsprisct för 
svenska varor och tjänster utgör mer än 50 % av kontraktsbeloppct. 

Jag delar EKN:s uppfattning att skuldlättnader beslutade inom ramen för 
Parisklubben kan medföra att nämnden får vidkännas avsevärda minsk
ningar av del nominella värdet på utestående fordringar. EKN bör på lämp
ligt sätt erhålla kompensation för detta. 

Anslaget bör liksom hittills kunna användas för kompensation till EKN 
för vissa skuldnedskrivningar, för räntekompensation för upplåning i Riks
gäldskontoret och för att nämnden skall kunna fullgöra de förpliktelser den 
iklätt sig på statens vägnar. Jag vill erinra om att jag i budgetpropositionen 
för budgetåret 1992/93 anförde att EKN under budgetåret 1993/94 borde be
viljas medel för de återstående stegen av skuldnedskrivningen avseende Po
len och Egypten. Jag anser att EKN bör få räntekompensation för hela sin 

upplåning under de gamla garantisystemen. 
Chefen för Utrikesdepartementet kommer i det följande vid sin anmälan 

av anslaget G 2. Täckande av eventuella förluster i anledning av statliga ga
rantier till länder i Central-och Östeuropa att föreslå att en särskild cxport
kreditgarantiram inrättas för de baltiska staterna och Ryssland. EKN bör få 
i uppdrag att administrera verksamheten under denna ram. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att det av riksdagen medgivna högsta betalningsansvaret 
för exportkrcditgarantier fastställs till 25 000 000 000 kr för n-garan
tier och till 45 000 000 000 kr för LT-garantier, 

2. medge att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti 
för investeringar i utlandet till ett belopp av högst 2 000 000 000 kr, 

3. godkänna att den rörliga kredit som ställs till EKN:s förfogande 
hos Riksgäldskontoret får uppgå till 3 500 000 000 kr för de gamla ga
rantisystemen och till 200 000 000 kr för de nya systemen, 

4. bemyndiga regeringen att medge att EKN från budgetåret 213 



1993/94 och tills vidare får uppta lån i utländsk valuta till ett motvärde Prop. 1992/93: l 00 
av högst l 200 000 000 kr, varav 200 000 000 kr för de nya systemen, Bilaga 4 

5. godkänna att EKN får bevilja utländska näringsidkare cxport-
kreditgarantier i samband med export från Sverige enligt de riktlinjer 
jag förordat, 

6. godkänna vad jag anfört om matchning i enstaka fall, 
7. till E>.:portkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skadeer

sättningar under budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
1 OOOkr. 

E 4. Krigsmaterielinspektionen m.m. 

1991/92 

1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

61 384 
100 000 

4 465 000 

Krigsmaterielinspektionen (KM!) utövar kontroll över tillverkningen av 
krigsmateriel och handlägger ärenden rörande tillstånd till export och viss 
import av sådan materiel. Inspektionen handlägger också ärenden rörande 

tillstånd till utförsel enligt lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa 

produkter som kan användas i massförstörelsesyftc m.m. 

KMI har två nämnder till sitt förfogande. Det tekniskt-vetenskapliga rå
det, som bistår krigsmaterielinspektören vid bedömningen av frågor om av
gränsning mellan civil och militär materiel, tillsattes av regeringen år 1984. 

Den parlamentariskt sammansatta rådgivande nämnden för krigsmaterielex

portfrågor inrättades år 1984 för att öka insynen och samrådet i frågor som 
rör krigsmaterielexport. 

Under år 1992 har ca l 400 ansökningar om utförsel behandlats till ett ut
förselvärde av 2 900 miljoner kronor (2 600 miljoner kronor år 1991). Vid 
årsskiftet 1991/1992 hade 142 enskilda tillverkare regeringens tillstånd att 
tillverka krigsmateriel. 

Kostnaderna för verksamheten, exkl. nämnderna, täcks av dels avgifter 
från tillverkare av krigsmateriel, dels avgifter för tillstånd att utföra krigsma
teriel från riket. Vissa förenklingar i dessa avgiftssystem har nyligen fast

ställts av regeringen. 

I fortsättningen bör avgifterna enligt min mening redovisas under stats

budgetens inkomstsida och kostnaderna under detta anslag, som omvandlas 

till ett ramanslag. Jag beräknar kostnaderna till totalt 4 465 000 kr budget
året 1993/94, varav ca 104 000 kr utgör kostnaden för nämnderna. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo

dell som bör tillämpas. Krigsmaterielinspektionen kommer fr.o.m. budget
året 1993/94 att tillämpa denna modell. Krigsmaterielinspektionen kommer 

därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen 
under anslaget kommer att föras till detta konto. 
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Hemställan Prop. 1992/93: 100 

Bilaga 4 Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Krigsmaterielinspektionen m.m. för budgetåret 1993/94 an

visa ett ramanslag på 4 465 000 kr. 

E 5. Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik an
visats ett anslag på 2 250 000 kr. I regeringskansliet bereds för närvarande 
vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet 
bedrivs med sikte på att en proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen 
våren 1993. I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen 
inom området förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition, för budgetåret 1993/94 till 

Bidrag till Stiftelfen Östekonomiska Institutet beräkna ett anslag på 
2 250 000 kr. 

E 6. Medel för översättning av EG:s regelverk 

Nytt anslag (förslag) 16 500 000 

Den 18 januari 1990 beslutade regeringen att tillsätta en delegation - med 
ställningen av myndighet - för att svara för översättning av bl.a. det regel
verk, som ingår i EES-avtalet. Arbetet har bedrivits i nära samråd med de 
arbetsgrupper som har upprättats för förhandlingarna om EES-avtalet, be
rörda myndigheter och departement samt med EG-kommissionen. Delega
tionens uppdrag har efter hand preciserats och utvidgats från regeringens 
sida, innebärande bl.a. att arbetet skall fortgå till dess EES-avtalct träder i 
kraft. 

Delegationens verksamhet har finansierats genom omprioriteringar under 
anslaget 111 E 2. Exportfrämjande verksamhet. 

Sverige ansökte den 1 juli 1991 om medlemskap i EG. Inför ett svenskt 
medlemskap aktualiseras ytterligare översättningsarbete vid sidan av den del 
av EG:s nuvarande sekundärrätt som omfattas av EES-avtalet och som upp

går till ca 10 000 sidor. Regeringen har därför den 25 juni 1992 uppdragit åt 
Översättningsdelegationen att också svara för översättning av de EG-rätts
akter som aktualiseras vid ett svenskt medlemskap. 

Det är inte möjligt att i nuvarande skede exakt ange kostnaden för genom
förandet av det nya uppdraget. Översättningsdclegationen beräknar att ca 
40 000 sidor, utöver EES-avtalet, återstår för Sverige att översätta. 

Jag anser det vara av största vikt att det under innevarande budgetår på
började arbetet med översättning av de rättsakter som aktualiseras vid ett 
medlemskap kan föras vidare under budgetåret 1993/94 med sikte på att hela 215 



översätlningsarbetet skall kunna avslutas vid årsskiftet 1994/95 inför ett 
svenskt medlemskap år 1995. För innevarande budgetår har regeringen i till
läggsbudget beg~irt att 22 miljoner kronor ställs till förfogande. Ytterligare 
medel kommer att behiivas under budgetåren 1993/94 och 1994/95. Ett be
lopp om 16,5 miljoner kronor hör ställas till förfogande för budgetåret 

1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Medel för öi·ersättning av EG:s regelverk för budgetåret 
1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 16 500 000 kr. 

E 7. Medel för informationsinsatscr om europeisk 
integration 

1992/93 
1993/94 

Anslag 
Förslag 

50 000 000 
50 000 000 

Den svenska medverkan i det europeiska integrationsarbetet har kommit att 

engagera en bred opinion i vårt samhälle. Såväl EES-avtalet som den före

stående folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i de europeiska ge
menskaperna, EG, och de frågor som dessa väcker kräver dels omfattande 

och allsidig information till allmänheten, dels en genomlysande debatt kring 
konsekvenserna av de förändringar som väntar. 

Riksdagen biföll i juni 1992 regeringens proposition 1991/92:150 att för 
budgetåret 1992/93 avsätta 50 miljoner kronor för informationsinsatser om 
europeisk integration, vilka återfinns under ett nyinrättat reservationsanslag 
E 7. Medel för informationsinsatser om europeisk integration. 25 miljoner 
kronor fördelas under budgetåret till enskilda organisationer och studieför
bund av Delegationen för infomzationsinsatser om europeisk integration. 
Resterande 25 miljoner kronor disponeras av UD:s Sekretariat för Europain
fonnation, som samordnar regeringskansliets information om EES, EG och 

EU, tillhandahåller allmän information och, i enlighet med riksdagens rikt
linjer, genomför riktade insatser mot speciella målgrupper. 

Utrikesutskottet välkomnade i sitt yttrande till konstitutionsutskottet 

(1991/92:UU3y) "regeringens i propositionen redovisade avsikt att i budget

propositionen för 1993/94 återkomma med förslag dels om ytterligare 50 mil

joner kronor för fortsatta insatser av den nu föreslagna karaktären, dels om 
former för informationsspridning inför den aviserade folkomröstningen. Det 

är enligt utskottets uppfattning naturligt att en större del av medlen under 

budgetåret 1993/94 ägnas åt att belysa effekterna av ett svenskt medlemskap 

i EG. Utskottet delar också regeringens uppfattning att medel då bör kunna 
ställas till förfogande för de organisationer som önskar bedriva kampanj för 

eller emot ett svenskt EG-mcdlemskap. Även i detta sammanhang bör kvin

nornas situation uppmärksammas." Konstitutionsutskottet instämde i sitt 

betänkande (1991/92:KU35) i utrikesutskottets bedömning. 
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Det är angeläget att frågor rörande EES, EG och EU blir belysta utifrån 
många olika perspektiv. Organisationer och studicförbund bör därför även 
under nästa budgetår beredas möjlighet att informera om den europeiska 
integrationen. De kampanjorganisationer som önskar bedriva kampanj för 
eller emot ett svenskt EG-mcdlcmskap skall också ges ekonomiskt stöd, så 
att kunskap, intresse och engagemang för Europa-frågorna får en bred sprid
ning. Utgångspunkten bör vara all en lika stor medelstilldelning sker till de 
organisationer som pläderar för ett svenskt EG-medlemskap å den ena sidan 
och de organisationer som pläderar emot ett sådant å den andra sidan. Medel 
till organisationslivet hör fördelas av Delegationen för informationsinsatser 
om europeisk integration. 

Regeringen har ansvar för att bred och saklig information om den svenska 
integrationen verkligen når ut till svenska folket inför folkomröstningen. 
Ingen enskild organisation kan ta ansvar för att systematiskt överblicka och 
organisera tillgången på bred och saklig information till olika grupper. Rege
ringskansliets Sekretariat för Europainformation, organisatoriskt förlagt till 
VD, och Kommcrskollegium kommer att i samarbete med folkbibliotek, 
länsstyrelser, organisationsliv och enskilda arbeta för att medborgarna vid 
folkomröstningen skall ha god kännedom inte bara om omröstningsalterna
tiven, utan också om sakfrågor och fakta om BES-avtalet, EG och EU. Sek
retariatet skall särskilt tillhandahålla, i enlighet med riksdagens riktlinjer, 
information till hushållen, gymnasieskolan och de stora invandrargrupperna 
i deras helhet. Information skall anpassas även för dem som har särskilda 
svårigheter att tillgodogöra sig sedvanligt informationsmaterial. Vidare skall 
sekretariatet belysa effekterna av den europeiska integrationen på kvinnor
nas situation i Sverige. 

Mot bakgrund av riksdagens ställningstagande och det jag anfört, vill jag 
betona betydelsen av att det för budgetåret 1993/94 anvisas medel om 50 mil
joner kronor till dels information i enskilda organisationers och studieför
bunds regi, dels kampanjorganisationer för och emot ett svenskt EG-mcd
lcmskap, dels regeringskansliets Europainformation. Medlen bör fördelas 
med 25 miljoner kronor till sekretariatets verksamhet och 25 miljoner kro
nor till delegationen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Medel för i11formationsinsatser om europeisk i11tegratio11 för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett rcservationsanslag på 50 000 000 kr. 
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F. Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor 
m.m. 

F 1. Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska 
området1 

1991192 
1992/93 

1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 505 903 
5 529 000 
2 511 000 

Reservation l 251 372 

1 Tidigare redovisat under anslaget F I. Utredningar inom det nedrustnings- och sä
kerhetspolitiska området. 

Till anslaget bör föras den del av anslaget B 1. Förenta nationerna, om totalt 
632 000 kr, som används för utredningar m.m. 

Åtgärden motiverar en ny benämning på anslaget, som i fortsättningen 
bör kallas Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området. 

Under budgetåret 1991/92 användes anslaget Utredningar inom det ned
rustnings- och säkerhetspolitiska området bl.a. för bidrag till Utrikespoli
tiska Institutet för tre forskningsprojekt och till Stockholms internationella 
frcdsforskningsinstitut (SIPRI) för inköp av datorer m.m. Dessutom anslogs 
bl.a. medel för studier om marin nedrustning genom FN:s institut för ned
rustningsforskning (Unidir), liksom för tidskriften Disarmament Times samt 
för kostnader vid besök av FN:s ncdrustningsstipcndiater. Därutöver erhöll 
institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet bidrag 
för ett forskningsprojekt om pågående väpnade konflikter samt för en kun
skapsbank rörande omställning från militär till civil produktion. 

Utredningsdelen av anslaget Förenta nationerna användes budgetåret 
1991/92 för insatser inom det internationella miljösamarbetet, mänskliga rät
tighctsfrågor m.m. samt för stipendieverksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser att flexibilitet är av stor vikt för anslaget, som kan användas för 
varierande projekt och studier för att främja svensk utrikespolitik. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet till 2 511 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska områ

det för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 
2 511 000 kr. 
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F 2. Information och studier om säkerhetspolitik och 
frcdsfrämjanclc utveckling1 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

22 160 931 

23 982 000 

20 000 000 

Reservation 4 388 626 

1 Tidigare redovisat under an~laget F 3. Information, studier och forskning om frcds
och ncdrustningsstriivanden m.m. 

Utrikesdepartementet har från anslaget beviljat bidrag för freds- och ned

rustningssträvanden dels i form av grundbidrag till enskilda svenska organi

sationer som bedriver informationsverksamhet och opinionsbildning om 

freds- och ncdrustningssträvandcn, dels projektbidrag för informationsverk

samhet, studier och forskning. 

Under år 1992 har en utredningsman undersökt hur anslagna medel ut

nyttjats. Översynen omfattade bl.a. rekommendationer om den framtida an

vändningen av medel för information, studier och forskning om freds- och 

nedrustningssträvanden m.m. Utredningsmannen hade också att bedöma ef

fekterna av de bidrag som beviljats via anslaget och att analysera bidragens 

spridningseffekter. Utredaren uppmanades att kommentera gällande riktlin

jer för bidragen samt redovisa hur gränsdragningar gjorts beträffande vilka 

organisationer, föreningar och stiftelser som ansetts behöriga att erhålla me

del från anslaget. 

Utredaren hade också i uppdrag att analysera handläggningsordningen 

beträffande anslaget, bl.a. vad avser sammansättning och funktion av den 

beredningsgrupp som till utrikesministern lämnar förslag om fördelning av 

bidragen. Utredningsmannen uppmanades slutligen att presentera alterna

tiva förslag rörande var inom förvaltningen beredningen av anslaget skall 

förläggas. 

Utredningsuppdraget slutfördes den 30 september 1992. 
Utredningsmannen framhöll bl.a. att "Förutsättningarna för det statliga 

stödet till fredsfrämjande verksamhet har väsentligt förändrats på grund av 
de iindrade förhållandena i omvärlden. Den 'bipolära' NATO-östblocks

världen är borta. Vikten av att de mänskliga rättigheterna respekteras över

allt vinner alltmera utbrett erkiinnande, och den internationella rätten tycks 
vara under utveckling, mellan denna princip och principerna om staternas 

suveränitet. Framsteg mot demokrati betraktas inte bara som ett värde i sig, 

utan också som en viktig förutsättning för materiell utveckling. FN. vars roll 

i dessa sammanhang framstår som central, har fått nya möjligheter att fylla 

sin uppgift i och med det kalla krigets utslocknande." 

"Siikcrhct för Sveriges självstiindighet och territoriella integritet måste sö

kas i de nya internationella, särskilt de europeiska, sammanhangen."' 

Han menade iivcn att "M<°mga av de ämnen för informationsprojekt som 

tidigare fick och sannolikt förtjiinadc stöd med de dåtida internationella för

utsiittningarna, förefaller nu vara av sekundärt intn:sse." 

lJtredningsmannen har bl.a. föreslagit att anslaget Information, studier 

och forskning om freds- och ncclrustningsstr:ivanden m.m. skall fö en ny be-
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teckning: Information och studier om svensk och internationell säkerhetspo
litik inklusive nedrustning. Utredningsmannen föreslår att stöd till säker
hetspolitisk forskning skall belasta annat anslag. 

Utredningsmannen har vidare föreslagit: 

- att precisa kriterier etableras på mottagares ekonomiska självständighet 
och egeninsats i projekt 

- att politiska partier, fackliga sammanslutningar samt organ beroende av 
någon av dessa inte skall kvalificera för organisationsstöd 

- att Svenska kyrkan eller organ beroende av denna inte skall kvalificera 
för projektbidrag 

- att en mottagare skall kunna få antingen organisationsstöd eller projekt
bidrag, inte bådadera 

- att riksorganisationer får ansvaret för sina regionala eller lokala för
eningar; organisationsstödet skall avse såväl den egna som dessa för
eningars verksamhet, varvid regionala och lokala organisationer i fort
sättningen bör vända sig till sin riksorganisation, inte till Utrikesdeparte
mentet 

- att nya och mera precisa anvisningar och riktlinjer för bidragsbeviljande 
och redovisning bör fastställas av departementschefcn och ha karaktär av 
åtagande för bidragsmottagarens del 

- att beslut om projektbidrag såväl som organisationsstöd i framtiden fattas 
av regeringen, inte av enskilt statsråd 
att ett enkelt system upprättas för samordning och samråd mellan bi

dragsbeviljande enheter inom departementet och mellan dessa och olika 
kunskapskällor 

- att beredningsgruppen förstärks med en tjänsteman på chefsnivå såsom 
ordförande eller medlem, att gruppens medlemmar utses på viss tid, och 
att gruppen betros även med ansökningar om organisationsstöd. 

Utredningsmannens förslag har varit föremål för diskussioner såväl i den nu
varande beredningsgruppen som vid ett informationsmöte på Utrikesdepar
tementet den 23 november 1992 med ett antal av de berörda organisatio
nerna. 

Föredragandens överväganden 

De senaste årens utveckling i Europa har förändrat förutsättningarna för sä
kerhets- och nedrustningspolitiska bedömningar och givit anledning till nya 
överväganden beträffande de anslag som rör nedrustnings- och säkerhetspo
litiska frågor, däribland insatser som finansierats över anslaget Information, 
studier och forskning om freds- och nedrustningssträvanden m.m. 

En översyn av anslaget har också bedömts angelägen av andra skäl. Någon 
samlad analys eller revision har hittills inte genomförts trots att över 
200 miljoner kronor inklusive medel från särskilda frcdslotterier fördelats 
sedan budgetåret 1983/84. Vidare iir en översyn motiverad av de ytterst kraf
tiga sparkrav som ålagts såväl Utrikesdepartementet som övriga departe
ment. 
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Alltsedan anslaget Information, studier och forskning om freds- och ncd
rustningssträvanden m.m. tillkom har syftet varit att främja intresset för fred 
och nedrustning. Anslaget har däremot inte haft som primärt syfte att utgöra 
ett generellt stöd till enskilda organisationer. 

Jag delar uppfattningen som framförts vid översynen att anslaget i flera 
fall lett till att många fredsorganisationer råkat in i ett mycket stort beroende 
av statliga bidrag. Jag anser också att det är angeläget att närmare precisera 
anslagets användningsområden med anledning av att översynen visat att bi
drag i ilera fall beviljats för verksamhet som inte har haft tillräckligt klart 
samband med fred och nedrustning. Utredningen har också visat att Utrikes
departementets rutiner för kontroll och uppföljning av beviljade anslag har 
varit bristfälliga. En absolut förutsättning för framtida stöd till en enskild 

organisation måste vara att några oklarheter kring användning av tidigare 
beviljade medel inte längre finns. 

Jag anser därför att anslaget fortsättningsvis bör benämnas Information 
och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. Den nya be
nämningen knyter an till det vidare säkerhetsbegrepp som vunnit gehör un
der senare år. 

Jag vill understryka att de främsta hoten mot freden står att finna i brist på 
demokrati och ekonomisk utvecklingskraft i ett stort antal länder. Bristande 
respekt för mänskliga rättigheter och etniska konflikter är allvarliga hot mot 
freden. De senaste årens erfarenhet visar också på problemen med upprust
ning och spridning av massförstörelsevapen, inte minst till länder i tredje 
världen. Begreppet nedrustning har en vidare betydelse än för några år se

dan. 
Liksom utredaren menar jag att det vid den framtida fördelningen av me

del är nödvändigt att ta hänsyn till de ändrade förutsättningarna. Jag vill i 
detta sammanhang speciellt peka på ESK:s Paris-deklaration där samtliga 
ESK-länder enades om demokrati och marknadsekonomi som fundament 
för utveckling och internationellt umgänge. Dessa frågor är nu en nödvändig 
del av arbetet med au skapa en fredligare värld. 

Jag ser det som särskilt positivt att svenska ideella organisationer utveck
lar kontakter med organisationer och institutioner i de tidigare kommunis
tiska diktaturerna i vårt närområde, i första hand i de baltiska länderna. 
Denna typ av kontakter bör delvis kunna stödjas genom detta anslag. Förut
sättningen måste dock vara att det rör sig om kontakter som syftar till att 
konkret stärka kunskaperna om säkerhetspolitik, fred, nedrustning, demo
kratisering och ekonomisk utveckling i dessa länder. 

Jag avser att senare föreslå att regeringen fattar beslut om delvis nya före
skrifter för bidrag från anslaget. En bcredningsgrupp inom Utrikesdeparte
mentet kommer att få i uppdrag att med tillämpning av dessa föreskrifter 
lämna förslag till regeringen om anslagets användning, såväl vad gäller orga
nisationsstöd som projektbidrag. 

Följande principer bör enligt min mening ligga till grund för de föreskrifter 
som kommer att utfärdas för bercdningsgruppen. 

Bidrag ur anslaget bör stimulera till verksamhet av allmänt intresse och 
med god spridningscffckt. 
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Traditionell forskningsverksamhet skall inte finansieras över anslaget. Prop. 1992/93:100 
Liksom hittills kan medel beviljas för analyser och studier. Bilaga 4 

Politiska partier, fackliga organisationer och organ som iir beroende av 
dessa bör som regel inte vara berättigade till organisationsstöd. Däremot bör 

dessa kunna få bidrag för enskilda projekt. I förekommande fall ges riksor

ganisationen ansvar för såväl organisationsstöd som projektbidrag i vad av
ser regionala och lokala organisationer. 

Kraven på egenfinansiering från mottagande organisationer kommer att 
ges ökad tonvikt, både vad gäller organisationsstöd och projektbidrag. Fri

villigt, oavlönat arbete bör kunna räknas som del av egeninsatsen. Därut

över måste alla organisationer bidraga med en egen andel av finansieringen. 

Organisationsstöd bör underlätta mottagarens långsiktiga planering men 

samtidigt utformas så att organisationernas beroende av fast statlig finansie
ring successivt minskar. Bidragens ändamålsinriktning bör betonas av bered

ningsgruppen. 

Som huvudregel bör gälla att en mottagare som får organisationsstöd inte 
också skall uppbära projektstöd. 

Kraven på ansökningarna och på redovisningen av använda medel bör 

skärpas. 

I3crcdningsgruppen bör under en övergångsperiod kunna tillämpa de nya 
föreskrifterna med viss flexibilitet. 

Jag beräknar medelsbehovet till 20 miljoner kronor för anslaget Informa
tion och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjandc utveckling. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till lnfomzation och studier om säkerhet~politik och fred~främ

jande utveckling för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag 
om 20 000 000 kr. 

F 3. Bidrag till Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut (SIPRI) 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik an

visats ett rescrvationsanslag på 21 310 000 kr. 
I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av 

den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en propo

sition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993. 
I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom områ

det förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till Stock

holms illlematione/la fredsforsk11i11gsi11stitut (SlPR/) för budgetåret 
1993/94 beräkna ett rcscrvationsanslag på 21 310 000 kr. 222 



F 4. Forskningsvcrksamhet för rustningsbcgränsning och 
nedrustning 

I statsbudgeten for innL·varande budgctf1r har under denna anslagsrubrik an
visats ett reservationsanslag på 15 840 000 kr. 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av 
den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en propo
sition i iimnet skall förcliiggas riksdagen våren 1993. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom områ

det förs upp med oföriindrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Forskningsverk
samhet för mstni11gsbegrä11s11ing och nedrustning för budgetåret 

1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 15 840 000 kr. 

F 5. Utrikespolitiska Institutet 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik an

visats ett rescrvationsanslag på 10 028 000 kr. 
I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av 

den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en propo
sition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom områ

det förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Utrikespolitiska 

Institutet för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 
10 028 000 kr. 

G. Samarbete med Central- och Östeuropa 

G 1. Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa 

1992/93 Anslag 1 120 000 000 

1993/94 Förslag 640 999 ()()()I 

1 Från anslaget har avräknats 3 500 000 kr för administration av samarbetet. Medlen 
redovisas under anslaget A I. Utrikesförvaltningen. 

Under detta anslag finns medel anvisade för stöd till Central- och Östeuropa 
genom BITS, SWEDECORP, SIDA och Svenska institutet. Vidare finns 

medel avsatta för baltiska investeringsprogrammet, multilateralt stöd, suve-

15 Riksdagen JC)9:!.N3. I sam/. Nr 1110. Bilaga./ 
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ränitctsstöd samt, under anslagsposten Övriga myndigheter, samarbete på Prop. 1992/93:100 
kiirnsäkcrhcts- och striilskyddsområdct. Medel som avsatts för täckande av Bilaga 4 
ev. förluster bör från och med budgetåret 1993/94 tas upp under ett nytt an-
slag benämnt Avsättning för förlustriskcr vad avser garantier för finansiellt 
stöd och exportkreditgaranticr och som jag senare återkommer till. 

En mindre omdisponering av anslaget har skett genom att administrativa 
kostnader för BITS och SWEDECORP, som tidigare redovisats under ansla
get Utredningar 111.m., finns redovisade under anslaget G I. för budgetåret 
1993/94. Medlen för littera G. Samarbete med Central- och Östeuropa har 
härigenom ökat med 2 miljoner kronor från 869 miljoner kronor (enligt bet. 
1991/92:UU30) till 871 miljoner kronor. 

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) 

BITS anvisas medel under tredje huvudtiteln under två littera, nämligen lit
tcra C. Internationellt utvecklingssamarbete och littera G. Samarbete med 
Central- och Östeuropa. 

Kunskapsförmedling och kompetensutveckling inom vitala samhällssek
torer utgör huvudsyftet för stödet genom BITS till länderna i Central- och 
Östeuropa. Det sker genom bidrag till rådgivning, utbildning, förvaltnings
stöd, institutionssamarbete och konsultinsatser för investeringar. För bud
getåret 1992/93 anvisades 195 miljoner kronor till BITS. 

BITS anger i sin anslagsframställning att fortsatt tonvikt kommer att läg
gas på stöd till utbildning, förvaltningsstöd inklusive lagstiftning och institu
tionsuppbyggnad samt teknisk och ekonomisk utbildning. Ytterligare ett 
viktigt område är stöd till reformarbetet avseende kommunal och regional 
förvaltning. Vidare anger BITS att verksamheten i princip styrs av efterfrå
gan från länderna. Den begränsade medelstillgången i förhållande till behov 
och framställningar från länderna understryker nödvändigheten av att prio
ritera insatser till stöd för reformsträvanderna i länderna. För att så långt 
möjligt säkerställa effektivt genomförande och uppföljning är det en förut
sättning för stöd genom BITS att den lokala parten har beredskap och för
måga att mobilisera resurser för finansiering av lokala kostnader. 

Till BITS har, efter att anvisade medel intecknats, inkommit ca 200 fram
ställningar och förslag till insatser som avser budgetåret 1992/93. De belöper 
sig kostnadsmässigt till mellan 300 och 400 miljoner kronor. Huvuddelen av 

förslagen avser insatser i Baltikum. 
BITS hemställer i sin anslagsframställning om 300 miljoner kronor för 

samarbete med Central- och Östeuropa budgetåret 1993/94. BITS hemställer 
även om resursförstärkning till sin administration. 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

SIDA anvisas medel under tredje huvudtiteln under två littera, nämligen lit
tcra C. Internationellt utvecklingssamarbete och littera G. Samarbete med 

Central- och Östeuropa. 
SIDA har till uppgift alt ge stöd till länderna i Central- och Östeuropa ge

nom folkrörelser och enskilda organisationer. För budgetåret 1992/93 anvisa
des 45 miljoner kronor till SIDA. 
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I sin anslagsframställning anger SJDA att under 1991/92 har nya riktlinjer Prop. 1992/93: 100 
utarbetats för bidrag till enskilda organisationers verksamhet i Central- och Bilaga 4 
Östeuropa varvid kunskapsöverföring och organisationsuppbyggnad priori-
teras. Eftersom ansökningarna vida överstiger tillgängliga medel har SIDA 
tvingats till stor restriktivitet i biclragsgivningcn. Under 1991/92 inkom an-
sökningar om stöd till verksamhet i Central- och Östeuropa från 121 organi-
sationer. 56 ansökningar beviljades till ett belopp av 24 miljoner kronor. 
SIDA anger vidare att ramavtal om bistånd till Östeuropa har ingåtts med 
Olof Palmes Internationella Centrum, LO-TCO:s Bistfmdsnämnd, Lantbru-
karnas Stiftelse för Internationellt Bistånd samt Naturskyddsföreningen. 
Ramorganisationernas ansökningar beviljades med ett belopp om samman-
lagt 15 miljoner kronor. 

För budgetåret 1993/94 hemställer SIDA om 65 miljoner kronor. 

Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) 

SWEDECORP anvisas medel under tredje huvudtiteln under två littera, 
nämligen littera C. Internationellt utvecklingsarbete och littcra G. Samar
bete med Central- och Östeuropa. 

SWEDECORP har till uppgift att främja och direkt medverka till utveck
lingen av näringslivet i Central- och Östeuropa. Av myndighetens instruk
tion framgår att SWEDECORP särskilt skall 

- i samverkan med Swedfund International AB bidra till utvecklingen av 
bärkraftiga företag i mottagarländerna genom riskkapitalsatsningar, 
främst i samarbete med svenskt näringsliv 

- bidra till att gynnsamma förutsättningar skapas för investeringar och 
företagande i mottagarländerna genom kunskapsöverföring till näringsliv 
och näringslivsorganisationer 

- främja mottagarländernas handel samt svara för information och rådgiv
ning om avsättningsmöjligheter på den svenska marknaden. 

SWEDECORP anger i sin anslagsframställning att det svenska näringsli
vet visar ett stort intresse för Östeuropa såväl vad gäller handel som investe
ringar. Den politiska och ekonomiska instabiliteten i regionen, det oklara 
institutionella ramverket och brist på kvalificerad förctagslcdning gör dock 
att riskerna med ett engagemang i Central- och Östeuropa är nästan oöver
stigliga för många mindre och medelstora svenska företag, trots att det kan 
vara strategiskt fördelaktigt att tidigt etablera sig i regionen. 

Vad gäller främjandeverksamhetcn har den just inletts. Behoven av kun
skapsöverföring och institutionsutveckling är stora i relation till tillgängliga 
anslag. 

SWEDECORP hemstälkr i sin anslagsframställning 

- att 30 miljoner kronor i verksamhctsmedel anvisas för främjandevcrk

samhet i Central- och Östeuropa 
- att för 1993/94 kapitalet i Swcdfund Intcrnational AB höjs med 

70 miljoner kronor, att avsättas till reservfonden 
- att SWEDECORP ges möjlighet att göra åtaganden som tillsammans 

med tidigare gjorda utföstclser motsvarar ingående reservation samt två 
gånger det belopp som stiills till förfogande under respektive anslagspost. 
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Svenska institutet (SI) Prop. 1992/93: 100 

SI anvisas medel under tredje huvudtiteln under tre littcra, niimligen littera Bilaga 4 
C. I ntcrnationellt utvecklingssamarbcte, littera D. Information om Sverige 
i utlandet m.m. och littcra G. Samarbete med Central- och Östeuropa. 

Svenska institutet har till uppgift att vara informationsformcdlare, initia

tivtagare till och samordnare av insatser inom Sverigeinformation, kulturut
hytc samt utbildnings- och forskningsutbytc. 

Av innevarande års anslag på 30 miljoner kronor har 2 miljoner kronor 

avsatts för planeringsarbete i samband med upprättandet av en handelshög
skola i Riga. För samarbetsprojekt på kulturområdet har reserverats 

5 miljoner kronor. Resterande 23 miljoner kronor används till 

- samarbetsprojekt på forskningens och högre utbildningens omr{tde 

- kunskapsöverföring mellan institutioner och organisationer i Sverige och 

länderna i Central- och Östeuropa 

- expertutbyten 
- stipendier för studier på universitet eller högskola i Sverige 
- stöd till informationsinsatser mot Central- och Östeuropa. 

Svenska institutets anslagsframställning innehåller en fördjupad prövning 

och omfattar budgetåren 1993/94 - 1995/96. 

För budgetåret 1993/94 har SI angett att behovet uppgår till 50 miljoner 
kronor. Hitintills har ansökningar omfattande medelsanspråk på 
231 miljoner kronor inkommit till SI. 

För kommande anslagsperiod prioriterar SI 

- tjänster och material till stöd för kunskapsöverföring; SI avser ge hög 

prioritet åt produktionen av trycksaker om Sverige på östeuropeiska 

språk, vilket har betydelse vid expertutbyte 
- kunskapsövcrföring, personutbyte och evenemang för att stärka den kul

turella identiteten 
- kunskapsuppbyggnad och forskningsutbytc samt 
- svenskundervisning i främst Baltikum. 

Baltiska investeringsprogrammet (BIP) 

Framväxten av livskraftiga små och medelstora företag är en grundläggande 

förutsättning för att övergången till marknadsekonomi i de baltiska länderna 
skall lyckas. Vid Nordiska ministerrådets möte i mars 1992 togs beslut om 

inrättande av ett baltiskt investeringsprogram om ca 800 miljoner kronor 
över tre år för finansiering av stöd till denna kategori av företag. Program

met genomförs av Nordiska investeringsbanken, Nordiska projektfonden 

och Europeiska utvecklingsbanken. För innevarande budgetår, som är det 
första verksamhetsåret, har riksdagen anslagit 50 miljoner kronor. 
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Föredragandens överväganden 

1992/93 Beräknat Förändring 
anslag 
1993/94 

Föredniganden 

Anslaget G 1. 
1. Beredningen för internationellt 

tekniskt-ekonomiskt 
samarbete (BITS) 195 000000 200 000 000 +5 000000 

2. Styrelsen för internationell 
utveckling (SIDA) 45 000000 45 000 000 

3. Styrelsen för internationellt 
niiringslivsbistånd 
(SWEDECORP) 55 000 000 80000 000 +25 000000 

4. Svenska institutet (SI) 30000000 45 000 000 +15 000000 
5. Övriga myndigheter 25 000000 25 000000 
6. Baltiska 

i1westeringsprogrammet (BIP) 50 000000 50 000 000 
7. Ovrigt multilateralt stöd 70000000 90 000 000 +20000000 
8. Till regeringens disposition 325 000000 55 999 000 -269001000 
9. Valutastöd 300000000 - -300000000 

10. Avsättning för förlustrisker 25 000000 -25 000000 
11. Suvcränitetsstöd 50000000 +50000000 

Summa kr l 120 000 000 640999 000 -479 001 000 

Anslaget G 2. l 000 1000 

Anslaget G 3. 230000 000 +230000000 

Summa kr I 120 001 000 871000000 -249001000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för littera G. 
Samarbete med Central- och Östeuropa till 871 000 000 kr. 

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) 

Det huvudsakliga målet för samarbetet med Central- och Östeuropa är att 
underlätta och påskynda reformprocessen. Omställningsproblemen i Balti
kum och andra delar av Central- och Östeuropa kommer att vara stora un
der de närmaste åren. Kunskapsförmedling och kompetensutveckling är vik
tiga komponenter i det stöd till Central- och Östeuropa som förmedlas ge
nom BITS. Jag är medveten om att det finns en diskrepans mellan framställ
ningar från länderna och anvisade medel. Även om behoven är stora inom 

många verksamhetsområden föreslår jag att BITS anvisas 200 miljoner kro

nor för budgetåret 1993/94. Av dessa medel får 2 300 000 kr användas för 

administrativa kostnader. Det framförda behovet i BITS anslagsframställ
ning om ytterligare förstärkning av den administrativa verksamheten kanjag 

inte tillmötesgå. 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

Det är positivt att det finns ett stort intresse bland olika organisationer att 
medverka till stöd för verksamhet i Central- och Östeuropa. Insatser från 

16 Riksda!{en 199:!193. 1 sam!. Nr 100. Bilaga./ 
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organisationer i Sverige medverkar till uppbyggnaden av olika slags organi
sationer i mottagarländerna. Detta kan ha en positiv utvccklingscffckt. 

Stödet till Central- och Östeuropa genom organisationer bör under det 
kommande året noga utvärderas. En sådan utvärdering bör inför nästa års 
budgetprocess ge utökat underlag för att kunna ta ställning till hur organisa

tioner i framtiden på effektivaste sätt bör kunna medverka i det svenska stö
det till Central- och Östeuropa. 

Jag föreslår att SIDA oförändrat anvisas 45 miljoner kronor för budget

året 1993/94. 

Styrelsen för internationellt näringslivbistånd (SWEDECORP) 

För all åstadkomma en bestående tillväxt och därmed lägga grunden för po
litisk stabilitet är det av betydelse att den inhemska produktionen kan ut

vecklas och att kommersiella band knyts med omvärlden. Svenska företag 
är genom geografisk närhet, branschgemenskap och av kulturella skäl ofta 
naturliga samarbetspartners i att utveckla dessa kontakter. Jag finner det na

turligt all satsningar på små- och medelstora företag i de baltiska staterna 
sker i samråd med de institutioner som förvaltar det baltiska investeringspro

grammet. 
Då kunskapsöverföring är ett viktigt medel för den näringslivsfrämjandc 

verksamheten förordar jag att 30 miljoner kronor i verksamhetsmedel anvi

sas för främjandcverksamhet i Central- och Östeuropa samt att kapitalet i 
Swedfund International AB höjs med 50 miljoner kronor. Vad gäller SWE

DECORP:s hemställan om åtaganden för kommande budgetår föreslår jag 
att regeringen får återkomma i frågan efter det all riksdagen tagit ställning 
till frågan om bemyndigande för regeringen att få göra fleråriga utfästelser. 
Av de anvisade medlen får SWEDECORP använda 800 000 kr för sin admi
nistration. 

Jag förordar att SWEDECORP anvisas 80 miljoner kronor för budgetåret 
1993/94. 

Svenska institutet (SI) 

Det är glädjande att förändringarna i Central- och Östeuropa har kunnat 

öppna nya arbetsfält för Sverige-informationen. Jag inser all behoven vad 
gäller kunskapsuppbyggnad och samarbete på den högre utbildningens och 

forskningens område samt på forskningsanknutna områden som arkiv- och 
museiväsende är mycket stora liksom önskemålen om personutbyte. Vidare 

är önskemålen stora för det växande kulturutbytet bland Östersjöländerna. 
Jag vill i detta sammanhang erinra om projektet Ars Baltica samt den övriga 

programverksamhct som berör Östersjöregionen inom ramen för Sveriges 
medverkan i FN:s kulturårtionde. Jag finner att SI:s prioriteringar väl över
ensstämmer med behoven. Förutom svenskundervisning och kultursamar
bete finner jag det även angeläget att det sker en varaktig kunskapsuppbygg

nad i marknadsekonomi. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbchovet för SI till 45 miljoner kro
nor vilket inkluderar medel för att etablera en handelshiigskola i Riga. 
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Övriga myndigheter 

Under innevarande budgettir har regeringen inom ramen för östsamarbcts

programmet anvisat 25 miljoner kronor för insatser på strålskyddets och 

kiirnsäkcrhetens område genom Statens Strålskyddsinstitut (SSI) och Sta

tens Kärnkraftinspcktion (SKI). Härutöver har åtaganden gjorts om ett ex
traordinärt bidrag om 35 miljoner kronor för att öka säkerheten vid kärn

kraftverket Ignalina i Litauen. Jag anser det angeläget att även för nästa bud

getår anvisa 25 miljoner kronor för insatser på strålskyddets och kärnsäkcr

hctens område i Central- och Östeuropa. 

Baltiska investeringsprogrammet (BIP) 

Det baltiska investcringsprogrammet har utvecklats positivt och har förut

sättningar att bli ett betydelsefullt stöd för små och medelstora företag i de 

baltiska länderna. Jag föreslår därför att 50 miljoner kronor i enlighet med 

tidigare utfästelse avsälts för det svenska bidraget under programmets andra 
verksamhetsår. 

Multilateralt samarbete 

Multilaterala organ som Världshanken, Europeiska Utvecklingsbanken 

(EBRD), Internationella valutafonden (IMF), OECD, FN och dess fackor

gan, Europarådet m.fl. har inom sina respektive kompetensområden ut

vecklat omfattande verksamheter och program med särskild inriktning på de 

central- och östeuropeiska ländernas behov. De internationella program

men erbjuder Sverige möjligheter att också göra insatser - företrädesvis i 

form av tekniskt bistånd - i central- och östeuropeiska länder med vilka vi 

inte utvecklat ett bilateralt samarbete. Vidare bör under detta anslag finan

sieras Sveriges bidrag till Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) till 

vilket Sverige utfäst sammanlagt 110 miljoner kronor över en sexårsperiod 
( 1990/91-1995/96) eller ca 18 miljoner kronor per år. Beredskap att delta i 

särskilda multilaterala fonder bör även finnas under detta anslag. Extra in
satser genom multilaterala organ kan också visa sig vara angelägna under 
budgetåret. 

Budgetåret 1992/93 avsatte regeringen 70 miljoner kronor för multilate

ralt samarbete med länderna i Central- och Östeuropa. Jag föreslår en ök

ning av medelsramen med 20 miljoner kronor till 90 miljoner kronor för 
budgetåret 1993/94. 

Till regeringens disposition 

I syfte att på ett snabbt sätt kunna omsätta regeringens intentioner avsattes 

för budgetåret 1992/93 325 miljoner kronor till regeringens disposition. Av 

dessa medel har 254 miljoner kronor utbetalats till Estland och Litauen i 

form av guldkompensation. Resterande medel har bl.a. avsett suveränitets
biständ till de baltiska staterna. 

Medlen till regeringens disposition för budgetåret 1993/94 avses bl.a. an

vändas till fördjupning av de kontakter som etablerats mellan svenska dcpar-
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tcment och myndigheter och deras motsvarigheter i länderna i Central- och Prop. 1992/93: 100 
Östeuropa. Jag bedömer det angeläget att regeringen också i fortsättningen Bilaga 4 
disponerar medel för att finansiera insatser som i dagsläget ännu inte kan 
identifieras som konkreta projekt t.ex. avseende samarbete med nordviistra 
Ryssland och Storkalotten. Jag föreslår att 55 999 000 kr avsätts för detta 
ändamål. 

Suveränitetsstöd 

Stödet för förbättrade möjligheter för de haitiska staterna att befästa sin su
veriinitet är en av de viktigaste formerna av det bistånd Sverige lämnar till 
Estland, Lettland och Litauen. Hittills har Sverige bidragit med över 
40 miljoner kronor i suveränitetsstöd. Stödet har bl.a. omfattat kustbcvak
ningsfartyg, tullteknisk materiel, utbildning i säkerhetspolitik och kontant
bidrag för återupprättandet av internationella förbindelser. Jag föreslår att 
50 miljoner kronor avsätts för suveränitetsstöd till Baltikum för budgetåret 

1993/94. 

Bemyndigande för regeringen att få göra utfästelser 

En del av insatserna som finansieras inom anslaget är av flerf1rig karaktär. 
Jag föreslår att regeringen begär riksdagens bemyndigande att under budget
året 1993/94 få göra utfästelser om högst en miljard kronor avseende budget
året 1994/95. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1993/94 göra utfäs

telser intill ett belopp om högst 1 000 000 000 kr, 
2. till Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa för bud

getåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 640 999 000 kr. 

G 2. Täckande av eventuella förluster i anledning av 
statliga garantier till länder i Central- och Östeuropa 

1992/93 

1993/94 

Anslag 
Förslag 

1 000 
1 000 

Riksdagen har i juni 1991 beslutat medge att staten ikläder sig bctalningsan
svar för kreditgivning till länder i Central- och Östeuropa till ett belopp av 
högst 800 miljoner kronor. Av beloppet har ca 750 miljoner kronor inteck
nats genom rcgeringsbeslut som avser finansiellt stöd till Tjeckoslovakien, 
Ungern, Bulgarien och Rumänien samt garantiutfästelse för Europarådets 
fond för bosättning och regional utveckling. För budgetåret 1992/93 har riks
dagen beslutat om en ram om högst 800 miljoner kronor. Hitintills har utfäs
telser gjorts som innebär att drygt 400 miljoner kronor av garantiutrymmet 
tagits i anspråk. Förutom garantiåtagande till Nordiska invcstcringshanken 230 



har finansiellt stöd genom garantiåtaganden redan utfästs till Estland, Lett
land, Litauen och Rumänien. 

Några förluster har inte uppkommit under budgetåret 1991/92. 
I likhet med tidigare år föreslås ramen för de statliga garantiåtagandena 

för budgetåret 1993/94 uppgå till högst 800 miljoner kronor. Det kommer att 
finnas ett fortsatt behov av kompletterande bctalningsbalansstöd till länder 
i Central- och Östeuropa även under bugctåret 1993/94. De länder som, så
vitt nu kan bedömas, kan komma i fråga för sådant stöd inom ramen för 
G 24-samarbctct är de tre baltiska staterna, Rumänien, Bulgarien och möjli
gen Slovakien. För att bistå de baltiska länderna bör, utöver det kortfristiga 
betalningsbalansstödet, även finnas utrymme för ett mera strukturellt inrik
tat stöd kopplat till utlåning från multilaterala organ. Ramen för statliga ga
rantiåtaganden bör även innefatta sådana krediter. 

Utvidgad handel med länderna i Central- och Östeuropa är viktig för att 
underlätta omställningen av ekonomin och skapa underlag för tillväxt. Inve
steringsbehoven i de aktuella länderna är mycket omfattande. Statliga ex
portkreditgarantier är i många fall en förutsättning för att företag skall våga 
ta på sig de risker som kreditaffärer med dessa länder är förenade med. Ex
portkreditnämnden (EKN) lämnar i dag garantier för export till flera av län
derna i Central- och Östeuropa. Garantier lämnas dock inte för export till 
bl.a. de baltiska staterna och endast för kortfristiga affärer med Ryssland på 
grund av dessa länders bristande kreditvärdighet. Garantiinstitut i vissa 
andra länder har emellertid denna möjlighet genom att respektive regering 
har inrättat särskilda garantiramar. 

Jag föreslår mot denna bakgrund, efter samråd med statsrådet Dinkcl
spiel, att en särskild exportkreditgarantiram om en miljard kronor inrättas 
för de baltiska länderna. Det skall också vara möjligt att utnyttja denna ram 
för Ryssland. Därvid förväntar jag mig att Ryssland i likhet med de baltiska 
staterna inom kort ingår avtal med IMF om ett fullvärdigt stabiliscringspro
gram. EKN föreslås få i uppdrag att administrera verksamheten under denna 
ram som ett separat uppdrag, åtskiljt från den reguljära garantigivningen. 
Hela ramen beräknas inte bli utnyttjad under budgetåret 1993/94. Under
skott i garantigivningen kan i framtiden komma att uppstå till följd av betal
ningsproblem i de aktuella länderna, även om åtgärder givetvis måste vidtas 
för att detta så långt möjligt skall undvikas. För att täcka ett eventuellt un
derskott föreslås att en säkerhetsreserv successivt byggs upp genom att bud
getmedel reserveras under anslaget G 3. Avsättning för förlustrisker vad av
ser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier. EKN :s kostnader 
för administration av den särskilda garantiramen avses täckas genom pre
mieintäkter från garantigivningen under denna ram. 

Bland annat i syfte att undvika förluster under den särskilda garantiramen 
bör företräde lämnas för s.k. projektrisker, dvs. affärer där återbetalning av 
krediten säkras av de inkomster projektet genererar. Följande typer av pro
jekt bör prioriteras: projekt som är valutaintjänande eller -besparande, pro
jekt som är samfinansierade med internationella finansinstitutioner eller 
projekt som bidrar till att utveckla ländernas näringsliv. Även olika former 
av motköp bör kunna garanteras inom den särskilda ramen. Ramen bör även 
kunna omfatta affärer med kortare risktider och begränsade belopp. För så-
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dana affärer bör nyss nämnda villkor kunna tillämpas mindre strikt. Företrä- Prop. 1992/93:100 
desvis bör ramen utnyttjas för affärer på högst 50 miljoner kronor. Garantier Bilaga 4 
bör dock kunna ifrågakomma även på större belopp. 

I huvudsak bör samma villkor gälla som för EKN:s ordinarie garantier. 
Under förutsättning att riksdagen godkänner förslaget om en särskild garan
tiram kommer regeringen att i en särskild skrivelse till EKN närmare fast
ställa riktlinjer för garantigivningen baserat på de principer jag nyss nämnt. 
Regeringen avser bemyndiga EKN att börja lämna garantier så snart riksda
gen har godkänt förslaget. 

För täckning av eventuella förluster i samband med att staten ikläder sig 
betalningsansvar i form av statsgaranti för finansiellt stöd och för exportkre
ditgivning till länder i Central- och Östeuropa finns under anslaget G 3. av
satt 230 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Eventuella skadcfall, i an
ledning av de statliga garantierna, som överstiger det belopp som avsatts 
inom anslaget G 3., skall finansieras genom omfördelning inom statsbudge
ten. 

Jag föreslår att anslaget bör föras upp med ett formellt belopp på 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att staten under budgetåret 1993/94 ikläder sig betalnings

ansvar i form av statsgarantier för finansiellt stöd till länder i Ccntral
och Östeuropa till ett belopp om högst 800 000 000 kr, 

2. medge att staten ikläder sig betalningsansvar i form av statsga
rantier för exportkreditgivning för vissa länder i Central- och Öst
europa till ett belopp om högst 1 000 000 000 kr, 

3. till Täckande av eventuella förluster i anledning av statliga garan
tier till länder i Celllral- och Östeuropa för budgetåret 1993/94 anvisa 
ett förslagsanslag på l 000 kr. 

G 3. Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för 
finansiellt stöd och exportkreditgarantier 

1993/94 Nytt anslag (förslag) 230 000 000 

För budgetåret 1993/94 föreslås under anslaget G 2. att staten ikläder sig be
talningsansvaret i form av ytterligare statsgarantier till ett belopp om högst 
800 miljoner kronor samt att en särskild exportkreditgarantiram knuten till 
Exportkreditnämnden (EKN) om en miljard kronor inrättas. 

För att täcka eventuella förluster som kan uppstå med anledning av dessa 
garantier måste riskavsättningar göras. Härigenom fonderas medel för att 
täcka de förluster som kan komma att uppstå i framtiden. Ett riktmärke för 
hur stora riskavsättningarna avseende statsgarantier för finansiellt stöd bör 
vara i framtiden är de 10 % av totala utestående krediter som nyligen beslu
tats av EG för liknande åtaganden. Detta betyder att tidigare gjorda avsätt
ningar kan komma att justeras i efterhand. Beträffande exportkreditgaranti-
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ramen bedöms förlustrisken vara större och substantiella avsättningar bör Prop. 1992/93:100 
även fortsällningsvis göras. Bilaga 4 

Jag föreslår att 230 miljoner kronor avsätts för förlustrisker vad avser ga
rantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier för budgetåret 1993/94 
varav 80 miljoner kronor avser garantier för finansiell! stöd. Jag förordar 
samtidigt alt de medel som för budgetåret 1992/93 avsatts under anslaget G I. 
för riskavsättning och inte utnyttjats överförs som reservationsmedcl till det 
nya anslaget G 3. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt 

stöd och exponkreditgarantier för budgetåret 1993/94 anvisa ett reser
vationsanslag på 230 000 000 kr. 
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Bilaga ./.1 

Förteckning över Sveriges utlandsmyndighetcr samt ackrediteringar för de 
Stockholmsbaserade ambassadörerna per den I januari 1993. 

I. Beskickningar 

(sidoackrediteringar inom parentes) 

Abidjan 
(Lome, Ouagadougo. Porto Novo) 

Abu Dhabi •. *** 
Addis Abeba 
(Djibouti) 

Alger 
A1;unan 
Ankara 
Athcn 
Bagd<td ** 
Bangkok 
(Rangoon, Vientiane) 

Beirut*' 
Bc.:lgrad 
Bcrn 
(Vaduz) 

Bissau * 
Bonn 
Brasilia 
Bryssel 
(Luxemburg) 

Budapest • 
Buem1s Aires 
( Asunciön, Montevidco) 

Bukarest 
Canbara 
~H1?niara, Port Moresby. Pc)rt Vila) 

C.aracas 
(Bridgetown. Port of Spain) 

Colo111bo • 
Damaskus 
(Beirut) 

Dar es Salaam 
Dhab 
Dublin 
Gaboronc 
(Maseru) 

Guatemala 
(San Salvador, Tcgucigalpa) 

Haag 
Han~1i 
Hararc 
l Iav;11111a 
1-klig;t Stoh:n 
(San Marino) 

1-:1..:lsingfors 
I slann1bad 
(Mak) 

Jakarta 
Kairo 
(Kartoum) 

Kicv 

Kinshasa * 
Kuala Lumpur 
Kuwait 
(Abu Dhabi, Doha, Manama) 

Köpenhamn 
Lagos 
(Accra) 

Lima 
(La Paz) 

Lissabon 
(Bissau, Praia) 

London 
Luanda 
(Säo Tmne) 

l.usaka 
(Lilongwc) 

Madrid 
Managua 
(San Jose. Panama) 

Manila 
Maputo 
\Mbabane) 

Mcxico 
Montevidco * .*** 
Moskva 
(Alma-Ata. Asjchabad, Baku, Bisjkck. 
krcvan. Minsk, Tasjkcnt, Tbilisi) 

Nairobi · 
(Bujumbura, Kampala, Kigali 

New Delhi 
(Colombo, Kathmandu, Thimphu) 

Oslo 
Ottawa 
(Nassau) 

Paris 
Peking 
(Pyongyang, Ulan Bator 

Prag 
( 13ratislava) 

Pn::toria 
Pyongyang • 
Rabat 
Reykjavik 
Riga 
Ri~«tdh 
(i\1uscat. Sana) 

Rom 
(Tirana) 

Santa FL' de Bogola 
(Quito) 

Santiago de Chile 
Seoul· 
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Singapore 
(Bandar Seri Begawan) 

Sofia 
Tallinn 
leheran 
Tel Aviv 
(Nirnsia) 

·fokvo 
Trip-oli 
Tunis 

Warszawa 
Washington 
Wellington 
(Apia. Nuku'alofa. Suva) 

·wicn 
(ljubljana) 

Vientianc • 
Vilnius 
Windhock 
Zagreb 

b.::skickningen förestås av en t.f. chargc d'affaires 
* * beskickningen är elh.:r kommer tills vidare att vara obemannad 
••• beskickningen kommer att stäng;is budgetåret 1993/94 

Il. Delegationer 

Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York 
Sveriges ständiga delegation vid de internationella organisationerna 
Geneve * 

Sveriges nedrustningsdelegation i Gencve * 
Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut
veckling (OECD) i Paris 
Sveriges delegation vid Europeiska gemenskaperna (EG) i Bryssel 
Sveriges delegation vid Europarådet i Strasbourg 
Sveriges delegation vid de militära förhandlingarna inom ramen för konfe
rensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) i Wien 

•slås per I juli 1993 samman till en delegation 

111. Konsulat 

a) Generalkonsulat 

Barcelona •• 
Berlin 
Chicago •• 
Frankfurt am Main ** 
Hamburg 
llongkong 
Istanbul 
Je rusa km 
Los Angeles 
Mälaga ** 
Marseille • 
Milano 
Montreal •• 
Miinchcn ** 
New York 
S:t Pctcrsburg 
Sydney 
Toronto •• 

b) Konsulat 

kddah 
Mariehamn 
Szczecin ** 

* Omvandlas till honoriirkonsulat budgetiiret 1992/93 
** Omvandlas till honorärkonsulat budgctän:t 1993/94 
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IV. Stockholmsbaserade ambassadörer 

De fem sändebuden har följande ackrediteringar: 
1. Bangui (Centralafrikanska Republiken), Brazzaville (Republiken 

Kongo), Kinshasa (Zaire), Libreville (Gabon), Malabo (Ekvatorialguinea), 
Yaoundc (Kamerun). 

2. Banjul (Gambia), Freetown (Sierra Leone), Monrovia (Liberia). 
3. Bamako (Mali), Conakry (Republiken Guinea), Dakar (Senegal), Nia

mey (Niger), Nouakchott (Mauretanien). 
4. Antananarivo (Madagaskar), Mogadishu (Somalia), Moroni (Como

rerna), Port Louis (Mauritius), Valletta (Malta), Victoria (Seychellerna). 
5. Basseterre (St Christopher och Nevis), Belmopan (Belize), Castries (St 

Lucia), Georgetown (Guyana), Kingston (Jamaica), Kingstown (St Vincent 
och Grenadinerna), Paramaribo (Surinam), Port-au-Prince (Haiti), Roseau 
(Dominica), Santo Domingo (Dominikanska Republiken), St George's 
(Grenada), St John's (Antigua och Barbuda). 
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Anslagsförteckning 

A. Utrikesdepartementet m.m. 

A I. Utrikesfötvaltningen, ramanslag 
A 2. Kursdifferenser, förslagsanslag 
A 3. Honorärkonsuler, förslagsanslag 

A 4. Särskilda förhandlingar med annan stat 

eller inom internationell organisation, 
förslagsanslag 

A 5. Nordiskt samarbete, förslagsanslag 
A 6. Utredningar m.m., reservationsanslag 

A 7. Officiella besök m.m;, förslagsanslag 
A 8. Ekonomiskt bistånd till svenska medbor

gare i utlandet m.m., förslagsanslag 

1 495 441 000 

1 000 
15 500 000 

60 000 000 

1 610 000 

10 552 000 
10 180 000 

4 500 000 

1597784 000 

B. Bidrag till vissa internationella organisationer 

BI. Förenta nationerna, förslagsanslag 

B 2. Nordiska ministerrådet, förslagsanslag 

B 3. Europarådet, förslagsanslag 

B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD),förslagsanslag 

B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen 

(EFTA), förslagsanslag 

B 6. Organisationer för internationell handel 
och råvarusamarbete m.m.,förslagsanslag 

B 7. Internationell råvarulagring, förslagsanslag 
B 8. Övriga internationella organisationer 

m. m., f örslagsa11slag 
B 9. Fredsbevarande verksamhet, resen>ations-

anslag 
B 10. Konferensen om säkerhet och samarbete i 

Europa (ESK),förslagsanslag 

C. Internationellt utvecklingssamarbete 

C 1. Bidrag till internationella bistånds

program, reservationsanslag 

C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA, reser

vationsanslag 
C 3. Andra biståndsprogram, reservationsanslag 

191890000 

250 000 000 
29 780 000 

21 500 000 

110 000 000 

8 713 000 

2 000 000 

2 864 000 

407 000 000 

23 328 000 

1047075 000 

3 148 404 000 

6 702 000 000 

1804500 000 
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c 4. Styrelsen för internationell utveckling 
(SIDA), ramanslag 

C5. Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö 
(Sandö V-centrum), ramanslag 

c 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), 
ramanslag 

c 7. Nordiska afrikainstitutet, ramanslag 

c 8. Beredningen för internationellt tekniskt-
ekonomiskt samarbete (BITS), ramanslag 

C9. Bidrag till Styrelsen för u-landsutbildning i 
Sandö (Sandö V-centrum),förslagsanslag 

c 10. Styrelsen för internationellt näringslivsbi-
stånd (SWEDECORP), förslagsa11S/ag 

D. Information om Sverige i utlandet m.m. 

D 1. Svenska institutet, reservation.Sans/ag 

D 2. Radioprogramverksamhet för utlandet, 
reservationsanslag 

D 3. Övrig information om Sverige i utlandet, 
reservationsanslag 

E. Utrikeshandel och exportfrämjande 

E 1. Kommerskollegium, ramanslag 
E 2. Exportfrämjande verksamhet, reserva

tionsans/ag 

E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa 
utgifter för skadeersättningar, förslagsanslag 

E 4. Krigsmaterielinspektionen m.m., ramanslag 

E 5. Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Insti
tutet, anslag 

E 6. Medel för översättning av EG:s regelverk, 
reservationsanslag 

E 7. Medel för informationsinsatser om euro
peisk integration, reservationsanslag 

303 219 000 

24 963 000 

26 936 000 
5 470 000 

20 991 000 

7 076 000 

36 441 000 

12 080 000 000 

63 083 000 

51 363 000 ,. ' 

14 254 000 

128 700 000 

48 471 000' 

187 563 000 
.',· 

1000 
4 465 000 

2 250 000* 

16 500 000 

50 000 000 

309 250 000 
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F. Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m.m. 

F 1. Utredningar och andra insatser på det utri-
kcspolitiska området, reservationsanslag 

F 2. Information och studier om säkerhetspoli-
tik och fredsfrämjande utveckling, reserva-
tionsanslag 

F 3. Bidrag till Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut (SIPRI), reserva-
tio11sa11slag 

F4. Forskningsvcrksamhct för rustningsbe-
gränsning och nedrustning, förslagsa11Slag 

F 5. Utrikespolitiska Institutet, reservationsan-
slag 

G. Samarbete med Central- och Östeuropa 

G 1. Samarbete med länderna i Central- och 
Östeuropa, reservatio11sa11Slag 

G 2. Täckande av eventuella förluster i anled
ning av statliga garantier till länder i Central
och Östeuropa, förslagsans/ag 

G 3. Avsättning för förlustrisker vad avser ga
rantier för finansiellt stöd och exportkredit
garantier, reservationsans/ag 

SUMMA kr 

* utbrutna anslag ingår i forskningspropositionen 

2 511 000 

20 000 000 

21 3io ooo• 

15 840 000* 

JO 028 000* 

69 689 000 

640 999 000 

1 000 

230 000 000 

871000000 
16 103 498 000 
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Svenskt bistånd 
1991/92 

~ 
~ UTRIKESDEPARTEMENTET 

STOCKHOLM 1993 



Svenskt Bistånd 1991 /92 ersätter "Fakta 
om Sveriges bistånd", som tidigare ingått 
som bilaga till regeringpropositionen om 
svenskt internationellt utvecklingssamar
bete. 

Statistiska uppgifter om ekonomi och ut
vecklingsnivå i länder som mottar svenskt 
bistånd härrör från Human Development 
Report och World Development Report. 
Publiceringstillstånd har välvilligt lämnats 
av United Nations Development Program
me, Världsbanken och Oxford University 
Press, New York. 

Omslagsfotot: En kvinnlig egen företagare 
i Indien svetsar ljuddämpare. Hon representerar 
en del av vad det svenska biståndet vill stå för 
- stöd åt kvinnor, småföretagsamhet och 
marknadsekonomi. 

ISBN 041-5 
Stockholm 1992 

gotab 96728, Stockholm 1992 



Förord 

Respekten för de mänskliga fri- och rättigheterna och utveck
lingen mot demokrati är bärande element i den svenska 
biståndspolitiken. Sverige skall aktivt främja en effektiv och 
rättvis fördelning av resurser som gynnar ekonomisk och 
social utveckling i utvecklingsländerna. 

Det svenska biståndet skall också medverka till att makt
missbruk och korruption förhindras. Det skall också bidra till 
sänkning av militärutgifter, verka för en marknadsekonomisk 
utveckling samt söka undanröja orsaker till att människor 
tvingas fly. 

Som synes är målen för det svenska biståndet mycket 
ambitiösa. Men som all mänsklig verksamhet har utveck
lingssamarbetet sina brister. Därför är utvärdering av verk
samheten mycket viktig. 

Den här årsberättelsen, "Svenskt bistånd 1991/92" är en 
del av utvärderingen. Den ersätter en tidigare årlig bilaga om 
biståndet till budgetpropositionen. Beskrivningarna av bi
stånds-insatserna har i möjligaste mån gjorts så att man kan 
jämföra resultaten med de övergripande målen för biståndet. 
Följande år kommer vi att ytterligare skärpa denna inriktning 
av årsberättelsen. 

Jag hoppas att "Svenskt bistånd 1991/92" blir till nytta 
inte bara bland beslutsfattare och förtroendevalda som syss
lar med biståndsfrågor. Publikationen borde också finna sin 
plats i skolor och undervisning på alla nivåer samt hos en in
tresserad allmänhet. 

Alf Svensson 
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Riksdag, regering och budget 

"All offentlig makt i Sverige utgår från 
folket." Så inleds regeringsformen (RF), 
Sveriges grundlag. De grundläggande 
regler som RF anger för den offentliga 
verksamheten i stort gäller även inom 
biståndet. Det är således riksdagen som 
beslutar om biståndets inriktning och 
årligen till regeringen anvisar en budget 
för biståndsverksamheten. 
Regeringen svarar för landets ledning och 
för styrningen av de statliga myndigheter
na. I det senare ligger att tilldela olika 
verksamheter anslag, att fastställa de när
mare villkoren för anslagens användning 

Schemat visar det svenska 
biståndets administration 
från riksdagen till de olika 
biståndsmyndigheterna. 
Myndigheterna beskrivs i 
följande avsnitt. 

och att ange kraven på hur redovisningen 
av de använda medlen skall ske. 

Det statliga budgetåret löper från den 
1 juli till den 30 juni. Regeringens förslag 
till budget, budgetpropositionen, utarbetas 
under hösten och läggs fram för riksdagen 
omkring den 10 januari. Till grund för 
budgetpropositionen ligger i första hand 
myndigheternas anslagsframställningar, 
vilka inkommer till regeringen under sep
tember månad. Riksdagens beslut om sta
tens budget för det kommande budgetåret 
fattas löpande under våren och i takt med 
att riksdagens olika utskott utarbetar och 

Riksdagen 

Regeringen 

UD Avdelningen 
för internatinellt 
utvecklingssamar
bete 

BITS
Beredningen för 
internationellt 
tekniskt/ekonom
iskt samarbete 

SIDA - Styrelsen 
för internationell 
utveckling 

Sandö U-centrum 

SWEDECORP
Styrelsen för 
internationellt 
näringslivsbistånd 

Nordiska 
Afrika·institutet 
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Kontor i mottagarländer, 
sk biståndskontor 

SAREC
Styrelsen för 
u-landsforskning 



lägger fram sina yttranden över regering
ens förslag. Biståndsfrågorna behandlas av 
riksdagens utrikesutskott. Riksdagens be
slut om biståndets inriktning i stort och 
biståndsbudgeten för det kommande bud
getåret fattas i samband med den bistånds
politiska debatten, som vanligen hålls un
der april månad. Under juni fattar 
regeringen beslut om regleringsbreven, 
vilka närmare anger vilka anslagsbelopp 
och övriga villkor som skall gälla för myn
digheternas verksamheter. 

Regeringen styr även de statliga myn
digheterna i andra avseenden. Varje myn
dighet har en av regeringen beslutad in
struktion för sin verksamhet. I denna 
anges målen för myndighetens verksam
het, hur myndigheten leds, vilken övergri
pande organisation som gäller och vilka 
tjänster inom myndigheten som regering
en har att tillsätta. Instruktionernas närma
re innehåll varierar från myndighet till 
myndighet och är självfallet beroende av 
den aktuella verksamhetens art och om
fattning. 

UD:s avdelning för 
utvecklingssamarbete 

Utrikesdepartementets avdelning för inter
nationellt utvecklingssamarbete, i dagligt 
tal "u-avdelningen", är en av UD:s fem 
avdelningar och ansvarar inom regerings
kansliet för det svenska utvecklingssamar
betet. 

Avdelningen är orga:(liserad i tre enhe
ter. Första enheten ansvarar för det multi
laterala biståndet, andra enheten för det 
bilaterala biståndet och den tredje enheten 
för budgetfrågor, allmänna u-landsekono
rniska frågor och andra biståndsprogram. 

U-avdelningen leds av ett statsråd och 
en statssekreterare och har totalt ett 60-tal 
tjänstemän. 
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Så kommer budgeten till 

Biståndsmyndigheterna 
lämnar sina anslags
framställningar. 

OKT 

NOV 

DEC 

__ ____;,1..;;..99~1 JAN 

f 
FEB Riksdagen (utrikes

utskottet) behandlar 
förslaget.Bistånds- MAR 
debatt och beslut 
i ril<sdagen. ~ APR 

Myndigheterna får 
regleringsbrev med 
anslagsbelopp och 
övr-iga villkor för 
verksamheten 
under budgetåret. 

MAJ 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OKT 

NOV 

DEC 

1992 JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAJ 

JUN 

t 
Regeringen 
utarbetar 
budgetpropo
sitionen. 

w 
Regeringen beslutar 
om regleringsbrev. 

~ 

Budgetåret 
1991/92 



FRÅN RIKSDAGSBESLUT TILL BESLUT OM BISTÅND 

Statliga 111yndigheter och 
organ för Sveriges bistånd 

SIDA 

Styrelsen för internationell utveckling, SIDA, 
som inrättades år 1965, har till uppgift att 
planera, genomföra och administrera det 
bilaterala utvecklingssamarbetet med u
ländema. Detta bistånd omfattar dels sam
arbetet med 19 programländer, dels andra 
typer av bistånd, t.ex. katastrofinsatser, 
bidrag till utvecklingsprojekt via enskilda 
svenska organisationer, bistånd till flyk
tingar och befrielserörelser, miljöinsatser, 
insatser för demokrati och mänskliga rät
tigheter. SIDA leds av en styrelse, som ut
ses av regeringen. Den består av SIDA:s 
generaldirektör, som är ordförande, och 
elva andra ledamöter, varav sex represen
terar riksdagspartier. 

SIDA är organiserat på fyra avdelningar 
med regionalt ansvar, en avdelning för 
sektorbyråema och en administrativ avdel
ning. Därutöver finns ett planeringssekre
tariat och ett informationssekretariat som 
är direkt underställda verksledningen. 

SAREC 

Styrelsen för u-landsforskning som inrätta
des år 1975 ombildades år 1979 till en själv
ständig myndighet - Styrelsen för u-lands
forskning (Swedish Agency for Research 
Cooperation with Developing Countries -
SAREC). 

SAREC leds av en av regeringen utsedd 
styrelse med 12 ledamöter. I styrelsen in
går bl.a. SAREC:s generaldirektör. 

SAREC har till uppgift att stärka u-län
dernas kapacitet för forskning och att 
främja sådan forskning som kan bidra till 
en utveckling i enlighet med de bistånds
politiska målen. Verksamheten bedrivs 
inom fyra programområden. 
• Bilateralt forskningssamarbete, f.n. ge

nom avtal med 15 stater i Afrika, Asien 
och Latinamerika. 

• Internationella program, bl.a. genom 
bidrag till FN-organen WHO och 
UNRISD samt till jordbruksforsknings
organisationen CGIAR. 

De nuvarande biståndsmyndigheternas startår: 

1962 1991 
Nordiska Afrikainstitutet 

1965 
SIDA 

1960 1970 
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1979 
SAREC 
BITS 

1987 

SWEDECORP 
SWEDFUND 
INTERNATIONAL AB 

Styrelsen för U-lands
utbildningen i Sandö 
(Sandö U-centrum) 



• Regionala och särskilda program, i form 
av f.n. 13 program bl.a. med inriktning 
på AIDS, kvinnor samt skog och miljö. 

• Svensk u-landsforskning, genom högre 
forskartjänster, långsiktigt stöd till 
forskningsmiljöer och olika projektstöd. 

Vid SAREC:s kansli arbetar ca 40 personer. 

BITS 

Beredningen för internationellt tekniskt-ekono
miskt samarbete (BITS) inrättades år 1975 
under namnet utbildningsberedningen och 
fick år 1979 ställning som självständig 
myndighet under utrikesdepartementet. 

Beredningen har som uppgift att inom 
ramen för den svenska biståndsverksam
heten främja ekonomisk och social utveck
ling i enskilda utvecklingsländer samt ut
vidga och stärka Sveriges relationer med 
dessa länder genom insatser i samarbete 
med svenska institutioner och företag. 
BITS medverkar i planering och finansie
ring av olika projekt. Verksamheten omfat
tar tekniskt samarbete genom bl.a. konsult
insatser och internationella kurser i Sverige 
samt u-krediter. 

Det tekniska samarbetet skall huvud
sakligen ske med u-länder utanför kretsen 
av programländer för det bilaterala bistån
det. Det syftar i första hand till teknologi
överföring inom områden där Sverige har 
särskilda förutsättningar i fråga om kun
nande och kapacitet. Sedan budgetåret 
1989 /90 har BITS ett huvudansvar för ge
nomförandet av det svenska biståndsfi
nansierade samarbetet med Central- och 
Östeuropa. 

U-krediter kan beviljas kreditvärdiga 
länder bland programländerna för svenskt 
bilateralt bistånd, u-länder med vilka 
Sverige bedriver tekniskt samarbete eller 
andra länder vilkas utvecklingspolitik lig
ger i linje med de svenska biståndspolitis
ka målen. 
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U-kreditema används till finansiering 
av svenska varor och tjänster i projekt, som 
har utvecklingsfrämjande effekt i u-länder
na. 

BITS leds av en styrelse som utses av 
regeringen. Bland dess 11 ledamöter ingår 
bl.a. två företrädare för riksdagspartier. 

Vid BITS finns ca 25 anställda. 

SWEDECORP 

Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd 
bildades år 1991 samtidigt som importkon
toret för u-landsprodukter (IMPOD), fon
den för industriellt samarbete med u-län
der (SWEDFUND) och SIDA:s 
industribyrå upphörde i sina dåvarande 
former. 

SWEDECORP skall, inom ramen för de 
generella målen för det svenska biståndet, 
bidra till en utveckling av näringslivet i u
länder. Genom kunskapsöverföring till 
näringsliv och näringslivsorganisationer 
skall SWEDECORP verka för att gynnsam
ma förutsättningar skapas för investering
ar och företagande i mottagarländerna 
samt främja dessa länders handel bl.a. ge
nom att svara för information och rådgiv
ning ifråga om avsättningsmöjligheter på 
den svenska marknaden. Genom samver
kan med Swedfund Intemational AB skall 
SWEDECORP bidra till utvecklingen av 
bärkraftiga företag i mottagarländerna. 

SWEDECORP har till uppgift att vara 
svensk kon taktpunkt för UNCT AD I 
GA TT:s internationella handelscentrum 
(ITC) i konkreta frågor som bl.a. rör avsätt
ning av u-landsprodukter på den svenska 
marknaden. 

SWEDECORP leds av en styrelse, som 
utses av regeringen. Kontoret har ca 50 
anställda. 
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Swedfund 
lnternational AB 

Swedfund International AB tillkom år 1991 
genom en ombildning av stiftelsen SWED
FUND (Fonden för industriellt samarbete 
med u-länder). Bolagets huvuduppgifter 
är att på industriområdet förmedla kontak
ter mellan svenska företag och intressenter 
i u-länder och Central- och Östeuropa, bi
dra till förinvesteringsstudier samt med
verka i etablering av samägda företag, s.k. 
joint ventures, genom insatser i form av 
aktiekapital, lån- och garantigivning. 

Bolaget är ett helägt statligt aktiebolag 
utan egen personal. Handläggningen av 
bolagets projektportfölj sköts, i enlighet 
med ett uppdragsavtal, av styrelsen för 
internationellt näringslivsbistånd (SWE
DECORP). 

Sandö U-centrum 

Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö fick 
sin nuvarande inriktning i juli 1987. Sandö 
V-centrum har till huvuduppgift att vid 
Sandöskolan i Kramfors bedriva utbild
ning i språk och u-landsutbildning som 
förberedelse för uppdrag i u-land. Styrel
sen skall bl.a. samarbeta med myndighe
ter, organisationer och företag när det gäl
ler förberedelseutbildning för 
u-landsuppdrag. 
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Styrelsen skall 
• anordna allmänna enterminskurser 

u-landskunskap, 
• ge förberedelseutbildning för freds

kårsdeltagare, 
• anordna språkutbildning som för

beredelse för uppdrag i u-länder, 

Den här vägvisaren vid 
Sandö U-centrum, mitt i 
Sveriges vackraste trakt , 
påminner om tredje 
världen. 

FOTO SANDÖ U-CENTRUM 



• anordna speciella kurser i u-lands
frågor och språk, 

• i samarbete med SIDA bistå myndighe
ter och andra med information och råd
givning om förberedelse- och språkut
bildning inför uppdrag i u-länder, samt 

• upprätta register över personer som 
vid Sandö-skolan genomgått den 
allmänna utbildningen för uppdrag 
i u-länder. 
Enterrninskursen som Sandö V-cen

trum erbjuder är avgiftsfri. Övrig utbild
ning är avgiftsbelagd. 

Sandö V-centrum har för budgetåret 
1991/92 lämnat sin första årsredovisning i 
den treåriga budgetcykeln. Av årsredovis
ningen framgår att självkostnadstäcknings
graden ligger på 78 %, vilket exakt motsva
rar det krav som ställts i slutet av den 
treåriga budgetcykeln (76%för1991/92). 

Sandö V-centrum leds av en styrelse, 
som utses av regeringen. 

En rektor är chef för skolan som har 
drygt 50 anställda. 
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Nordiska 
afrikainstitutet (NAI) 

Nordiska afrikainstitutet tillkom år 1962 på 
initiativ av Nordiska rådet. Institutet är 
beläget i Uppsala. 

Institutet har till uppgift att i Norden 
främja studier av och information om afri
kanska förhållanden genom att: 
• främja och driva vetenskaplig forskning 

om Afrika 
• främja samarbete och kontakter mellan 

nordiska och afrikanska forskare, 
• utgöra ett dokumentationscentrum för 

forskning och studier om Afrika, 
• informera om afrikaforskning och aktu

ella afrikanska förhållanden. 
Verksamheten leds av en styrelse samt 

ett program- och forskningsråd, som utses 
av regeringen. I program- och forsknings
rådet ingår representanter för de övriga 
nordiska länderna. Vid institutet finns ett 
trettiotal anställda, varav 13 tjänster finan
sieras över förvaltningsanslag inom bi
ståndsramen. 





INTERNATIONELLA 
UTVECKLINGSPROGRAM 
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Bistånd genolll det 
Illultilaterala systelllet 

Det multilaterala systemet består dels av 
FN-systemet, dels av några fristående in
ternationella finansieringsorgan. 

FN-systemet innefattar ett stort antal 
institutioner med varierande status och 
skilda verksamhetsområden. På det eko
nomiska och sociala området som behand
las i denna faktabilaga förekommer både 
en betydande förhandlingsverksamhet och 
ett vittomfattande bistånd. Såväl detta bi
stånd som förhandlingsverksamheten (den 
normativa verksamheten) behandlas i FN:s 
ekonomiska och sociala råd, ECOSOC, 
samt i FN-systemets centrala organ, gene
ralförsamlingen. 

FN:s olika organ och övriga organisatio
ner inom FN-systemet bedriver en omfat
tande biståndsverksamhet. Denna finan
sieras från organisationernas reguljära 
budgetar, UNDP, Världsbanken samt 
medlemsländernas frivilliga direkta bi
drag. För Sveriges del härrör de frivilliga 
direkta bidragen dels från UD:s anslag, 
dels från styrelsen för internationell ut
veckling (SIDA), styrelsen för u-lands
forskning (SAREC), BITS och SWEDE
CORP. 

Inom FN:s biståndsverksamhet har 
UNDP en central ställning som samordna
re och kanal för en stor del av FN:s teknis
ka bistånd. I samarbete med värdlandet 
utarbetar UNDP land program som löper 
på mellan tre och fem år. På fältet genom
förs biståndsprojekten i ökande utsträck
ning av mottagarländernas regeringar men 
- än så länge - oftast av olika fack- eller 
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specialorgan. En av FN utsedd lokal sam
ordnare - oftast UNDP:s representant -
ansvarar för sammanhållningen av FN
biståndet. Varje organ opererar dock själv
ständigt inom sitt mandat. De organ som 
har en större verksamhet har i allmänhet 
egen fältrepresentation. 

De internationella finansicringsorganen, 
som behandlas i ett särskilt avsnitt, är de 
största förmedlarna av krediter i det multi
laterala biståndssystemet. Till finansie
ringsorganen hör Världsbanksgruppen 
och de regionala utvecklingsbankerna. 
Dessa organ svarar för ca 60 % av det tota
la multilaterala biståndet, varav Världs
banken ca 40 %. Dessa siffror anger enbart 
den koncessionella "mjuka" utlåningen 
(dvs på mycket lång tid och till mycket låg 
kostnad), som finansieras av bidrag av 
gåvokaraktär från medlemsländerna. Om 
man därtill lägger den bankmässiga utlå
ningen blir deras ställning som utveck
lingsfinansiärer än viktigare. Ca tre fjärde
delar av de medel som DAC-länderna 
under 70- och 80-talen inbetalat till multila
terala biståndsgivande institutioner har 
gått till utvecklingsbankerna och deras 
fonder. Världsbanken har formellt status 
som expertorgan inom FN-familjen medan 
regionalbankerna inte har någon koppling 
till FN-systemet. 

Till höger visas en schematisk bild av 
FN-systemet inklusive Världsbanken och 
IMF. 
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FN-systemet 

Kommitteer 

Andra 
biträdande 

organ 

UNRWA 

UNCTAD 
UNICEF 
UNHCR 

WFP 
WFC 

UNDP 
UNEP 

Världslivsmedelsrådet 
HABITAT 

UNFPA 
UNFDAC 

FN:s specialfonder 

Q FNs huvudorgan 

• Andra FN-organ 
o Specialorgan och andra 

Freds· 
--- bevarande 

WMO m fl 

styrkor 

IDA 
IBRD 
IFC 

självständiga organisationer inom systemet 
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FN:s biståndsverksatnhet 

Till FN:s frivilligt finansierade operativa 
verksamhet räknas i första hand UNDP, 
UNFPA, UNICEF, WFP och IFAD. Nedan 
redovisas först FN:s samordnande organ 
inom tekniskt bistånd, UNDP samt 
UNCDF och UNFP A, vilka formellt är fon
der inom UNDP. Därefter redovisas de 
fackorgan som alltjämt oftast genomför 
UNDP:s program, samt UNICEF (FN:s 
barnfond). I separata avsnitt längre fram 
redovisas några av de större frivilligt fi
nansierade FN-organen såsom WFP och 
UNHCR samt vissa bidrag inom bl.a. be
folknings- och miljöområdet. 

UNDP 

FN:s 
utvecklingsprogram 
(UNDP) 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP), som 
bildades 1966 då två mindre biståndsfon
der slogs samman, har som mål att vara 
FN-systemets centrala fond för finansie
ring av tekniskt bistånd. Hittills har projek
ten genomförts främst av FN:s fackorgan 
(ILO, WHO, FAO m.fl.) men avsikten är 
att u-länderna i ökande utsträckning själva 
skall ta över genomförandet (s.k. national 
execution) och att fackorganen skall få en 
rådgivande roll. UNDP har också ansvar 
för att FN:s samlade biståndsverksamhet 
samordnas i samverkan med mottagarlän
derna. 
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Verksamhet 
UNDP:s uppgift är att främja mottagarlän
dernas utveckling genom olika former av 
kunskapsöverföring och förinvesterings
studier. Detta s.k. tekniska bistånd sker i 
huvudsak i form av expertrådgivning, sti
pendier, mindre utrustningsleveranser och 
konsulttjänster. Expertbiståndet domine
rar. Verksamheten omfattar för närvaran
de omkring 5 900 projekt i 156 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 sam
arbete mellan mottagarlandet och UNDP:s 
fältkontorschef utarbetas sedan ett land
program för hur medlen skall utnyttjas. 
Detta program fastställs av UNDP:s sty
relse. 

Storleken på varje mottagarlands pro
gram bestäms främst av bruttonationalin
komsten per capita och befolkningens stor
lek. Vart femte år fastställs fördelningen 
för nästkommande programperiod ("fem
årsplan"). 

De fattigaste u-länderna - med en brut
tonationalinkomst per capita på högst 
750 dollar i 1983 års siffror - fick under 
programperioden i987-91 80 % av UNDP:s 
länderfördelade resurser. 

Under den femte programperioden 
1992-96 kommer denna politik att fortsätta 
och förstärkas. 87 % av UNDP:s länderför
delade resurser skall då gå till länder med 
en per capita-inkomst under 750 dollar i 
1989 års siffror och 13 % till övriga länder. 
55 % av de länderfördelade resurserna 
skall tillfalla de minst utvecklade länderna. 
Biståndet till u-länder med relativt hög 
BNP I capita trappas gradvis ned för att 



Human Development Report 

helt upphöra efter en per capita-inkomst 
över 6 000 dollar. 

År 1992 presenterade UNDP för tredje 
gången sin rapport om mänsklig utveck
ling (Human Development Report). Ge
nom rapporten har UNDP lagt grunden 
för ett analysinstrument som på ett flerdi
mensionellt sätt kan mäta begreppet ut
veckling. Rapporten, som kommer ut årli
gen, har kommit att bli ett viktigt 
komplement till måttet BNP I capita för att 
mäta länders utvecklingsnivå. Fördelen 
med rapporten är att den beskriver social 
och ekonomisk utveckling utifrån ett 
mänskligt och inte ett institutionellt per
spektiv. 

Sverige har lämnat särskilda bidrag till 
UNDP för att resultaten i rapporten om 
mänsklig utveckling skall kunna användas 
mer systematiskt i UNDP:s planeringsar
bete. I samband med att 1992 års rapport 
världslanserades i Sverige, arrangerades 
seminarier för representanter för massme
dierna och från frivilliga organisationer 
från hela världen. 

Organisation 
UNDP:s högsta beslutande organ är styrel
sen (Governing Council), som har 48 med
lemmar. Av dessa representerar 27 u-län
der, 17 västliga i-länder och 4 
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östeuropeiska länder. Sverige var senast 
medlem i styrelsen 1989-91 och kommer 
enligt nordisk rotationsordning att söka 
inträde på nytt under perioden 1993-96. 
Styrelsen bestämmer bl.a. fördelningen av 
UNDP:s resurser och fastställer landpro
grammen. 

UNDP:s styrelse är också beslutande 
organ för FN-sekretariatets tekniska bi
ståndsprogram (Department of Technical 
Cooperation for Development, DTCD), 
FN:s kapitalutvecklingsfond, FN:s befolk
ningsfond, FN:s Sahel-kontor (UNSO), 
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 600 fast 
anställda. Det leds av administratorn 
William H. Draper III från USA 

Under 1970-talet ägde en omfattande 
decentralisering av UNDP:s verksamhet 
rum. Tyngdpunkten i arbetet med att för
bereda och genomföra landprogrammen 
förlades till 115 - nu 113 - fältkontor med 
för närvarande omkring 3 500 anställda. 
Fältkontoren leds av s.k. "resident repre
sentatives" (fältkontorschefer), som även 
har till uppgift att samordna andra FN
organs biståndsverksamhet i landet. De är 
oftast också FN:s fasta representant i res-
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pektive land och fungerar som FN:s "am
bassadör" i landet. 

Finansiering 
UNDP:s verksamhet finansieras genom 
frivilliga bidrag. De uppgick 1972 till 
268 miljoner dollar och 1980 till 693 miljo
ner dollar. Ökningen var således ganska 
snabb. För programperioden 1982-86 för
utsattes UNDP:s också öka med 14 % per 
år och sammanlagt nå upp till 6,7 miljarder 
dollar. Resurserna minskade emellertid 
under början av åttiotalet, så att det blev 
nödvändigt att skära ned verksamheten till 
55 % av den ursprungligen plar,erade. 
Denna utveckling svängde under 1980-
talets senare hälft. Under 1992 var bidra
gen till UNDP ca 1200 miljoner dollar mot 
ca 650 miljoner dollar 1984. Under pro
gramperioden 1992-96 räknar man med en 
årlig tillväxt av bidragen på 8% i stället för 
14 % som tidigare. 

De största enskilda bidragsgivarna till 
UNDP är för närvarande Sverige, USA, 
Danmark, Japan och Nederländerna. Nor
ge och Tyskland ger också stora bidrag. De 
fyra nordiska länderna svarade 1992 ge
mensamt för ca 30 % av de ordinarie bidra
gen till UNDP. Det svenska bidraget för år 
1992 var 670 miljoner kronor. Med detta 
bidrag svarade Sverige för drygt 11 % av 
UNDP:s ordinarie budget. 

Reformplaner inom FN:s 
biståndsverksamhet 
FN :s biståndsverksamhet och arbetsfördel
ningen mellan dess olika aktörer har dis
kuterats åtskilligt de senaste åren. Tiden är 
mogen för reformer. Det råder enighet om 
att UNDP inte har kunnat spela den roll 
som central finansiär och samordnare av 
FN-systemets tekniska bistånd som tanken 
var när riktlinjerna för det nuvarande sys
temet drogs upp 1970. Från att ha finansie
rat knappt två tredjedelar av FN-systemets 
tekniska bistånd i början av 1970-talet sva
rar UNDP numera endast för cirka en tred
jedel. Världsbanken dominerar, inte bara 
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när det gäller investeringar utan även be
träffande tekniskt bistånd. Kunskapsöver
föring med hjälp av långtidsexperter är 
inte längre relevant för de flesta u-länder. 
De bör själva ta över ansvaret för projekt
genomförande och samordning av bistån
det (s.k. "national execution"). FN-bistån
dets uppgift bör vara att bistå länderna att 
bygga upp förmågan att göra detta. 

Fackorganens roll bör vara rådgivande 
snarare än projektgenomförande. De bör 
tillhandahålla kvalificerad teknisk expertis 
under korta perioder. Projektbistånd bör 
ersättas av programbistånd. 

På sikt måste FN-systemets bistånds
verksamhet reformeras på detta sätt för att 
ha relevans för u-länderna. UNDP har bör
jat på förändringens väg genom att införa 
ett nytt system att betala fackorganen och 
andra projektgenomförare. Enligt det gam
la systemet som gällde t.o.m 1991 betalade 
UNDP 13 % av projektkostnaderna i avgift 
till dem som utförde UNDP-projekten, 
vare sig kostnaderna var högre eller lägre. 
I det nya systemet skall ansvaret för pro
jektgenomförande gradvis övergå till mot
tagarländerna ("natiC?!lal execution") och 
fackorganens uppgifter blir mer tekniska 
än administrativa. Mottagarländerna skall 
i större utsträckning själva bestämma vil
ken hjälp de behöver med att genomföra 
projekt. Fackorganen kommer med detta 
system att inte ha monopol på UNDP:s 
resurser. 

En central fråga i arbetet att effektivisera 
UNDP:s verksamhet är att styrelse- och 
finansieringsformerna reformeras. Det 
finns ett stort behov av en mindre styrelse 
som träffas mer kontinuerligt för att kunna 
styra verksamheten. Behovet är också stort 
att införa ett nytt finansieringssystem som 
innebär att bördefördelningen mellan 
givarländerna blir jämnare liksom att med
lemsländerna tar ett mer aktivt ansvar för 
UNDP:s finansiella situation. Arbetet att 
få dessa reformer genomförda för UNDP 
är en viktig del i uppföljningen av Nor
diska FN-projektet. 



FN:s kvinnofond 
(UNIFEM) 

FNs kvinnofond (UNIFEM) bildades av 
generalförsamlingen 1976. Fonden fick sin 
nuvarande status i form av en separat en
het, men med viss anknytning till UNDP. 
UNDP:s administrator är ytterst ansvarig 
för UNIFEM:s verksamhet. 

Verksamhet 
Fonden har främst två funktioner. Den 
skall tjänstgöra som en katalysator och den 
skall stödja innovativa och experimentella 
aktiviteter. En viktig strategi är att utveckla 
metoder for beaktande av kvinnans situa
tion och integrering i utvecklingssamarbe
tet. UNIFEM:s långsiktiga uppgift består i 
att ge kvinnor tillgång till utbildning, kre
diter, marknader, information och teknolo
gi. På makroplanet innebär detta att kvin
nor skall inkluderas i utvecklingen på alla 
nivåer. Det rör områden som miljö, fattig
dom, befolkningsfrågor, livsmedelsförsörj
ning, energi, urbanisering, skulder och 
anpassningsåtgärder. Som exempel på 
kvinnofonden program kan nämnas til
lämpning av roterande låneformer, tillska
pande av kunskapsbank, och olika former 
av metodutveckling som bidrar till att 
främja kvinnans möjligheter och rättighe
ter i samhället och dess utveckling. 

Finansiering 
Fonden bygger på frivilliga bidrag. Bidra
gen har ökat med drygt en fjärdedel under 
de senaste åren. Fonden har dock inte vux
it personalmässigt i någon större omfatt
ning. Sedan starten har fonden bidragit 
med 67 miljoner US dollar fördelat på 800 
projekt i 102 länder. År 1991 uppgick in
täkterna till 13,5 miljoner US dollar. Hu
vudbidragsgivare är i nämnd ordning Ne
derländerna, Finland, Norge och Kanada. 
Sverige har stött fonden sedan 1975. Bidra
get innevarande budgetår uppgår till 
4 miljoner kronor (ca 642 000 US dollar). 
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FN:s 
kapitalutvecklingsfond 
(UNCDF) 

FN:s kapitalutvecklingsfond tillkom 1966 
med uppgift att ge gåvobistånd eller lån på 
förmånliga villkor till småskaliga investe
ringsprojekt i u-länderna. 

Hösten 1973 beslöt generalförsamlingen 
att kapitalutvecklingsfonden i fortsättning
en endast skulle finansiera projekt i de 
minst utvecklade u-länderna, inriktade på 
folkflertalets basbehov (bostad, kläder, 
mat, undervisning och grundläggande 
hälsovård). 1985 bestämdes att fonden 
skulle börja använda sina möjligheter att 
ge lån på förmånliga villkor, en möjlighet 
som dittills inte utnyttjats. 

Verksamhet 
Fondens projekt skall enligt målsättningen 
nå de fattigaste människorna i de fattigaste 
u-länderna. Fonden arbetar också i några 
få länder utöver de minst utvecklade län
derna. Projekten skall utformas så att be
folkningen aktivt deltar i deras genomför
ande. Fonden kan ta hand om projekt som 
andra givare bedömer vara för små. Den 
har ett tak på 5 miljoner dollar för enskilda 
projekt. Fonden finansierar för närvarande 
omkring 240 projekt i 47 länder till ett vär
de av 445 miljoner dollar. Under fondens 
20 första verksamhetsår har de viktigaste 
områdena varit jordbruk, vatten och trans
porter, men man har också ägnat sig åt 
småindustrier, hälso- och sjukvård, energi, 
bostäder och utbildning. 

Organisation 
Fonden är underställd UNDP:s styrelse 
och arbetar i huvudsak genom UNDP:s 
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fältorganisation. Ny chef 1992 är belgaren 
Jules Frippiat. 

Finansiering 
Fonden finansieras genom frivilliga bi
drag. Bidragen för 1992 var ca 40 miljoner 
dollar jämfört med drygt 28 miljoner dollar 
under år 1980. De största bidragsgivarna 
är några mindre industriländer, men 27 av 
de 40 länder som bidrog 1989 varu-länder. 
Sveriges bidrag under kalenderåret 1992 
uppgick till 55 miljoner kronor, vilket inne
bär en andel om ca 21 %. Sverige och Ne
derländerna är de största bidragsgivarna. 

FN:s befolkningsfond 
(UNFPA) 

Efter beslut av generalförsamlingen inrät
tades år 1967 en särskild fond för FN:s in
satser på befolkningsområdet. Fondens 
operativa verksamhet har pågått sedan år 
1969. 

Verksamhet 
Fondens funktion är finansiell och rådgi
vande. Sedan år 1973 är fondens övergri
pande uppgift att leda och samordna FN
systemets insatser på befolkningsornrådet. 
Fonden sammankallar även till internatio
nella befolkningskonferenser som t.ex. In
ternational Forum on Population i Amster
dam hösten 1989. FN:s generalsekreterare 
har utnämnt fondens exekutivdirektör till 
generalsekreterare för den FN-konferens 
om befolkningsfrågor 1994 som äger rum i 
Kairo. 

Fondens verksamhetsområden är famil
jeplanering, information och utbildning, 
befolkningsstatistik, utarbetande av riktlin
jer på befolkningsornrådet, forskning och 
särskilda program (t. ex. om kvinnor, miljö 
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och AIDS). Kvinnors villkor, status och 
delaktighet i samhällslivet präglar fondens 
arbete liksom befolkningsfrågornas direkta 
samband med miljöfrågorna. 

Fonden samarbetar med en rad FN
organisationer, bl.a. med WHO, UNICEF, 
ILO, och FAO. Samarbete med frivilligor
ganisationer såsom t.ex. IPPF och Popula
tion Council bedrivs också. Fonden samar
betar dessutom med givarsamfundet, 
inklusive det amerikanska biståndsorganet 
US-AID. En växande andel av projekten 
genomförs av mottagarländerna själva 
med stöd av fonden. 

Ca 75 % av programresurserna avsattes 
år 1991 för projekt i 55 prioriterade länder. 
Av dessa länder ligger 31 i Afrika. 

Organisation 
Fonden är underställd UNDP:s styrelse, 
som godkänner det långsiktiga arbetspro
grammet, budget och finansplan samt 
land program.. Chef för UNFP A är sedan 
april 1987 Nafis Sadik (Pakistan). Fondens 
huvudkontor ligger i New York. På ett 
femtiotal av UNDP:s landkontor leds UN
FP A-arbetet av en fältrepresentant för fon
den. Ca en tredjedel av personalen är verk
sam vid fältkontoren. 

Finansiering 
UNFP A:s verksamhet finansieras genom 
frivilliga bidrag. För år 1991 uppgick reger
ingsbidragen från ett 100-tal länder till 
220,7 miljoner US dollar, en ökning ined ca 
15 miljoner från föregående år. De sju 
största bidragsgivarna var Japan, Neder
länderna, Norge, Tyskland, Finland, 
Sverige och Danmark. USA, som tidigare 
bidrog med ca en fjärdedel av UNFP A:s 
inkomster, har sedan år 1986 helt dragit in 
sitt bidrag med hänvisning till fondens 
insatser i Kina, vilka USA uppfattar som 
stöd till abort som påtvingat preventivme
del. Dock samarbetar UNFP A och det 
amerikanska biståndsorganet US-AID, 
som har en större budget för befolknings
insatser än fonden. 



Projektanslagen uppgick 1991 till totalt 
212,0 miljoner US dollar, medan inkom
sterna för samma år uppgick till 224,2 mil
joner US dollar. 

Det svenska bidraget under budgetåret 
1991/92var135 miljoner kronor, en ök
ning om 10 miljoner kronor sedan budget
året 1990/91. Det svenska bidraget utgör 
därmed drygt 9 % av UNFP A:s budget. 

FN:s fackorgan 

Grundprincipen för FN:s tekniska bistånd 
och kunskapsöverföring är att detta skall 
samlas till och samordnas av UNDP, som 
också skall stå för fältnärvaron och garan
tera att u-ländernas egna prioriteringar 
sätts i främsta rummet. 

Hittills har gällt att UNDP främst bör 
utnyttja olika fackorgan som genomförare 
av projekt inom sina kompetensområden. 
Samtidigt lämnas även tekniskt bistånd i 
fackorganens egen regi. Fackorganen är ju 
självständiga FN-organ inom sina ansvars
områden med egna styrelser, årskonferen
ser etc. Detta har gjort arbetsfördelningen 
inom FN-systemet oklar. Enligt beslut i 
UNDP 1990 och 1991 skall dess tekniska 
bistånd i allt större utsträckning användas 
av mottagarländerna som på ett friare sätt 
skall bestämma hur UNDP-finansierat bi
stånd skall genomföras (s.k. "national exe
cution"). Vidare skall fackorganen i högre 
grad bistå med expertis och i mindre ut
sträckning engagera sig i förvaltningen av 
hela biståndsprojekt. 

Det nordiska FN-projektet har studerat 
frågeställningen och lämnat värdefulla 
bidrag till att effektivisera FN:s tekniska 
bistånd. Därigenom skulle fackorganens 
roll av "center of excellence" betonas. Hur 
ett sådant system skall se ut är ännu inte 
fastställt i detalj. Fackorganens reguljära 
budget finansieras genom medlemsavgif
ter. Därutöver har flertalet fackorgan en 
frivilligt finansierad budget till vilken gi
varna ger öronmärkta bidrag. I vissa fall är 
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den frivilligt finansierade budgeten större 
än den reguljära. 

Internationella 
arbetsorganisationen (ILOJ 
ILO, som är en av de äldsta medlemmarna 
i FN-familjen, har som övergripande mål
sättning att verka för varaktig fred grun
dad på social rättvisa. ILO skiljer sig från 
övriga FN-organ genom sin trepartsstruk
tur - såväl regeringar som arbetsgivare och 
arbetstagare är representerade. ILO har 
158 medlemmar. ILO:s generaldirektör är 
sedan mars 1989 belgaren Michel Hansen
ne. ILO:s biståndsverksamhet är i huvud
sak inriktad på utveckling och utbildning 
av arbetskraft. Afrika är huvudmottagare. 
Sverige ger förutom ett reguljärt bidrag 
även frivilliga bidrag. Dessa är i första 
hand koncentrerade till två regionala pro
jekt i Afrika med sysselsättningsfrämjande 
inriktning, projektet "Se om Ditt företag", 
ett av Sveriges Arbetsgivareförening utar
betat utbildningspaket samt några syssel
sättningsinsatser på vägbyggnads- och 
transportområdena. Arbetsmarknadsde
partementet har inom regeringskansliet 
huvudansvaret för Sveriges medlemskap i 
ILO. 

FN:s organisation för 
utbildning, vetenskap och 
kultur (UNESCOJ 
UNESCO bildades år 1945 och bidrar till 
fred och säkerhet genom att främja samar
bete mellan nationerna på de kulturella, 
utbildningsmässiga och vetenskapliga om
rådena. Respekten för mänskliga rättighe
ter och allmän rättvisa utan hänsyn till ras, 
kön, språk eller religion är viktiga målsätt
ningar. En annan är att utrota analfabetis
men fram till sekelskiftet. 

Det svenska biståndet till UNESCO be
står dels av ett reguljärt bidrag, dels av 
frivilliga bidrag. UNESCO genomgick en 
förtroendekris i början av 1980-talet, som 
bl.a. ledde till att USA och Storbritannien 
lämnade organisationen. UNESCO:s gene-
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raldirektör är sedan år 1987 spanjoren Fe
derico Mayor. Utbildningsdepartementet 
har huvudansvaret för Sveriges medlem
skap i UNESCO, som har 170 medlemmar. 

FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAOJ 
FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorga
nisation, bildades år 1945 och är FN:s 
största fackorgan. FAO är FN-systemets 
fackorgan för det internationella samarbe
tet inom jordbruks-, skogsbruks- och fiske
sektorerna. Inom organisationen finns en 
omfattande statistik- och databas. FAO har 
162 medlemmar, inklusive EG. Generaldi
rektören för FAO är sedan år 1976 libane
sen Edouard Saouma. 

FAO har utöver sitt reguljära program 
ett fältprogram finansierat genom UNDP 
och frivilliga bidrag, som huvudsakligen 
är förlagt till u-länderna. Det reguljära pro
grammet uppgår idag till något mindre än 
hälften av den totala budgeten. Fältpro
grammet syftar framför allt till att genom 
tekniskt bistånd förbättra förutsättningar
na för livsmedelsproduktionen inom u
länderna. Sverige har gett visst stöd till 
fältprogrammet genom SIDA, främst då 
det gäller projekt av försöks-och metodut
vecklingskaraktär jämte stöd i katastrofsi
tuationer. Under senare år har Sverige och 
flera andra länder riktat omfattande kritik 
mot F AO:s ledning och styrformer jämte 
bristen av rationellt utnyttjande av organi
sationens tekniska kompetens. Jordbruks
departementet har huvudansvaret för Sve
riges medlemskap i FAO. 

Världshälsoorganisationen 
(WHOJ 
WHO grundades år 1946. Idag är 175 län
der medlemmar. Generalsekreterare är 
sedan år 1988 japanen Nakajima. Organi
sationens huvudmålsättning är att genom 
normativt arbete och bistånd förbättra häl
sotillståndet. 

Den normativa verksamheten påverkar 
hälso- och sjukvårdens villkor inom ett 
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brett spektrum från hälsoupplysning till 
sofistikerad diagnostik och behandling. 

WHO:s biståndsinriktade verksamhet 
bygger på begreppet primärhälsovård. 
Strategin för att genom främst primärhäl
sovården uppnå målet hälsa för alla år 
2000 formulerades först i Alma Ata år 
1978. 

Sverige har genom åren initierat och 
varit en av de största bidragsgivarna till 
WHO:s centrala program, som står de 
svenska biståndspolitiska målen nära. 

Socialdepartementet har huvudansvaret 
för det svenska medlemskapet i WHO. 
SIDA, SAREC och UD samarbetar nära 
med WHO i biståndsfrågor. 

FN:s organisation för 
industriell utveckling (UNIDOJ 
År 1967 påbörjades UNIDO:s verksamhet 
efter beslut av FN:s generalförsamling. 
1986 fick UNIDO ställning som självstän
digt fackorgan. 155 länder är medlemmar. 
Generaldirektör är Domingo Siazon Jr., 
Filippinerna. 

UNIDO:s uppgift är att genom tekniskt 
bistånd, kurser, seminarier, studier och 
hjälp till finansiering främja u-ländernas 
industrialisering. Särskild vikt fästs vid 
strukturomvandlings-, rehabiliterings- och 
utbildningsfrågor. Inom ramen för ett sys
tem med branschkonsultationer möts före
trädare för regeringar och näringsliv. 

UNIDO:s tekniska biståndsverksamhet 
bekostas till stor del av UNDP och fältre
presentationen tillhor UNDP-kontoren. 
Från svensk sida ges förutom det reguljära 
bidraget även frivilliga bidrag. Dessa är i 
första hand inriktade på miljöområdet. 

Industridepartementet har huvudan
svaret för Sveriges medlemskap i UNIDO. 
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FN:s frivilliga fonder 

lutll W!lu .. ~. 
tf I G. 

FN:s barnfond 
(UNICEF) 

UNICEF upprättades av FN:s generalför
samling år 1946 som en tillfällig organisa
tion, vilkens uppgift var att ge katastrof
hjälp till barn i efterkrigshärjade länder. 
Sju år senare permanentades UNICEF och 
verksamheten inriktades på mer långsikti
ga program för barnens utveckling och 
välbefinnande. 

Verksamhet 
UNICEF:s verksamhet kan delas upp i tre 
viktiga delar, en normativ och två operati
va. Den normativa delen, som förstärkts 
under senare år, är UNICEF:s katalytiska 
roll som rådgivare och policyskapare på 
områden som berör barn. Ett resultat av 
denna målsättning är ett aktivt engage
mang i uppföljning av barnkonventionen 
och barntoppmötet 1990, vars syfte var att 
föra upp barnens situation på såväl de na
tionella som internationella politiska dag
ordningarna. Det innebär också ökade 
krav på UNICEF:s programinsatser så att 
dessa åtaganden kan möjliggöras och efter
levas. UNICEF har initierat regionala kon
ferenser för att följa upp arbetet med natio
nella handlingsplaner som skall tillvarata 
barnets rätt i samhället. 

Den operativa verksamheten består av 
de långsiktiga programverksamheten och 
katastrofinsatser. UNICEF samarbetar i 
dag med 127 länder, främst genom fleråri
ga landprogram för utveckling. Program
nivån och inriktningen styrs av dödlighe
ten bland barn under fem år, barntäthet 
och antal födda barn samt BNP per capita. 
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De långsiktiga landprogrammen har ökat 
UNICEF:s engagemang i utvecklingsfrå
gor somt.ex. strukturanpassning, utbild
ning, familjeplaneringsåtgärder, vattenför
sörjning, kvinnors situation och 
AIDS-epidemins sociala och eko_nomiska 
effekter på barn. -

UNICEF fortsätter att förstärka sinka
pacitet i Afrika och att öka insatserna för 
de mest utsatta barnen i t.ex. Latinameri
kas slumområden och i Asien. Fonden 
samarbetar med andra FN-organ samt 
frivilligorganisationer, med värdshälsoor
ganisationen WHO, för att bygga ut pri
märhälsovården, med UNESCO särskilt 
för att öka flickors och kvinnors läskunnig
het, med UNFP A inom familjeplanering 
etc. 

UNICEF ser det som en av sina huvud
funktioner att genom sin verksamhet lägga 
grunden för storskaliga program i regi av 
mottagarländerna själva med eventuell 
finansiering av större givare, t.ex. Världs
banken. En viktig uppgift för UNICEF är 
att finna nya vägar för att tillgängliga re
surser skall komma nödlidande barn runt 
om i världen till godo. Ett arbetssätt är att 
föra fram enkla och billiga metoder för att 
radikalt minska dödligheten i barnsjukdo
mar och diarreer. En annan metod är att 
komplettera de långsiktiga insatserna med 
olika kampanjer. Ett exempel på detta är 
kampanjen för barnvänliga sjukhus (Baby 
Friendly Hospitals) som bl.a. skall stimule
ra till bättre amningsvanor i främst tredje 
världen. 

UNICEF gör insatser för barn i särskilt 
svåra omständigheter - barn i väpnade 
konflikter, barn som utsätts för övergrepp 
och gatubarn är en växande verksamhet. 
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UNICEF:s ansvar i kata
strofsammanhang har ökat 
markant under senare år 
och tar nu allt större resur
ser i anspråk. Inom ramen 
för FN:s samordnade kata
strofinsatser ansvarar UNI
CEF tillsammans med an
dra organisationer ofta för 
hälsovård och vattenförsörj
ning. I andra situationer 
kan det bli aktuellt med 
distribution av näringstill
skott som exempelvis i So
malia, där UNICEF använ
der SWEDRELIEF för att 
effektuera sina insatser. 

Organisation 
UNICEF:s styrelse består av 
representanter för 41 stater 
med en majoritet för u-län
der. Sverige är från hösten 
1992 åter styrelsemedlem. 
Sammanträde med hela 
styrelsen och övriga med
lemmar sker en gång per år. 

FOTO UNICEF/CAROLYN WATSON 

Styrelsen skall då granska och dra upp 
riktlinjer för verksamheten och fördela 
medel till fondens program. UNICEF rap
porterar till ECOSOC. Exekutivdirektören, 
James Grant, USA utsågs 1980 av FN:s 
generalsekreterare. Hans tredje ämbetspe
riod löper ut år 1995. UNICEF:s huvud
kontor är förlagt till New York Därtill 
finns sex regionkontor och över ett hund
ra länderkontor. UNICEF kännetecknas 
av en starkt decentraliserad organisation 
där ca 80 % av personalen arbetar i fält, 
fördelad på drygt 200 platser. 

Finansiering 
UNICEF:s verksamhet finansieras genom 
frivilliga bidrag, huvudsakligen från re
geringar. 
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Här vaccineras ett barn i en 
hälsoklinik i Sierra Leone 
stödd av UNICEF. Det kreol
ska ordet för vaccination är 
"marklate" som framgår av 
affischen på väggen. 

UNICEF:s inkomster och utgifter 
i miljoner USD 

År 

1990 

1991 

1992 

Inkomster 

821 

807 

830 (beräknad) 

Utgifter 

734 

752 
896 (beräknad) 



För budgetåret 1991 hade organisationen 
beräknat en ökning av inkomsterna till 
858 miljoner. Regeringsbidragen utgjorde 
1991 73 % av fondens resurser, varav elva 
länder betalade 85 % av dessa bidrag. Na
tionalkomrnitteer och andra enskilda bi
dragsgivare svarar för en fjärdedel av in
täkterna, varav försäljningen av 
VNICEF-kort utgör 9 % av de totala intäk
terna. Den reguljära landprogramverk
samheten inklusive administrativa kostna
der finansieras av ordinarie bidrag, vilka 
utgör ca 63 % av de totala intäkterna. Sär
skilda insatser som katastrofhjälp och vissa 
långsiktiga projekt finansieras genom til
läggsbidrag. Det svenska ordinarie bidra-

UNICEF:s inkomster och utgifter 1990-1992 

Katastrofstöd D 
Inkomster 

Tilläggsstöd för • 
miljoner programverksam het 
USD Basbudgetstöd • 900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
1990 1991 1992 
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get för budgetåret 1992/93 uppgår till 395 
miljoner kronor. Via SIDA lämnas därutö
ver under samma period bidrag för sär
skilda insatser och katastrofhjälp på ca 
370 miljoner kronor, vilket gör att det tota
la svenska bidraget 1992/93 beräknas till 
ca 765 miljoner kronor. Under förra bud
getåret uppgick det sammanlagda svenska 
bidraget till VNICEF till 727 miljoner kro
nor. UNICEF tillämpar kalenderår för sin 
budget. Organisationens redovisning för 
1991 visar att Sverige stod för 17,2 % av 
UNICEF:s inkomster från regeringar och 
mellanstatliga organisationer. Andra stora 
bidragsgivare är i nämnd ordning USA, 
Norge, Finland, Italien och Kanada. 

Administration D 
Programstöd • Utgifter 
Finansieringsstöd • Varustöd 
(läkemedel, böcker etc.) • 

1990 1991 1992 
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Internationella 
finansieringsorgan 

• 
Världsbanksgruppen 
och de regionala 
utvecklingsbankerna i 
Afrika, Asien och 
Latinamerika 

Den äldsta och största utvecklingsbanken 
är Världsbanken (IBRD), som även utgjort 
modell för övriga utvecklingsbanker. 
Världsbanken har numera i stort sett alla 
länder utom Kuba och Nordkorea som 
medlemmar och är verksam i alla världs
delar. Afrikanska utvecklingsbanken 
(AfDB) arbetar i Afrika. Asiatiska utveck
lingsbanken (AsDB) har Asien och Ocea
nien som verksamhetsområde, och nyligen 
har även fem centralasiatiska, f.d. sovjetis
ka republiker, ansökt om medlemskap i 
banken. Interamerikanska utvecklingsban
ken (IDB) arbetar i Latinamerika och Kari
bien. 

De internationella utvecklingsbankerna 
och -fonderna ger förmånliga lån till låg-
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och medelinkomstländer (av Världsban
ken definierade som länder med högst 
7 620 US dollar i per capitainkomst i 1990 
års penningvärde). Totalt uppgår utlåning
en från utvecklingsbankerna och deras 
fonder till ca 35,5 miljarder US dollar per 
år - varav nästan 10 miljarder utlånas rän
tefritt. 

Lånen är antingen avsedda för rena pro
jekt eller som stöd för policyreformer och 
anpassningsåtgärder (s.k. strukturanpass
ningsprogram). Såväl projekt som pro
gram genomförs i ett nära samarbete mel
lan landets myndigheter och utvecklings
bankens stab. Till lånen kopplas normalt 
experthjälp för att underlätta eller möjlig
göra genomförandet av projekt eller struk
turanpassning (s.k. tekniskt bistånd). Ban
kerna har därutöver en viktig funktion 
som katalysatorer för ytterligare stöd. Så
lunda drar drygt hälften av alla världs
banksprojekt till sig samfinansieringsbi
drag från andra källor. 
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Världsbanksgruppen 
Regionala utvecklingsbanker 

Världsbanken 
IBRD 

tillkom 
1946 

160 medlemsländer 
(över 170 före 1993) 

Huvudkontor i 
Washington 

Internationella 
utvecklingsfonden 
IDA 

tillkom 
1960 

142 medlemsländer 
(ca160 före 1993) 

Huvudkontor i 
Washington 

Huvudkontor i 
Washington 

lnteramerikanska 
utvecklingsbanken 
108 
tillkom 1959 
52 medlemsländer 
Huvudkontor i 
Washington 

Huvudkontor i Washington 
Antal anställda ca 1 800 

Antal anställda 
ca 6 000 

S Afrikanska 
utvecklings. 
banken 
AfDB 
tillkom 1963 
76 medlems!. 

Afrikanska 
utvecklings. 
fonden 
AsDF 
tillkom 1972 
26 medlems!. 

Huvudkontor i Abidjan 
Antal anställda ca 1 300 

e Asiatiska 
utvecklings
banken AsDB 
tillkom 1966 
52 medlemsländer 

Asiatiska 
utvecklingsfonden 
AsDB 
tillkom 1974 
52 medlemsländer 

Huvudkontor i Mani la 
Antal anställda ca 1 700 
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Organisation 
Det högsta beslutande organet i respektive 
institution kallas guvernörsstyrelsen (Board 
of Governors). Denna är sammansatt av 
regeringsrepresentanter för samtliga med
lemsländer och möts en gång per år. Sveri
ges guvernör i Världsbanken är finansmi
nister Anne Wibble, med biståndsminister 
Alf Svensson som biträdande guvernör. I 
de regionala utvecklingsbankerna repre
senteras Sverige av statssekreteraren i UD, 
Alf T. Samuelsson och departementsrådet 
Lennart Båge. 

Bankernas löpande verksamhet styrs av 
en direktörsstyrelse (Board of Directors) som 
möts en eller flera gånger i veckan (i AfDB 
två gånger i månaden). Eftersom antalet 
medlemsländer överstiger antalet platser i 
direktörsstyrelsen samlas flertalet länder i 
ett antal röstgrupper. En direktör represen
terar således i regel flera länder. Se figuren 
på högra sidan. 

De nordiska länderna ingår i samtliga 
banker i samma röstgrupp (Island är dock 
inte medlem i de regionala utvecklings
bankerna). De bildar i Världsbanksgrup
pen, sedan 1992 tillsammans med de bal
tiska länderna, en gemensam röstgrupp. I 
AfDB I AfDF består röstgruppen förutom 
av de nordiska länderna av Schweiz och 
Indien. I AsDB/ AsDF agerar Norden till
sammans med Canada och Nederländerna 
och i IDB/FSO med Belgien, Italien, Ne
derländerna, Storbritannien och Tyskland. 

Under verksamhetsåret 1992/93 före
träds Norden i Världsbanksgruppen av en 
norsk exekutivdirektör och en isländsk 
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biträdande exekutivdirektör. Vid kontoret 
tjänstgör en svensk som rådgivare. I 
AfDB/ AfDF företräds röstgruppen av en 
schweizare, med en svensk som biträdan
de direktör. Röstgruppen i AsDB I AsDF 
företräds av en kanadensisk direktör och 
en finsk biträdande direktör. I IDB/FSO är 
en italienare och en holländska röstgrup
pens representanter i styrelsen. Sverige 
innehar f.n. en tjänst som assistent vid röst
gruppens kontor. 
Medlemsländernas röststyrka i utveck
lingsbankernas guvernörs- och direktörs
styrelser är i princip vägd i förhållande till 
andelen tecknat kapital respektive lämna
de bidrag. För att ge de många små och 
fattiga länderna ett större inflytande tillde
las varje medlemsland också ett visst antal 
röster, oberoende av landets kapital- och 
bidragsandelar. Det senare gäller dock inte 
IDB/FSO. 

U-länderna har störst röststyrka i Afri
kabanken och -fonden med 65 % respekti
ve 50 % av rösterna. I IDB /FSO är siffran 
54 %. I IBRD/IDA är andelarna 35 % res
pektive 39 % och i AsDB/ AsDF ligger 
motsvarande siffra inom intervallet 
37 - 45 % beroende på till vilken kategori 
man räknar länder som Korea, Hong Kong 
och Singapore. 

De svenska andelarna framgår av tabel
lerna på följande sidor. I styrelsearbetet 
strävar man hela tiden mot sarnförstånds
lösningar, (utan att tillämpa röstning), var
för möjligheten till inflytande inte kan sä
gas avspeglas i de förhållandevis små 
andelarna. 



Så styrs utvecklings bankerna 
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CHEFERNA I BANKERNA 
Under direktörsstyrelserna leds bankernas/fondernas verk
samhet av respektive institutions president. Lewis T. Preston 
är chef för Världsbanken, Babacar Ndiaye från Senegal är 
AfDB:s president och Kimimasa Tarumizu från Japan inne
har chefsposten i AsDB. Uruguayaren Enrique lglesias är 
president i JDB 
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Regerings
representanter 
från samtliga 
medlemsländer 

l l l l l l l 
GUVERNÖRS STYRELSE 
BOARD OF GOVERNORS 

DIREKTÖRS STYRELSE 
BOARD OF DIRECTORS 

UTVECKLINGSBANK 

Finansiering och lånevillkor 
Med medlemsländernas kapital som finan
siell bas finansieras utvecklingsbankernas 
utlåningsverksarnhet till helt övervägande 
del genom att medel lånas upp på den in
ternationella kapitalmarknaden. Av med
lemsländernas kapitalinsatser (tecknat ka
pital) inbetalas endast en mindre del 
(inbetalt kapital) medan resterande andel 
utställs som garantiåtaganden. 

Utvecklingsbankernas kapital 
Utvecklingsbankerna fungerar sålunda 
som ett mellanled mellan den internatio
nella kapitalmarknaden och u-länderna. 
Bankerna lånar upp och vidareförmedlar 
lån på villkor som är förmånligare än vad 
de allra flesta u-länder på andra sätt skulle 
kunna få. 

Utvecklings- IBRD1 AfDB AsDB IDB 
bankernas kapital Tecknat kapital 
per den 31 decem- (miljoner US dollar) 152 248 21 615 23100 41 063 
ber 1991 Varav inbetalt kapital 10060 2 626 2 789 2 838 

Sveriges andel av 
tecknade kapitalet 
(procent) 1,19 1,37 0,15 0,16 

Sveriges röstande! 
(procent) 1,17 1,40 0,50 0,17 
1 Avser per den 30 juni 1992 
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Lånens löptid 
Skillnaden i löptid för enskilda lån beror 
på olikheter beträffande låntagarländernas 
utvecklingsnivå och/ eller projektets karak
tär medan utlåningsräntan huvudsakligen 
bestäms i förhållande till de upplånings
villkor bankerna kan uppnå. 

Utvecklingsfonden 
Många av de fattigare u-länderna saknar 
emellertid den nödvändiga återbetalnings
förmågan även när det gäller utvecklings
bankernas relativt förmånliga lån. För att 
kunna bistå också dessa länder har, som 
ett komplement till banklånen, krediter 
från utvecklingsfonderna tillkommit. Fon
derna lämnar lån på mycket förmånliga 
villkor. Gåvoelementet i fondernas långiv
ning är ca 75 %. 

Till skillnad från bankerna finansieras fon
dernas verksamhet genom gåvobidrag 
från i första hand i-ländernas regeringar -
främst i form av biståndsmedel. Sedan 
mitten av 1970-talet har också vissa OPEC
länder och andra rikare u-länder tillkom
mit som bidragsgivare. Bidragens storlek 
fastställs för en period av tre till fyra år i 
taget i samband med s.k. påfyllnadsför
handlingar, där även ingående diskussio-

Utvecklings- Fond Löptid 
fondernas utlå-
ningsvillkor IDA 35-40 år 

AsDF 35-40 år 
AfDF 50 år 
FSO 20-40 år 
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Utvecklingsbankernas 
utlåningsvillkor 

Bank Löptid 

IBRD 15-20 år 

AfDB 12-20 år 

AsDB 10-30 år 

IDB 15-25år 
1 Avser per den 30 juni 1992 

Ränta per 
31 dec 1991 

7,73% 1 

7,97% 

6,61 % 

7,89% 

ner kring fondernas policyinriktning och 
användning av medel äger rum. Utlåning
ens fattigdomsinriktning dominerar bland 
användningskriterierna. Men utvecklingen 
av de mänskliga resurserna och omsorgen 
om miljön har fått allt större betydelse. 
Stora krav ställs dessutom numera på att 
utvecklingslånen används på ett effektivt 
sätt av mottagarlandet. 

Amorterings- Administrativ Ränta 
fritt avgift 

10 år 0,75% 
10 år 1,0 % 
10 år 0,75% 

5-10 år 0,5 % 1-4% 
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Inbetalda bidrag IDA1 AfDF AsDF FSO 
till utvecklings Ackumulerade totala bi-
fonderna per den drag (miljoner US dollar) 72 747 7 960 14 308 8 704 
31 december 1991 Ackumulerade svenska 

bidrag (miljoner US dollar) 2 017 391 140 31 

Sveriges bidragsandel 
under innevarande påfyll-
nadsperiod (procent) 2,62 4,5 2,0 0,35 

Sveriges röstande! 
under innevarande påfyll-
nadsperiod (procent) 2,03 2,51 0,50 0,17 
1 Avser per den 30 juni 1992. 

Några av bankerna bidrar dessutom till sin 
fonds verksamhet. IDA har under en rad 
år tillförts en del av IBRD:s nettoinkomst 
och AfDB lämnar bidrag till AfDF i sam
band med resurspåfyllnader. AsDB bidrar 
till en Technical Assistance Special Fund 
som finansierar tekniskt projektbistånd i 
fattiga låntagarländer. 

Utlåningsvolym 
Storleken på det tecknade kapitalet i res
pektive utvecklingsbank och på bidragen 
till respektive utvecklingsfond bestämmer 
också deras utlåningskapacitet. IBRD/IDA 
är i särklass störst med drygt 20 miljarder 
US dollar per år. De regionala utvecklings
bankerna kommer upp i en utlåningsvo
lym på mellan 3 och 5 miljarder US dollar 
per år vardera. Total utlåning sedan star
ten skiljer sig betydligt mer - mest p.g.a. 
utvecklingsbankernas och -fondernas olika 
ålder. 
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Utvecklingsbankernas och 
-fondernas utlåningsvolym 

IBRD 

IDA 

IBRD/IDA 

AfDB 

AfDF 

AfDB/AfDF 

AsDB 

AsDF 

AsDB/AsDF 

IDB 

FSO 

IDB/FSO 

Total ackumulerad 
utlåning t.o.m. 
31 december 
1991 
(miljoner USD) 

218 2101 

71 0651 

289 2751 

13 867 

8 208 

22 075 

25143 

12409 

37 553 

39 223 

11 040 

50 263 
1 Avser per den 30 juni 1992. 
2 Avser 1 juli 1991-30 juni 1992 

Utlåning 
år 1991 
(miljoner USD) 

15 1562 

6 5502 

21 7062 

2 254 

1158 

3 412 

3 637 

1 347 

4 984 

4 734 

625 

5 359 
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Utlåningens geografiska 
fördelning 

Utvecklingsbankerna och -fonderna 
riktar sig till mottagarländer på olika ut
vecklingsnivåer och har varierande kredit
värdighet. Det finns dock en strävan, vil
ken särskilt utmärker utvecklingsfonderna, 
att bistå de fattigare länderna med begrän
sad eller ingen kreditvärdighet på den or
dinarie kapitalmarknaden. Sålunda går ca 
80 % av IDA:s utlåning till länder med en 
per capita-inkomst under 610 US dollar 
(1990 års penningvärde). Antalet länder 
som tillhör denna grupp har ökat på sena
re år vilket förstärkt behovet av lån på 
IDA-villkor. 

Som framgår av tabellen skiljer sig 
Världsbankens insatser i olika delar av 
världen åt såväl vad' gäller antal lån, total 
utlåning, som andelen lån på IDA-villkor. 
Medan Latinamerika och Karibien är den 
region som absolut sett lånat mest under 
föregående budgetår är det Afrika exklusi
ve Nordafrika som fått de flesta lånen och 
de största totala IDA-lånen. 

För att förstärka resursbasen för Världs
banksgruppens utlåning till de fattigaste 
länderna i Afrika söder om Sahara upprät
tades under perioden 1985 -1987 Världs
bankens särskilda Afrikafacilitet. Denna 
fond administrerades av IDA Ett antal 
givarländer, däribland Sverige, bidrog 
med totalt 1,5 miljarder US dollar. Som en 
uppföljning härpå tog Världsbanken 1987 
initiativ till ett särskilt handlingsprogram 
det s.k. Special Program for Africa. Inom 
ramen för detta samordnas och mobilise
ras givarstödet till de strukturanpassnings
program som nu pågår i ett drygt tjugotal 
skuldtyngda länder i Afrika söder om Sa
hara. Sverige arbetar aktivt inom och läm
nar bidrag till detta program. 

Världsbanken har vidare spelat en cen
tral roll för att, i samråd med enskilda u-
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Världsbankens lån fördelade 
på geografiska regioner 

Region Total Därav Antal lån 
utlåning IDA-lån {i miljarder 

USD) 

Afrika 4,0 3,2 77 

Sydostasien 
och Stillahavs-
regionen 5,5 1, 1 46 

Sydasien 3,0 1,6 23 

Europa och 
Centralasien 2,1 0,1 14 

Latinamerika 
och Karibien 5,7 0,4 45 

Mellanöstern 
och Nordafrika 1,5 0,2 17 

Totalt 21,8 6,5 222 

länder, upprätta grupper för biståndssam
verkan, s.k. konsultativa grupper. Det 
finns för närvarande ett tjugotal sådana 
grupper under ordförandeskap av repre
sentanter för Världsbanken. Sverige är 
medlem i de grupper som berör länder 
som mottar svenskt bilateralt bistånd. (Jfr 
ovan UNDP:s rundabordsmöten). Världs
banken leder också den konsultativa grup
pen för internationell jordbruksforskning 
(CGIAR). 

I AfDB har under senare år huvuddelen 
(ca 70%under1991) av banklånen lämnats 
till de relativt sett mer kreditvärdiga län
derna i Nord- och Västafrika, medan den 
räntefria AfDF-utlåningen till ca 90 % gått 
till de fattigaste medlemsländerna. I AsDB 
har länder, somt.ex. Korea, nått en sådan 
kreditvärdighet och utvecklingsnivå att 
man har upphört att låna i Banken. Stor 
del av banklånen går till de folkrika län
derna i sydöstra Asien, medan de räntefria 
lånen från AsDF framförallt har kommit 
de fattigaste länderna tillgodo. 



Fördelning av utlåningen på 
sektorer 
Utvecklingsbankernas och -fondernas tota
la utlåning fördelad på olika sektorer fram
går av diagrammet nedan. Även här kan 
konstateras att utvecklingsfonderna har en 
klarare fattigdomsinriktad profil i sin utlå
ning. De har strävat efter att låta utlåning-

% 01BRD(1) IDA(1) Världsbanken 
(IBRD) 
Internationella 
utvecklings
fonden 
(IDA) !Wi ----IE 

Afrikanska % 
utvecklings-

40 
banken (AFDB) 
Afrikanska 30 

utvecklings 20 

tonden (AFDF) 10 
0 

Jordbruks· och 
landsbygds
utveckling 

[]AFDB 

Jordbruk 

Sociala 
sektorer 

AFDF 

Utbildning, 
hälsovård 
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en i första hand gå till sådana samhällssek
torer där resurserna mera direkt kommer 
de fattigaste befolkningsgrupperna till 
godo. Detta har skett genom satsningar på 
jordbruks- och landsbygdsutveckling samt 
socialt inriktade projekt inom utbildning, 
hälsovård, befolkning, stadsutveckling och 
vattenförsörjning. 
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Satsningen på jordbruks- och landsbygds
utveckling och på socialt inriktade projekt 
grundas på insikten om dessa sektorers 
betydelse för utvecklingen och att det inte 
föreligger en motsättning mellan satsning
en på basbehov, som i hög grad tillfred
ställs genom sociala projekt, och ekono
misk tillväxt. 

För en allsidig utveckling krävs emeller
tid även en satsning på ekonomisk och 
samhällelig infrastruktur såsom energi, 
transport, kommunikation och industri. 
Utvecklingsbankernas utlåning har kon
centrerats till dessa sektorer. 

Världsbankens långivning är här sär
skilt inriktad mot de utvecklingspolitiska 
mål som överenskommits för banken för 
1990-talet nämligen bärkraftig tillväxt, fat
tigdomsreduktion (inklusive utveckling av 
de mänskliga resurserna) samt åtgärder 
för att skydda miljön. 

I IDB har fastslagits att minst 50 % av 
bankens resurser skall inriktas på projekt 
som särskilt gynnar fattiga befolknings
grupper. Liknande förslag diskuteras i den 
pågående förhandlingen om kapitalpåfyll
nad i AsDB. 

Traditionellt har den helt övervägande 
delen av utvecklingbankernas och -fonder
nas utlåning inriktats på enskilda projekt. 
För att bistå u-länder vid genomförandet 
av nödvändiga ekonomisk-politiska re
formprogram har såväl IBRD som IDA 
under de senaste åren dock starkt ökat 
långivningen till s.k struktur- och sektor
anpassning. Sådana lån är inte knutna till 
specifika projekt utan utformas för att ge 
stöd till genomförandet av ekonomisk
politislgi åtgärder som, inom ramen för ett 
avtalat ekonomiskt program, syftar till att 
åstadkomma,ekonomisk återhämtning och 
tillväxt. 

Anpassningslånen svarade under verk
samhetsåret 1992/93 för 27 % av IBRD:s/ 
IDA:s totala långivning. I AfDB/ AfDF 
uppgick denna typ av utlåning under sam
ma år till ca 20 % medan den i AsDB I 
AsDF uppgick till 9 %. Fr.o.m. 1990 har 
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även IDB börjat ge sektoranpassningslån. 
Denna utlåning får högst uppgå till 25 % 
av den årliga utlåningen. 

Utvecklingsbankerna har under senare 
delen av 1980-talet ägnat miljöfrågor en allt 
större uppmärksamhet. Bankerna försöker 
i sitt forskningsarbete utarbeta analyser 
och förslag på miljöområdet parallellt med 
att ansträngningarna att integrera miljöfrå
gorna i det löpande arbetet fortsätter. Av
sikten är att samtliga lån som förväntas ha 
effekter på miljön - även strukturanpass
ningslån - skall behandlas av bankernas 
miljöavdelningar innan förslagen föreläggs 
respektive styrelse. Nästan en tredjedel av 
alla världsbanksprojekt som beslutades 
under verksamhetsåret 1991 /92 var an
tingen fristående miljöprojekt eller inne
höll miljörelaterade komponenter. 

Världsbanken har tilldelats en central 
roll vad gäller uppföljningen av Rio-konfe
rensens Agenda 21. IDA skall utgöra fi
nansieringsmekanismen för miljöprogram 
och -åtgärder på nationell nivå. Detta skall 
ske genom att förstärka de i IDA-lånen 
integrerade miljöinsatserna. När ett land 
förbättrar den egna miljön kan detta även 
medföra positiva effekter utanför landets 
gränser. Som finansieringsmekanism för 
denna typ av åtgärder skall den globala 
miljöfonden (GEF) fungera, som är ett tre
partssamarbete mellan Världsbanken och 
FN:s utvecklings- respektive miljöprogram 
(jfr avsnittet om miljöåtgärder). 

Utvecklingsbankernas stöd till 
den privata sektorn 
Utvecklingsbankernas verksamhet är hu
vudsakligen inriktad på finansiering av 
offentliga utvecklingsprojekt i utvecklings
länderna. Under senare år har man dock 
alltmer kommit att betrakta utvecklingen 
av den privata sektorn som en central 
komponent i utvecklingsprocessen. Mot 
den bakgrunden har i utvecklingsbanker
na utvecklats institutionella arrangemang 
även för denna, icke traditionella, verk
samhet. 



Internationella 
finansieringsbolaget 
(IFC) 

Inom världsbanksgruppen finns, sedan 
1956, ett särkskilt organ, Internationella 
finansieringsbolaget (IFC), vars syfte är att 
främja ekonomisk utveckling i u-länder. 
IFC medverkar till upprättande av privata 
företag och främjande av produktiva pri
vata investeringar i u-länder. IFC har häri
genom kommit att få en allt större betydel
se. 

IFC har f.n. 148 medlemsländer. För 
medlemskap i IFC krävs att man först är 
medlem i Världsbanken (IBRD). Rösträtten 
är, på samma sätt som i Världsbanken, 
vägd i förhållande till andelen tecknat ka
pital. Guvernörs- och direktörsstyrelserna 
är likaledes organiserade som i Världsban
ken. Världsbankens chef fungerar som 
ordförande också i IFC:s direktörsstyrelse. 
Verksamheten leds av en verkställande 
vice-president, för närvarande engelsman
nen Sir William Ryrie. Antalet anställda 
uppgår till nära 650. 

IFC:s kapital nära fördubblades vid ka
pitalpåfyllnaden 1991 till 2,3 miljarder US 
dollar. Dessutom beslutades en särskild 
kapitalökning 1992 för de nya med
lemsländerna på 150 miljoner US dollar. 
Sveriges andel av det tecknade kapitalet 
motsvarar efter dessa påfyllnader 26,9 mil
joner US dollar. IFC:s verksamhet finansie
ras dels via kapitalet, dels via vinster från 
tidigare investeringar och genom lån från 
IBRD. 

IFC skall enligt stadgan endast investe
ra i privata företag. Statligt delägande ute
sluts inte men för att få stöd från IFC krävs 
att företaget drivs affärsmässigt och inte är 
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regeringskontrollerat. IFC:s investeringar 
sker i allmänhet genom en kombination av 
aktieteckning och långfristiga lån. Varje 
investering måste uppfylla två grundläg
gande krav nämligen att bidra till utveck
lingen av ekonomin i mottagarlandet samt 
med hög sannolikhet vara vinstgivande. 

Under verksamhetsåret 1991/92 god
kände IFC sammanlagt 167 investeringar i 
56 länder, till ett värde av 1,8 miljarder US 
dollar. De totala kostnaderna för de inves
teringar i vilka IFC deltog var dock betyd
ligt större och uppgick till 12 miljarder US 
dollar. De resterande medlen kom från 
andra finansieringskällor, i första hand 
privata banker. 

Under verksamhetsåret 1991/92 har 
Östeuropa framträtt som ett område av allt 
större betydelse i IFC:s aktiviteter; men 
tyngdpunkten i investeringsvolymen lig
ger fortfarande i Asien och Sydamerika. 
Av den totala volymen utgör investeringar 
i låginkomstländer 47 %. Investeringsob
jekten återfinns inom snart sagt alla pro
duktiva sektorer. IFC arbetar för övrigt 
aktivt med att söka uppnå en hög grad av 
diversifiering såväl vad gäller land- som 
sektorfördelning. 

Regionalbankernas stöd till 
privatsektorutveckling 

Någon motsvarighet till IFC finns inte i 
Afrikanska respektive Asiatiska utveck
lingsbankerna. AsDB kan emellertid i be
gränsad omfattning medverka i investe
ringar med riskvilligt kapital inom ramen 
för den ordinarie utlåningen. Förutom 
denna verksamhet för att stödja den priva
ta sektorn inom bankens ram ingår AsDB 
som större aktieägare i Asian Finance and 
Investrnent Corporation (AFIC) som upp
rättades i september 1989. AFIC ägs i öv
rigt av ett konsortium av privata affärsban
ker från Japan, Korea, Taiwan, USA, 
Frankrike, Nederländerna m.fl. I AfDB har 
nyligen en speciell enhet för privatsektor
stöd upprättats, men verksamheten är 
ännu av begränsad omfattning. 
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Inom IDB skapades 1988 Interamerican 
Investment Corporation (IIC) efter mönster 
av IFC. Tillsammans med privat kapital 
ska IIC medverka till etablering, expansion 
och modernisering av privata företag, bl.a. 
genom att tillskjuta aktiekapital. Man ska 
också bistå företag med teknisk och admi
nistrativ rådgivning. IIC ingår i IDB:s 
struktur men är ett självständigt organ 
med separat kapitaltäckning och adminis
tration. De nordiska länderna är inte med
lemmar i IIC. 

Multilateral lnvestment 
Guarantee Agency 
(MIGA) 

I världsbanksgruppen ingår också det 
multilaterala investeringsgarantiorganet 
(MIGA) som inledde sin verksamhet 1988. 
MIGA:s uppgift är att utfärda garantier 
mot icke-kommersiella risker för investe
ring i u-länder och därigenom stimulera 
flödet av resurser för produktiva ändamål 
till dessa länder. MIGA:s verksamhet är i 
ökande. Under verksamhetsåret 1991 ut
färdade MIGA garantier för dubbelt så 
många projekt som året innan. 

Guvernörs- och direktörsstyrelserna är 
organiserade på samma sätt som för IBRD, 
IDA och IFC. Världsbankens chef fungerar 
som ordförande också i MIGA:s styrelse. 
För närvarande är den svenska röstande
len 1,45 %. 

MIGA har f.n. 98 medlemmar av totalt 
115 länder som skrivit under den konven
tion som styr verksamheten. MIGA:s totala 
aktiekapital skall uppgå till 1,082 miljarder 
US dollar. Sverige har en kapitalandel på 
1,05 % dvs. 11,35 miljoner US dollar. Av 
detta belopp har, i enlighet med stadgarna, 
10 % inbetalats och 10 % lagts i ett skuldbe-
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vis utfärdat av riksgäldskontoret på 
MIGA. Återstoden av kapitalandelen är en 
garantidel som endast utbetalas om så be
hövs för att MIGA skall kunna uppfylla 
sina förpliktelser. 

Nordic Development 
Fund (NDF) 

NDF är ett nordiskt organ för finansiering 
av angelägna utvecklingsprojekt i u-län
der. Fonden ger krediter i samfinansiering 
med andra internationella finansieringsor
gan till projekt som bidrar till social och 
ekonomisk utveckling i mottagarlandet. 
Projekten skall vara av nordiskt intresse. 
Särskild vikt läggs vid projekt med positi
va miljöeffekter. 

NDF finansieras helt genom bidrag från 
de fem nordiska länderna. Fonden har ett 
grundkapital på 100 miljoner SDR. Utlå
ningen sker på mycket förmånliga villkor. 
Krediterna är räntefria och har en löptid på 
40 år med en administrationsavgift på 
0,75 %. Utlåningsvillkoren motsvarar dem 
som erbjuds av IDA 

NDF prioriterar långivning till fattigare 
länder och ger endast undantagsvis lån till 
andra än låg- och lägre medelinkomstlän
der. Vid utgången av år 1991 hade NDF 
undertecknat kreditavtal till ett samman
lagt belopp om 35,7 miljoner SDR. 

NDF är lokaliserat till Helsingfors och 
har en stab på sex personer under ledning 
av svensken Carl-Ivar Öhman. 



INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM 

Internationellt livsmedelsbistånd 
ochjordbruksutveckling 

FN:s 
värtdslivsmedelsprogram 
(WFP) 

Efter andra världskriget använde vissa 
länder, främst USA, sina stora spannmåls
överskott för bilateral livsmedelshjälp i 
vida större omfattning än för närvarande. 
Efter hand växte krav fram på ett interna
tionellt komplement till den bilaterala 
hjälpen. År 1963 inrättades WFP som en 
multilateral kanal för livsmedelshjälp, 
underställd FN och FAO, med högkvarter 
i Rom. I fält är UNDP-representanten 
även WFPs representant. 

Verksamhet 
Den multilaterala andelen av det globala 
livsmedelsbiståndet ökade relativt sett 
under 1991till23 %. Av detta förmedla
des huvuddelen genom WFP. 12 3 av det 
totala bilaterala livsmedelsbiståndet kana
liserades via WFP under 1991. WFP för
medlade totalt 4,8 miljoner ton livsmedel 
under 1991. Den ständigt ökande verk
samhetsvolyrnen har gjort WFP till det 
största av alla FN-organ. I takt därmed 
har behovet av en diskussion om livsmed
elsbiståndets framtid och om organisatio
nens roll och samarbete med andra ut
vecklingsorgan, t.ex. UNDP, ökat 
betydligt. Sverige deltar aktivt i denna 
dialog. 
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Den 1 januari 1991 trädde WFP:s nya 
stadgar i kraft som innebär att styrelsen, 
Committee on Food Aid Policies and Pro
grammes (CFA), får ökade befogenheter. 
De delar av WFP-programmet som tidigare 
legat direkt under ansvaret för F AO:s gene
raldirektör - vissa finansiella frågor och ka
tastrofbeslut - har nu underställts CF A:s 
ansvar. Förändringarna har också inneburit 
att antalet u-länder som är medlemmar i 
styrelsen ökat till 27 av totalt 42 represente
rade länder. WFP bedriver dels utveck
lingsbistånd, dels katastrof- och flykting
bistånd. 

Utvecklingsbistånd 
Under de senaste åren har omfattningen av 
den mer långsiktiga verksamheten stagne
rat allt eftersom katastrofbiståndet växt i 
omfång. Under 1991 stödde WFP 266 pågå
ende utvecklingsprojekt som bidrog med 
matförsörjning till ca 22 miljoner männis
kor. WFP lämnar bistånd i form av livs
medel, där matransoner delas ut till de an
ställda vid anläggningsarbeten, s.k. 
Food-for-Work-projekt. WFP ger också 
hjälp till från näringssynpunkt särskilt be
hövande grupper, t.ex. kvinnor, spädbarn 
och skolbarn. I vissa fall säljs livsmedlen på 
den lokala marknaden för att med inkom
sterna finansiera kommunitära projekt. 

Projekt av mer socio-ekonomisk natur 
inkluderar stöd till jordbruksutveckling, 
förbättring av infrastruktur på landsbygd, 
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stöd till nationell livsmedelspolitik och 
hållning av matlager. WFP utnyttjas också 
i s.k. triangelaffärer. WFP bidrar i dessa fall 
med livsmedel till ett u-land i utbyte mot 
överskottsproduktion av en annan vara, 
som sedan ges som bistånd till ett tredje 
land. Verksamheten är inriktad på de allra 
fattigaste u-länderna, som mottar ca 80 % 
av WFP:s utvecklingshjälp. 

Katastrof- och flyktingbistånd 
Inom ramen för WFP:s verksamhet skapa
des 1976 en mekanism för att ha tillgång 
till livsmedel vid katastrofsituationer: In
ternationella beredskapslagret för katastro
finsatser (IEFR). Fr.o.m. 1990 etablerades 
vidare en liknande mekanism för långvari
ga flyktingsituationer (PRO). 

55 % av WFP:s totala resursmobilisering 
under 1991 gällde katastrofbistånd och . 
flyktingar, en starkt ökande andel i förhål
lande till utvecklingsbistånd. Ett samar
betsavtal mellan WFP och FN:s Flykting
kommissarie (UNHCR) trädde i kraft den 
1januari1992 och innebär att WFP succes
sivt tar över livsmedelsförsörjningen till 
flyktingar. Ett ansvar som tidigare ålegat 
UNHCR. WFP tar ansvar för att från giva
re söka de nödvändiga resurserna och för 
att leverera livsmedelsbiståndet ända fram 
till flyktingarnas vistelseort. Kvantiteten av 
livsmedel förmedlad av PRO förväntas 
öka i och med det nya avtalet. 

Givarna till WFP:s IEFR har senaste 
åren ökat varubindningens andel till över 
70 %. Det har fört med sig stora svårighe
ter för livsmedelsbiståndet att nå fram i tid. 
IEFR:s ökande bilaterala karaktär i kombi
nation med att de flesta givarna alltmer 
tenderar att ge bidrag först när en katastrof 
blivit känd , i motsats till den ursprungliga 
intentionen med beredskapslagret, under
minerar IEFRs effektivitet. Skall WFP kun
na agera snabbt krävs vid katastrofsitua
tioner en rad åtgärder, såsom minskad 
bindning av bidragen till livsmedel och 
finansiella reserver som obundet kan an
vändas för lokala/regionala uppköp samt 
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transport- och leveransrelaterade kostna
der. Som ett led i att öka effektiviteten i 
katastrofhanteringen beslöt WFP under 
1991 att bilda IRA (Immediate Cash Re
sponse) en fond som kan användas i ett 
initialt skede av en katastrof för lokal/ regi
onal livsmedelsupphandling. Sverige del
tar aktivt i debatten om hur livsmedelsbis
tåndet i katastrofsituationer kan 
effektiviseras och bättre samordnas med 
andra FN-organ. Det svenska bidraget till 
IEFR kan användas för uppköp i Sverige 
eller i u-länder med exportproduktion. 

Organisation 
WFP:s styrande organ Committee on Food 
Aid Policies and Programmes (CFA) består 
fr.o.m. 1januari1992 av 42 medlemslän
der, varav 62 % är u-länder. Kommitten 
sammanträder två gånger per år i Rom, 
där WFP har sitt högkvarter. CF A skall, 
utöver sin styrelsefunktion för WFP, vara 
ett forum för debatt och ge rekommenda
tioner om biståndsmetoder och bistånds
politik på livsmedelsområdet. Under 1991 
hade WFP 1 550 anställda och ytterligare 
2 500 konsulter /korttidsanställda, av vilka 
majoriteten arbetade i 82 mottagarländer 
och övriga (ca 160 handläggare och 250 
övrig personal) vid huvudkontoret i Rom. 
Chef för programmet är sedan april 1992 
Catherine Bertini, USA. 

Finansiering 
WFP finansieras med frivilliga bidrag, dels 
i form av livsmedel, dels i form av kontant
bidrag avsedda att täcka kostnader för ad
ministration, frakter och försäkringar. En
ligt stadgarna skall en tredjedel av de 
reguljära bidragen ges i kontanta medel för 
att finansiera den administrativa budge
ten. 

Genomsnittliga andelen av bidrag i 
kontanta medel ligger dock på drygt 20 %, 
vilket har medfört underskott i likvida 
medel under en rad år. Huvuddelen av 
den reguljära budgeten används för trans
portkostnader. WFP:s administration som 



tidigare utgjort 6 % av den totala omslut
ningen har under de senaste åren ökat nå
got p.g.a. IEFR:s och PRO:s ökade verk
samhet. 

Under 1991 levererade WFP totalt 
4,8 miljoner ton livsmedel, transport av 
bilateralt bistånd inberäknat. Om man ser 
detta i ett 10-årigt perspektiv kan man kon
statera en markant ökning. WFP har sedan 
år 1982 årligen levererat ca 2 miljoner ton 
livsmedel, dvs. mellan 20 och 25 % av den 
globala livsmedelshjälpen. År 1988 märk
tes en ökning med 28 % jämfört med 1987 
till 3,1 miljoner ton. Av dessa 3,1 miljoner 
ton gick omkring 2,3 miljoner ton till ut
vecklingsbistånd. Resterande 0,8 miljoner 
ton gick till katastrofinsatser. Under 1989 
och 1990 har totala värdet legat oförändrat 
i förhållande till 1988, men katastrof- och 
flyktingbiståndets andel har däremot ökat 
betydligt i förhållande till resurser för ut
vecklingsbistånd. 1991 stod katastrof- och 
flyktingbiståndet för den stora ökningen 
och utgjorde mer än hälften av den totala 
resursmobiliseringen. 

Under budgetåren 1991/92 och 1992/93 
har Sverige lämnat ett årligt reguljärt bi
drag på 100 respektive 105 miljoner kro
nor, varav en tredjedel för den administra
tiva budgeten. Utöver det reguljära 
bidraget har Sverige under de senaste bud
getåren ställt medel till WFP:s förfogande -
22 miljoner kronor budgetåret 1992/93 -
för att täcka vissa andra kostnader i sam
band med WFP-projekt. Dessa bidrag har 
till största delen använts för upphandling 
av transportmedel och lagerhållningsut
rustning. 

Därtill kommer bidragen till bered
skapslagret (IEFR) och för långvariga flyk
tingoperationer (PRO) som kalenderåret 
1992 uppgår till 105 miljoner kronor. Det 
svenska åtagandet under 1986 års livsmed
elskonvention (FAC), beräknat till 50 miljo
ner kronor för 1992/93, kanaliseras helt 
genom WFP och får användas för utveck
lings-, katastrof- eller flyktinginsatser. 
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Konventionen som är treårig löper ut juni 
1993. 

Bidragsmålet för WFP:s reguljära resur
ser för utvecklingsinsatser var 1,5 miljarder 
US dollar för tvåårsperioden 1991 - 92. Den 
totala resursmobiliseringen, som även in
kluderar katastrof- och flyktinginsatser, 
kommer för denna period att uppgå till 
2,4 - 2,6 miljarder US dollar. Bidragsmålet 
för WFP:s reguljära utvecklingsinsatser för 
tvåårsperioden 1993-94är1,5 miljarder US 
dollar. De största bidragsgivarna är USA, 
Canada och EG-kommissionen. Den 
svenska andelen av WFP-medlen uppgår 
till ca 5 %. 

WFP har även fått en framträdande roll 
vid större katastrofsituationer där FN ut
kommit med samordnade appeller om 
bistånd. Vid dessa situationer, såsom Per
siska Viken, Afrikas Horn, Västafrika, 
Angola, har Sverige bidragit med ytterliga
re medel från katastrofanslaget. 

Livsmedelshjälps· 
konventionen (FAC) 

Livsmedelshjälpskonventionen Food Aid 
Convention (FAC) är en del av det gällan
de internationella veteavtalet. Konventio
nen tillkom för att komplettera detta avtal 
med ett bidrag till u-ländernas livsmed
elstrygghet genom en särskild bistånds
konvention med åtaganden om livsmed
elshjälp. 

Den tidigare överenskommelsen från år 
1980 förlängdes i flera omgångar, men har 
nu ersatts av 1986 års konvention som efter 
senaste förlängningen i juni 1991 löper 
fram till juni 1993. 

Syftet med 1986 års konvention är lik
som tidigare att bidra till att nå det mål på 
10 miljoner ton spannmålsbistånd per år, 
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som uppställdes av 1974 års världslivsme
delskonferens. 

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 andelar
na faller på USA, EG; Canada, Australien 
och Japan vilka tillsammans svarar för 
nära tre fjärdedelar av de totala åtagande
na. Sverige har utfäst ett årligt bidrag mot
svarande 40 000 ton, uppskattat till ett vär
de av 50 miljoner kronor för budgetåret 
1992/93, inklusive transportkostnader. 

Bidragen utgår i form av livsmedelsle
veranser, främst spannmål eller kontantbi
drag, omräknade efter världsmarknads
pris. Leveranserna sker som gåva eller 
med förmånliga lånevillkor, bilateralt eller 
multilateralt enligt givarens bestämmande. 

Det svenska bidraget kanaliseras i sin 
helhet genom WFP (som även får fraktbi
drag) enligt samma principer som för IEFR 
enligt ovan, det vill säga kontantbidrag för 
uppköp företrädesvis i u-länder med ex
portproduktion. 

Styrande organ 
Det Internationella veterådets sekretariat 
och en under konventionen upprättad 
kommitte för livsmedelshjälp (Food Aid 
Committee) är ansvariga för konventio
nens tillämpning. Alla elva medlemmar I 
givare ingår i kommitten. 
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Internationella 
jordbruksutvecklings· 
fonden (IFAD) 

Den internationella jordbruksutvecklings
fonden (IFAD) är ett FN-organ som upp
rättades år 1977 efter en rekommendation 
av världslivsmedelskonferensen år 1974. 
IFAD:s uppgift är att stödja projekt och 
utvecklingsprogram för livsmedelspro
duktion och livsmedelshantering i u-län
derna. I synnerhet uppmärksammas de 
fattigaste u-länderna med livsmedelsbrist 
och u-länder med goda förutsättningC;l.r att 
öka livsmedelsproduktionen. Särskild vikt 
skall läggas vid näringsstandard och livs
villkor för de fattigaste befolkningsgrup
perna. 

Verksamhet 
Under åren 1978-92 beviljade IFAD 313 lån 
till drygt 90 olika länder till ett samman
lagt värde av 3,4 miljarder US dollar. Av 
dessa lån gavs 63 % på synnerligen mjuka 
villkor till de fattigaste u-länderna. Räntan 
på dessa lån är 1 % och amorteringstiden 
femtio år, varav de första tio åren är amor
teringsfria. Av de lån som har givits på de 
mest gynnsamma villkoren har huvudde
len gått till länder med en per capita-in
komst på 300 US dollar eller mindre i 1976 
års priser. Omkring 37 % av IFAD:s resur
ser gick till kategorin minst utvecklade 
länder. Av de totala resurserna har unge
fär 39 % gått till asiatiska u-länder, 30 % till 
afrikanska, 14 % till latinamerikanska län
der och 17 % till länder i Mellanöstern och 
Nordafrika. Under det särskilda Afrika
programmet, som finansieras med frivilli
ga medel och som inleddes år 1986, har 
IFAD hittills beviljat lån och bidrag om 



drygt 300 miljoner dollar. Utöver lån läm
nar IFAD även tekniskt bistånd som hittills 
uppgått till ca 115 miljoner SDR. Av 
IFAD:s projekt har 61 % utarbetats av fon
den, medan övriga utarbetats i samarbete 
med andra internationella utvecklingsor
gan, främst Internationalla utvecklingsfon
den IDA. 

Organisation 
IFAD:s medlemsländer - för närvarande 
149 - är indelade i tre kategorier: OECD
länder, OPEC-länder och mottagarländer. 
Samtliga länder ingår i en styrande för
samling. Varje kategori har 600 röster. 
Inom de bidragsgivande kategorierna för
delas rösträtten i huvudsak i relation till 
bidragsandel. 

IFAD:s styrelse består av 18 medlem
mar, sex från varje kategori. Styrelsen väljs 
för tre år. Sverige är fr.o.m. år 1993 ordina
rie styrelsemedlem för de nordiska länder
na med Danmark som suppleant. Sekreta
riatet, som har knappt 200 anställda, leds 
sedan år 1984 av algerien Idriss Jazairy. 

Finansiering 
Fonden hade för sin första verksamhetspe
riod (1977-81) 1 061 miljoner US dollar till 
sitt förfogande, varav 57 % kom från 
OECD-länderna och 43 % från OPEC-län
dema. Sveriges bidrag under perioden 
uppgick till sammanlagt 115 miljoner kro
nor. Detta utgjorde 2,5 % av den totala 
summan. 

Den första påfyllnaden om 1 100 miljo
ner US dollar omfattade treårsperioden 
1981-83. OECD-ländernas bidrag under 
påfyllnaden var 620 miljoner US dollar, 
OPEC-ländernas 450 miljoner US dollar 
medan övriga u-länder på frivillig basis 
svarade för 30 miljoner US dollar. Sverige 
bidrog under perioden med 148,3 miljoner 
kronor, vilket var 3,1 % av det totala på-
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fyllnadsbeloppet. Inbetalningen till den 
första påfyllnaden gick långsammare än 
väntat och IFAD tvingades därför att skära 
ned utlåningen. 

Den andra påfyllnaden för perioden 
1985-87 innebar att bördefördelningen för
ändrades rri.ellan de båda bidragsgivande 
kategorierna från 58 - 42 % till 60 - 40 %. 

Som en följd av Afrikas svåra situation 
utarbetade IFAD år 1986 ett särskilt pro
gram för länder i Afrika söder om Sahara, 
vilka drabbats av torka och ökenutbred
ning. Programmet syftar till att förbättra 
jordbruksproduktionen genom att främja 
traditionella grödor, förbättra småskaliga 
bevattningsanläggningar och vidta miljö
vårdande åtgärder. Drygt 300 miljoner US 
dollar inbetalades för perioden 1986-88. 
Sveriges bidrag uppgick till 131,7 miljoner 
kronor för hela perioden. 

Överenskommelse om den tredje påfyll
naden av IFAD:s finansiella resurser för 
tvåårsperioden 1990-92 nådde,s i juni 1989. 
Den uppgår till 562 miljoner US dollar va
rav OECD-länderna svarar för 375 miljo
ner US dollar, OPEC~länderna för endast 
124 miljoner US dollar och, som en nyhet 
denna gång, u-länderna för 63 miljoner US 
dollar. Därmed har bördefördelningen 
mellan de två traditionella givarkategorier
na i praktiken förändrats i än högre grad 
än vid de tidigare påfyllnaderna. Sveriges 
andel har ökat till 3,9 % av den totala på
fyllnaden. Den uppgår därmed till 143,9 
miljoner kronor. 

Under år 1992 påbörjades förhandling
arna om en fjärde kapitalpåfyllnad för pe
rioden 1994-96. Liksom i tidigare förhand
lingar är den finansiella bördefördelningen 
mellan OECD- och OPEC-länder den svåra 
stötestenen. Om denna fråga inte går att 
lösa på ett tillfredsställande sätt kan dis
kussionerna övergå i en debatt om om
strukturering av hela IFAD. 
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Ryktingbistånd 

FN:s 
flyktingkommissarie 
(UNHCR) 

Syfte och verksamhet 
FN:s flyktingkommissarie inrättades år 
1950 utifrån behovet att lösa de europeiska 
flyktingarnas situation efter andra världs
kriget. UNHCR:s grundläggande mandat, 
att ge rättsligt skydd åt personer som p.g.a. 
välgrundad fruktan för förföljelse flytt sitt 
hemland, finns nedlagt i 1951 års flykting
konvention och 1967 års tilläggsprotokoll. 
Definitionen av flyktingar har breddats i 
Afrika och Centralamerika till att även om
fatta de som flyr på grund av konflikter 
som inte nödvändigtvis är riktade mot 
enskilda personer. 

En viktig del av UNHCR:s arbete är 
inriktat på att genom internationella avtal 
och nationell lagstiftning främja flyktingars 
rättigheter, samt övervaka att dessa tilläm
pas av de enskilda staterna. Under de se
naste åren har en ökad betoning lagts på 
förebyggande insatser och förbättrad kata
strofberedskap. Medvetenheten om att 
barn och kvinnor utgör 80 % av flyktingar
na har lett till att man under senare år allt
mer söker anpassa sin verksamhet till att 
möta dessa gruppers speciella behov. En
ligt FN:s uppgifter finns idag ca 17 miljo
ner flyktingar utöver 2,65 miljoner under 
mandatet för FN:s hjälporganisation för 
palestinaflyktingar (UNRWA). 

Huvuddelen av världens flyktingar 
finns i utvecklingsländerna, vilket har 
medfört att UNHCR:s verksamhet i stor 
utsträckning inriktas också på materiellt 
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bistånd. Samarbetet med World Food Pro
gramme (WFP) har lett till en överenskom
melse som innebär att WFP fr.o.m. 1 janua
ri 1992 övertar hanteringen av livsmedels
biståndet till flyktingar. 

UNHCR söker aktivt finna varaktiga 
lösningar för flyktingarna. Frivillig repa
triering till hemlandet är den bästa lös
ningen. I situationer då hemvändande ej är 
möjligt inom en överskådlig framtid, kan 
hjälp till integration i asyllandet ges. Då 
fara för den enskildes säkerhet eller andra 
speciella skäl föreligger kan omplacering i 
tredje land komma ifråga. Utöver sitt re
guljära program kan UNHCR, på general
församlingens uppdrag, bistå flyktingar 
kortare tid efter återkomsten till hemlandet 
för att underlätta deras återanpassning. 

Organisation 
UNHCR:s verksamhet granskas av en råd
givande kornmitte, den s.k. ex~kutivkom
mitten. Kornmitten har 47 medlemmar. 
Sverige är medlem sedan år 1958. 

Kornmitten har sitt årsmöte en gång per 
år i Geneve där flyktingkommissarien har 
sitt säte. Däremellan fungerar den genom 
arbet1>grupper för administrativa frågor 
samt för rättsliga skyddsfrågor (s.k. protec
tion). Fr.o.m. år 1991 är Sadako Ogata, Ja
pan, flyktingkommissarie. 

Finansiering 
Flyktingkommissariens verksamhet finan
sieras nästan helt genom frivilliga bidrag, 
huvudsakligen från medlemsländerna. 
Mindre än 1 % av budgeten: finansieras 
över FN:s reguljära budget. 

UNHCR:s budget för 1992 års reguljära 
program uppgår till 372 miljoner US dol
lar. Inklusive de särskilda programmen 
beräknas de totala behoven för verksam
hetsåret uppgå till 1 100 miljoner US dol
lar. 

De största bidragsgivarna år 1991 var 
USA, Japan, EG, Sverige, Tyskland, och 
Storbritannien. Sveriges reguljära bidrag 
under budgetåret 1991/92 uppgick till 
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Ca 17 miljoner människor i världen är flyktingar. 
Som syns på karten är några av världens fattigaste 
länder de största mottagarna av flyktingar . 
Karta UD-SIDA 

215 miljoner kronor. Därutöver gavs extra 
bidrag från bl.a. anslagsposten Katastrofer, 
stöd till återuppbyggnad, m.m. Sveriges 
reguljära bidrag för budgetåret 1992/93 
(verksamhetsåret 1992) uppgår till 235 mil
joner kronor. 

FN:s hjälporganisation 
för palestinaflyktingar 
(UNRWA) 

FN:s hjälporganisation för palestinaflyk
tingar inledde sin verksamhet år 1950. UN
RW A bistår de flyktingar som år 1948 läm
nade Palestina vid staten Israels tillkomst 
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samt de som blev flyktingar efter junikri
get år 1967. I dag är ca 2,5 miljoner palesti
nier registrerade hos UNRWA i Jordanien, 
Libanon, Syrien samt i Gazaområdet och 
på Västbanken. Ungefär en tredjedel av 
dessa befinner sig i flyktingläger. 

Verksamhet 
Programmet för palestinaflyktingar omfat
tar utbildning, hälsovård, social verksam
het och livsmedelshjälp. Genom utbild
ningsprogrammet, vilket omfattar drygt 
hälften av budgeten, utbildas bl.a. 365 500 
barn. Omkring 10 000 lärare, nästan samtli
ga palestinska flyktingar, arbetar inom 
utbildningsprogrammet. På grund av den 
försämrade säkerhetssituationen på Väst
banken/Gaza har UNRWA även kommit 
att utveckla en skyddsfunktion för flyk
tingarna. Kriget i Persiska Viken har på 
olika sätt inneburit påfrestningar på verk-
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samheten, bl.a. genom en omfattande pa
lestinsk invandring från Kuwait, en ökad 
arbetslöshet och en allmänt sämre ekono
misk situation i de ockuperade områdena. 

Organisation 
UNRW A:s chef, med titel generalkommis
sarie, rapporterar till generalförsamlingen 
om organisationens verksamhet. I början 
av 1991 tillträdde liter Turkmen från Tur
kiet som generalkommissarie. En rådgi
vande kommitte bestående av tio med
lemsländer finns för planering av orga
nisationens verksamhet. 

FOTO: HELDUR NETOCHNY/BAZAAR 
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Finansiering 
1993 års utgifter beräknas till ca 295 miljo
ner US dollar. UNRW A:s budgetsystem 
med rullande treårsplanering övergick 
1992 till tvåårsplaner. 

De största bidragsgivarna till UNRW A 
är USA, EG, Sverige, Italien och Norge. 
Det svenska bidraget för budgetåret 
1992/93 uppgick till 146 miljoner kronor, 
vilket innebär en andel om ca 9 %. 

Utöver biståndet till UNHCR och UNR
W A, så bidrar Sverige till flyktinginsatser 
genom FN:s livsmedelsprogram, WFP. 
Dessa bidrag redovisas under avsnittet 
"Internationellt livsmedelsbistånd och 
jordbruksutveckling." 

Några barn i byn 
Got Gaddad i 
Somalia äter ett mål 
Unimix vid en 
irländsk hjälp
organisations 
utspisningsplats. 
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Ovriga organisationer 

-~ 
FN:s program för 
kontroll av 
beroendeframkallande 
medel {UNDCP) 

FN:s program för kontroll av beroende
framkallande medel (UNDCP) skall både 
inom och utanför FN-systemet ha den cen
trala och samordnande rollen i den inter
nationella narkotikabekämpningen. 
Sverige har sedan 1977 stött insatser mot 
de växande narkotikaproblemen genom 
stöd till UNDCP:s (tidigare UNFDAC:s) 
verksamhet. De svenska bidragen till den 
internationella narkotikabekämpningen 
ökade kraftigt till följd av den ökade nar
kotikahandeln under 1980-talet. 

Verksamheten 
Målet för narkotikaprogrammets verksam
het är att angripa narkotikaproblemet ge
nom att minska både tillgången och efter
frågan på illegal narkotika samt genom att 
bekämpa den illegala handeln. Medlen för 
att uppnå detta är: 
• stöd till alternativ odling eller annan 

inkomstbringande verksamhet som av
ser ersätta odling av narkotikagrödor, 

• stöd till behandling, rehabilitering och 
social återanpassning av missbrukare, 

• stöd till utbildning och information om 
de skadliga verkningarna av narkotika
missbruk, 

• stöd till utbildning i tillämpning av nar
kotikalagar, 

• stöd till laboratorieutbildning för 
narkotikaanalyser, 

• stöd till forskning samt 
• stöd till kontrollinsatser. 
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Det konkreta arbetet går ut på att utarbeta 
nationella handlingsplaner med de berör
da länderna och sen i enlighet med den i 
dessa utarbetade strategin implementera 
projekt. Begränsade resurser samt överty
gelsen att narkotikaproblemet bäst bekäm
pas ur ett brett perspektiv har dock lett till 
att UNDCP i hög grad söker samordna 
sina projekt med andra organisationer. 
Samarbete bedrivs redan med t.ex. F AO 
och WHO. Det finns dessutom i dagsläget 
samarbetsförslag med bl.a. de internatio
nella utvecklingsbankerna, med ambitio
nen att dessa i sina utvecklingsprogram tar 
hänsyn till narkotika som ett viktigt ele
ment i vissa länders ekonomiska och socia
la situation. 

Organisation 
UNDCP:s exekutivdirektör, undergeneral
sekreterare Giorgio Giacomelli, är direkt 
underställd FN:s generalsekreterare. 
UNDCP har ingen styrelse. De största gi
varländerna, dit Sverige hör, samlas två 
gånger årligen till informella möten till
sammans med programmets ledning för 
diskussioner kring verksamheten och eko
nomin. Sverige driver aktivt behovet av att 
tillsätta en styrelse i vilken bl.a. mottagar
länderna skall representeras och som mer 
löpande kan följa organisationens verk
samhet. 

Finansiering 
Sekretariatsfunktionerna finansieras ge
nom FN:s reguljära budget. UNDCP:s ope
rativa verksamhet finansieras genom frivil
liga bidrag. Bidrag har lämnats från ett 
50-tal länder och budgeten för 1992 omfat
tar ca 70 miljoner US dollar. Budgetåret 
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På polisstationen i Kousloon, 
HongkonQ. tar man finger
avtryck pa en gripen knark
handlare. På bordet finns 
bevismaterialet: några gram 
heroin och redskap för 
missbruket. 

1992/93 utbetalade Sverige 54 miljoner 
kronor till programmets operativa verk
samhet. Sverige finansierar därmed ca 10 
% av den operativa verksamheten. 

Internationella 
familjeplanerings
federationen (IPPF) 

Familjeplanering har i många länder star
tats genom initiativ av frivilliga organisa
tioner. IPPF, den internationella familjepla
neringsfederationen bildades 1952. 
Föreningen i Sverige hörde till federatio
nens grundare. IPPF länkar nu samman 
lokala organisationer i över 150 länder. 
IPPF har konsultativ status i ECOSOC och 
har ett formaliserat samarbete med FN:s 
befolkningsfond, UNFP A. 

Verksamhet 
Det övergripande målet för IPPF:s verk
samhet är att främja familjeplanering och 
ansvarsfullt föräldraskap, dvs. att männis
kor själva skall kunna besluta om när de 
vill ha och kan ta hand om ett barn. Detta 
ses som en grundläggande mänsklig rät
tighet. Federationen verkar för att öka 
medvetenheten om befolkningsfrågornas 
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betydelse i nationell och internationell ut
vecklingsplanering och för att utveckla och 
förbättra tillgången till familjeplanerings
service. Särskilda ansträngningar görs för 
att uppmärksamma kvinnornas centrala 
roll. Genom att vidga samarbetet med an
dra enskilda och mellanstatliga organisa
tioner, söker IPPF bredda och intensifiera 
sin verksamhet. Federationen samarbetar 
nära med WHO och UNFP A i frågor som 
rör sexualundervisning, nutrition och fa
miljeplaneringsservice, och med UNICEF i 
program som länkar familjeplanering till 
UNICEF:s barnöverlevnadsprogram. Ef
terfrågan på IPPF:s insatser ökar. 



Organisation 
I federationen finns 123 organisationer. 
Representanter för samtliga medlemsorga
nisationer sammankallas vart tredje år till 
medlemsförsamlingen för att bl.a. fastställa 
den treåriga arbetsplanen. Verksamheten 
leds i övrigt av styrelsen, Central Council, 
som består av representanter för medlems
organisationerna, s.k. volontärer, valda på 
regional basis. Representanter för bidrags
givande länder deltar i årliga överlägg
ningar med sekretariatet. 

Generalsekreterare är sedan april 1989 
dansken Halfdan Mahler, tidigare general
direktör för WHO. Federationens sekreta
riat ligger i London. 

Finansiering 
IPPF:s verksamhet finansieras genom fri
villiga bidrag från regeringar (90 %), orga
nisationer och privata bidragsgivare. Där
till kommer s.k. lokala inkomster från 
medlemsavgifter, försäljning av preventiv-

. medel och bidrag från statliga och privata 
källor vilka direkt tillfaller medlemsorga
nisationerna. År 1990 var den totala in
komsten 74,8 miljoner US dollar, år 1991 
76,0 miljoner US dollar och prognosen för 
år 1992 är 84,9 miljoner US dollar. 

Japan, Sverige, Storbritannien, Norge, 
Canada och Danmark är de största bi
dragsgivarna. USA beslöt år 1985 att inte 
ge fortsatt statligt bidrag till IPPF, eftersom 
man ansåg att federationen förespråkade 
aborter som en familjeplaneringsmetod. 
IPPF har å sin sida beslutat att medlemsor
ganisationerna själva avgör möjligheterna 
att stödja laglig abortrelaterad verksamhet. 
USA:s familjeplaneringsförening ingår i 
federationens medlemskrets och federatio
nen har ett regionalt kontor i New York 

Det svenska bidraget för budgetåret 
1991/921.lppgick till 90 miljoner kronor. 
Det motsvarar ca 20 % av organisationens 
totala inkomster. 
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UNCTAD/GATT:s 
internationella 
handelscentrum (ITC) 

ITC bildades år 1964 med syfte att bl.a. 
främja u-ländernas export genom medver
kan i marknadsundersökningar, utveck
ling av nya produkter, marknadsföring 
och uppbyggnad av nya institutioner för 
export. Även importrelaterade projekt fö
rekommer. I enlighet med nordiska re
kommendationer har ITC i högre grad 
uppmärksammat de minst utvecklade län
derna. 

Organisation 
Riktlinjerna för ITC:s verksamhet fastställs 
av de beslutande organen i UNCTAD och 
GATT på grundval av rekommendationer 
från en rådgivande grupp "Joint Advisory 
Group on ITC", i vilken alla FN:s och 
GATT:s medlemsländer kan delta. 

För den löpande verksamheten svarar 
ett sekretariat i Geneve med ca 270 anställ
da, vartill kommer ca 700 expertkonsult
uppdrag i ITC:s samarbetsländer. Mellan 
åren 1981-92 var svensken Göran Engblom 
exekutivdirektör. Posten är sedan januari 
1992 vakant på grund av oenighet mellan 
GATT O€h FN om ställning och anställ
ningsvillkor för ny ITC-chef. 

ITC:s totala budget uppgick år 1991 till 
55 miljoner dollar. ITC:s tekniska samar
betsprogram finansieras genom UNDP
bidrag och frivilliga bidrag. Sverige är den 
störste enskilde bidragsgivaren. Det svens
ka bidraget uppgår budgetåret 1992/93 till 
23 miljoner kronor, varav 2 miljoner kro-
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nor till ITC:s råvaruprogram. Dessutom 
samarbetar Sverige med ITC inom ramen 
för det bilaterala utvecklingssamarbetet. 
Ett svenskt förslag om förändrade former 
för finansiering och styrning av biståndet 
inom ITC har varit föremål för konsultatio
ner i en särskilt tillsatt arbetsgrupp. 

Globala miljöfonden 
(GEF) 

Den globala miljöfonden (GEF) inledde sin 
verksamhet under 1991 och administreras i 
samarbete mellan FN:s miljöprogram 
(UNEP), FN:s utvecklingsprogram 
(UNDP) och Världsbanken. 

Verksamhet 
Fonden har etablerats för en treårig för
söksperiod och syftar till att finansiera in
satser inom sådana miljöområden som har 
påtaglig global karaktär. Den är inriktad 
på insatser i u-länderna för att upprätthålla 
biologisk mångfald, reducera klimatpåver
kan, förhindra uttunning av ozonskiktet 
och skydda internationella vatten. 

Organisation 
Miljöfondens verksamhet granskas av en 
rådgivande kommitte bestående av samtli
ga bidragsgivare till fonden. Den rådgi
vande kommitten sammanträder två gång
er per år. Den närmare utformningen av 
berednings- och beslutsmekanismen utfor
mas under 1992. 

Finansiering 
Fonden har hittills fått bidrag om ca 1 mil
jard US dollar från 30 länder, varav 13 u
länder. Det svenska bidraget för treårsperi
oden 1991-93 motsvarar 24,5 miljoner US 
dollar. Den svenska andelen motsvarar 
2,62 %. vilket även inkluderar bidraget till 
Montrealprotokollet. 
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Mekongkommitten 

Mekongkommitten (The Committee for 
Coordination of investigations of the Lo
wer Mekong Basin) etablerades 1957 av 
FN med Kambodja, Laos, Thailand och 
Vietnam som medlemmar. 

Organisation 
I väntan på kambodjafrågans lösning har 
kommitten en interimsstyrelse bestående 
av Laos, Thailand och Vietnam. Kommit
tens verksamhet leds av kanadensaren 
Chuck Lankester, som har titeln exekutiv
agent. 

Verksamhet 
Mekongkommitten har som uppgift att få 
till stånd ett uthålligt utnyttjande av vatten 
och andra relaterade resurser i de lägre 
delarna av Mekongs vattenområde. Kom
mitten arbetar speciellt med områdena 
vattenkraft, bevattning, flodkontroll och 
strandskydd, jordbruk, skog, fiske, skötsel 
av flodens upprinningsområden samt 
flodtransporter. 

Montrealprotokollets 
interimsfond för u
länder 

~ontrealprotokollet om ozonnedbrytande 
amnen är ett internationellt avtal som för
binder dess parter att genomföra en av
veckli~g av användningen av ozonnedbry
tande amnen. A vvecklingsprogrammet 
varierar beroende på typ av.ämnen. För 
freoner och haloner driver Sverige i för
handlingssammanhang en linje som inne
bär en snabb avveckling. Nya ozonnedbry
tande ämnen upptäcks och förhandlas 
fortlöpande. För att underlätta avveckling
en i u-länderna har en fond, som fr.o.m. 
1993 är permanent, upprättats inom ramen 
för FN. 



Regnskogen varar inte för evigt. Här förvandllar 
man de avverkade träden till kol i en primitiv 
kolugn (Amazonas, Brasilien). 

Verksamhet 
Fonden skall huvudsakligen användas för 
att täcka sådana merkostnader som upp
kommer i u-ländema i samband med över
gång till teknik som baseras på använd
ning av icke-ozonnedbrytande ämnen. 

Organisation 
Montrealprotokollets parter har etablerat 
en exekutivkommitte för att överse och 
besluta om medelsanvändningen inom 
fonden. Kommitten består av representan
ter från sju i-länder och sju u-länder. Mer
parten av fondmedlen kommer att använ
das för investeringar i ny teknik i 
u-ländema och verkställas av Världsban
ken efter beslut i exekutivkommitten. En 
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utvärdering av fonden och projekten skall 
göras till 1995. Exekutivkommitten har ett 
litet sekretariat av beredande karaktär, 
lokaliserat till Montreal. 

Finansiering 
Interimsfonden finansieras genom bidrag 
från i-landspartema i Montrealprotokollet 
enligt en framförhandlad skala. Under 
1991 omfattade de utlovade bidragen 
73,3 miljoner US dollar. Behoven för treårs
perioden 1991-93 lr 240 miljoner US dollar. 
Behoven för nästkommande treårsperiod 
beräknas till minst det dubbla. Det svenska 
bidraget till fonden för 1992 motsvarade ca 
6,5 miljoner kronor. 
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Afrika 

Tretton av SIDA:s nitton programländer 
finns i Afrika. Därutöver ger SIDA bistånd 
till ett 20-tal länder i Afrika. Totalt utbeta
lade SIDA under budgetåret 1991/92 
3 489 miljoner kronor till samtliga länder. I 
detta belopp ingår förutom direkta bidrag 
genom landramar bidrag i form av kata
strofbistånd, miljöbistånd, kvinnobistånd, 
betalningsbalansstöd m.m. Biståndsmyn
dighetema BITS, SAREC och SWEDE
CORP har verksamhet av mer begränsad 
omfattning i ett 30-tal länder i Afrika. Ge
nom dessa utbetalades 181 miljoner kronor 
i form form av u-krediter, tekniskt bistånd, 
näringslivsbistånd m.m. 

Nedan ges en sammanfattning av det 
svenska biståndet till dels programländer, 
dels några av de större mottagarländerna 
utanför programkretsen. En totalbild av 
biståndsflödet till olika länder och regimer 
i Afrika har eftersträvats. Såväl biståndet 
genom SIDA som biståndet genom de 
mindre biståndsmyndighetema BITS, 
SAREC och SWEDECORP ingår således i 
tabeller och sammanställningar. Ibland är 

D Programländer 

D Övriga länder som får bistånd 

det inte möjligt att hänföra belopp till 
enskilda länder. Det gäller t.ex. bidrag 
genom FN:s regionala appeller för Afrikas 
Horn. Även annat bilateralt bistånd som 
kanaliseras genom multilaterala organ 
t.ex. livsmedelsbistånd via WFP kan inte 
knytas till ett enskilt land. Sifferunderlaget 
har således sina brister. 

Biståndet till Afrika, utbetalningar 1991/92, mkr 

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT 

Södra Afrika 2 073 23 22 6 2124 
Östra Afrika 1 004 11 20 4 1 038 
Afrikas Horn 201 38 22 261 
Väst/Central/Nordafrika 211 19 2 2 234 

Afrika totalt 3 489 103 66 12 3 687 
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Södra Afrika 
Programländerna i 
södra Afrika är 
markerade med färg. 
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Biståndet till södra Afrika, utbetalningar 1991 /92, mkr 

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT 

Angola 221,9 0,9 222,8 

Botswana 85,7 3,90 1,8 2,0 93,4 

Lesotho 43,4 0,6 44.0 

Moi;ambique 594,1 1,5 13,0 1,8 610,4 

Namibia 111,5 1,3 0,8 0,5 114, 1 

Zambia 322,7 2,1 0,3 321,5 

Zimbabwe 271,9 10,2 6,5 1,5 290.1 

Regionalt samarbete 210,0 210,0 

Övrigt SADCC 11,0 11,0 

Övriga länder 

Mauritius 2,5 2,5 

Malawi 0,6 0,6 

Swaziland 0,2 0,2 

Summa 2 073,2 22,5 22,4 5,8 2 123,9 
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Befolkning 
Befolknings
tillväxt/år 

ca 10 milj 

2,9% 

Andel av arbetskraften i 
jordbruk industri 

(1990) 

tjänster och 
service 

73,8% 9,5% 16,7% 

Andel läskunniga män 56% 
kvinnor 29% 

Förväntad livslängd 45,5 år 

Dödlighet, 
barn under 5 år 
BNP/invånar'" 
Bistånd, andel av BNI 
Militärutgifter, andel 
avBNP 

29,2% (1990) 
- (1990) 

3,5% (1990) 

ingen uppgift 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 21,2 
Sverige 3,8 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 

inom landramen 189,9 

utanför landramen 
enskilda organisationer 0,7 

katastrofbistånd 23,6 

regionala insatser 3,1 

demokrati/MR 0,15 

särskilda program 1,3 

miljö 3,0 

BITS 0,9 

SWEDECORP 0,01 

SAEREC 

Summa 222,66 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Stor osäkerhet om Angolas framtid följde 
på de allmänna val som hölls i september 
1992. Valen till nationalförsamling och pre
sidentämbete utgjorde ett viktigt led i den 
fredsprocess mellan Angolas regering och 
motståndsrörelsen Unita, vilken inleddes i 
maj 1992 om ett slut på det långvariga in
bördeskriget. Vid valen erhöll det regeran
de MPLA-partiet en majoritet av platserna 
i nationalförsamlingen. En andra valom
gång för presidentämbetet blev nödvän
digt sedan ingen erhållit de erforderliga 
50 % av rösterna. Den sittande presidenten 
Jose dos Santos erhöll en övervikt över den 
främste utmanaren Jonas Savimbi, ledare 
förUnita. 

FN med sin övervakningsstyrka UNA
VEM Il på plats menade att valen trots 
vissa inslag av oegentligheter i huvudsak 
varit korrekt genomförda. Valresuitatet 
ifrågasattes av Unita och valen följdes av 
våldsamheter och återupptagna strider. 
Därmed skapades stor ovisshet om proces
sen mot nationell försoning skulle kunna 
fullföljas eller om landet stod inför ett åter
upptaget inbördeskrig (november 1992). 

Under den fredsprocess som inleddes 
med de s.k. Bieesseavtalen i maj 1991 ägde 
en rad viktiga politiska och ekonomiska 
förändringar rum i Angola. Det regerande 
MPLA upphörde att vara statsbärande 
parti och en rad partier bildades inför de 
allmänna valen. Den politiska liberalise
ringen grundlagsfästes genom en revision 
av författningen. Yttrande- och mediefrihe
ten ökade. Dödsstraffet avskaffades och 
åtgärder vidtogs för att stärka rättsväsen
dets oberoende. Fredsavtalet stadgade att 
en ny nationell arme skulle bildas sedan de 
båda stridande parterna, regeringen och 
Unita, väl upplöst sina styrkor. Demobili
sering fullföljdes inte helt och försöken att 
bilda en ny nationell arme kom till stånd 
först kort före valen i september 1992. 

59 

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Inom det ekonomiska området har un
der senare år åtgärder vidtagits för att 
komma till rätta med de extrema obalanser 
som uppstått inom den statsreglerade eko
nomin. Den tidigare mycket kraftigt över
värderade lokala valutan devalverades, 
begynnande åtgärder vidtogs för att skapa 
kompetens och nödvändiga institutioner 
för att bedriva finans- och penningpolitik. 

Militärutgifter, externa 
konflikter 

När avtalet om fred och nationell förso
ning undertecknades i maj 1991, hade 
Angola befunnit sig i krig under trettio år. 
I början av 1960-talet inledde nationalistis
ka rörelser väpnat motstånd mot den då
varande portugisiska kolonialmakten. Ett 
befrielsekrig pågick med varierande inten
sitet under närmare femton år till dess att 
Portugals kolonialvälde föll sönder. Kort 
efter självständigheten 1975 och efter ett 
misslyckat försök till nationell samlingsre
gering, började väpnade stridigheter mel
lan MPLA, Unita och FNLA. Sydafrika 
invaderade Angola och MPLA-regeringen 
tillkallade kubanska trupper. Med den 
kubanska närvaron i landet lyckades 
MPLA konsolidera sin maktställning, men 
kriget fortsatte mot sydafrikanska trupper 
och mot Unita-rörelsen. 

Överenskommelsen 1988 om Namibias 
självständighet innebar även att utländska 
trupper skulle dras tillbaka från Angola. 
Den av FN utsända övervakningsstyrkan, 
UNA VEM I, gavs i uppdrag att verifiera 
det kubanska tillbakadragandet, som full
följdes i maj 1991. 

Under slutet av 1980-talet inleddes ock
så samtal mellan företrädare för Angolas 
regering och Unita, understödda av USA, 
dåvarande Sovjet och Portugal, om ett slut 
på inbördeskriget. Ett sådant fredsavtal 
undertecknades i den portugisiska orten 
Bicesse i maj 1991, i vilket föreskrivs ett 
slut på stridigheter, uppläsande av väpna-
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de styrkor i syfte att bilda en ny nationell 
arme samt allmänna val inom en period av 
arton månader. 

Biståndsgivare 

Sverige har under lång tid varit en av de 
största bilaterala biståndsgivarna till Ango
la. FN har under senare år igångsatt två 
samordnade hjälpaktioner inom vilkas 
ram flera FN-organ varit engagerade bl.a. 
med ansenliga svenska bidrag. Angola 
vann inträde i Bretton Wood-institutioner
na 1989. Världsbanken och Internationella 
Valutafonden har sedan dess givit tekniskt 
bistånd för att stärka landets marknadse
konomiska kompetens. 

Sveriges bistånd 

Målet för det svenska utvecklingssamarbe
tet med Angola är att stöda nationell kon
solidering samt social och ekonomisk ut
veckling. Samarbetet bedrivs genom SIDA 
Övriga biståndsorgan som BITS, SAREC 
och SWEDECORP har inget samarbete 
med Angola. Av svenska enskilda organi
sationer är Afrikagruppernas Rekryte
ringsorganisation (ARO) verksam i Ango
la. Det sammanlagda utbetalade biståndet 
till Angola budgetåret 1991 /92 uppgick till 
231 miljoner kronor, varav SIDA svarade 
för den allra största delen. 

Under det senaste året har 200 miljoner 
kronor avsatts för katastrof- och återupp
byggnadsinsatser. Dessa medel har läm
nats som ett led i processen mot fred och 
nationell försoning. Bidragen har huvud
sakligen kanaliserats genom FN. Av med
len har 115 miljoner kronor lämnats genom 
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FN:s särskilda hjälpprogram för Angola, 
Special Relief Programme for Angola, I och 
Il. Vidare har ett bidrag om 18 miljoner 
kronor lämnats till ett FN-program för de
mobilisering av soldater. Tekniskt stöd till 
valens genomförande lämnades genom 
UNDP till ett belopp om 10 miljoner kro
nor. Ett svenskt bidrag om 40 miljoner kro
nor har lämnats till ett Världsbanksprojekt 
för väg- och broarbeten. 

Bistånd genom SIDA 

Utvecklingssamarbetet med Angola ge
nom SIDA regleras av ett ettårigt samar
betsavtal för budgetåret 1992/93 som om
fattar 210 miljoner kronor. Det långsiktiga 
biståndet är koncentrerat till fiskesektorn, 
hälsosektorn och telesektorn. Bistånd har 
även lämnats för underhåll av gasturbiner 
och för renovering av lastbilar. Inom dessa 
områden har samverkan skett mellan bi
stånd och till Sverige knutna företag. Bi
ståndet är inriktat på att stödja en social 
och ekonomisk utveckling. 

Stödet till hälsosektorn har omfattat ett 
tiotal delprogram med inriktning på pri
märhälsovård om totalt 40 miljoner kronor 
för avtalsperioden. Programmet har inne
fattat vaccination, hälsoupplysning, baslä
kemedel och åtgärder mot endemiska 
sjukdomar. 

Samarbetet inom fiskesektorn har gällt 
yrkesutbildning vid en fiskeskola, fiskeri
undersökningar och hantverksfiske om 
totalt 39,9 miljoner kronor för budgetåret 
1991/92. 

Ett samarbete inleddes under budgetår
et 1991 /92 med Angolas telesektor i syfte 
att stärka institutions- och kompetensupp
byggnad. Telesektorn står inför en om-



strukturering i vilken verksamheten delas 
upp i en centralt reglerande respektive en 
operativ affärsdrivande enhet. Gällande 
avtal uppgår till 63 miljoner kronor över en 
treårsperiod. 

Transporter 

Inom transportsektorn har en insats om 10 
miljoner kronor överenskommits för leve
rans av reservdelar till lastbilar och bussar. 
Insatsen är riktad till märkena Volvo och 
Scania. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 200,0 210,0 
Ingående reservation 49,7 60,9 

Summa 249,7 270,9 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Telekommunikation 13,8 31,2 

Fiske 39,9 40,3 

Hälsa 35,1 42,7 

FN:s katastrofprogram 
(SRPA) 45,0 35,0 

Valtekniskt stöd 10,0 

Demobilisering 18,0 

Importstöd 9,1 

PK-fond 6,3 10,0 

Gasturbiner 1,8 2,1 

Energirehabilitering 10,9 30,7 

Reservdelar (lastbilar) 10,0 

Vägrehabilitering 30,0 

Summa 189,9 232,0 
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Befolkning 
Befolknings. 
tillväxt/år 

ca 1,3 milj 

3,4% 

Andel av arbetskraften i 

(1990) 

jordbruk industri 

~ * tjänster och 
service 

I 

43,2% 4,8% 52,0% 

Andel läskunniga män 84% 

kvinnor 65% 

Förväntad livslängd 59,8 år 

Dödlighet, 
barn under 5 år 
BNl/invånare 

8,5% 

2 040 USD 

Bistånd, andel av BNI 5,5% 

Militärutgifter, andel 
av BNP 2,5% 

(1990) 

(1990) 

(1989) 

0 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 115,0 

Sverige 19,3 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 
inom landramen 76,6 
utanför landramen 

enskilda organisationer 1,0 

katastrofbistånd 

betalningsbalansstöd 

regionala insatser 5,3 
demokrati/MR 0,1 

särskilda program 1,6 

miljö 1, 1 

BITS 3,9 

SWEDECORP 2,0 

SAREC 1,8 

Summa 93,4 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Botswana betraktas ofta som ett mönster
land för utvecklingen i södra Afrika. Poli
tiskt har alltsedan självständigheten ett 
flerpartisystem upprätthållits. Utrikespoli
tiskt har man, genom en skicklig balans
gång, lyckats upprätthålla viss självstän
dighet gentemot Sydafrika, trots det stora 
ekonomiska beroendet och ett flertal mili
tära ingripanden därifrån. 

Under det gångna året har en större 
korruptionsskandal uppdagats, i vilken 
flera ministrar var inblandade. Ministrarna 
avskedades och kritik framfördes av oppo·· 
sitionen och massmedierna. Byggandet av 
ett nytt militärflygfält är ett annat ämne 
som offentligt debatterats. Viss oro har 
förekommit på arbetsmarknaden. 

Sedan självständigheten har den ekono
miska tillväxten varit rekordartad. Nu 
uppges per capita-inkomsten baserad på 
BNP uppgå till ca USD 3 000. Denna siffra 
nästan halveras om man istället utgår från 
BNI där de utländska bolagens vinsthem
tagning frånräknats. Förutom en skicklig 
marknadsanpassad ekonomisk politik har 
tillväxten varit baserad på diamantinkom
ster. Det stora beroendet av diamanter har 
gjort den botswanska ekonomin sårbar för 
prisförändringar. I syfte att diversifiera 
ekonomin prioriteras i senaste utvecklings
planen privat tillverkningsindustri. 

Som en följd bl.a. av den regionala tor
kan och lågt världsmarknadspris på dia
manter har tillväxttakten under 1992 avta
git, exportinkomsterna reducerats och 
inflationen ökat. 

Arbetslösheten och undersysselsätt
ningen är trots den höga tillväxttakten ett 
problem, liksom den skeva inkomstfördel
ningen. De fattigaste 40 procenten av be
folkningen erhåller 11 procent av inkom
sterna. Den nu uppkomna torkan har 
förvärrat situationen ytterligare för Bot
swanas allra fattigaste. 
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Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Fria och allmänna val har genomförts vart 
femte år. Landets press är fri och domsto
larna är oberoende. Yttrandefriheten är, i 
jämförelse med de flesta andra afrikanska 
länder, betydande. Några politiska fångar 
anses inte förekomma och inte heller några 
religiösa eller etniska spänningar. 

Militärutgifter, externa 
konflikter 

Botswanas militärutgifter har stått för om
kring 2,5 % av BNP (1989). Det är närheten 
till Sydafrika som ligger bakom landets 
behov av försvar. Sydafrika har tidigare 
gjort flera militära raider in i landet. 

Biståndsgivare 

Biståndsflödet till Botswana är stort i för
hållande till befolkningsantalet och hör till 
de högsta i världen. Bland de viktigaste 
bilaterala givarna återfinns USA, Norge 
och Sverige. Inom FN-familjen märks 
UNDP (miljö- och förvaltningsstöd) och 
särskilt WFP med stöd till de fattiga som 
drabbats av torkan. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet har alltsedan det 
inleddes år 1966 främst syftat till att mins
ka Botswanas beroende av Sydafrika. Det 
har också haft som mål ekonomisk och 
social utjämning. Under de senaste åren 
har, som en följd av landets tämligen goda 
ekonomi, en omorientering av det traditio
nella biståndet ägt rum, från kapitalinten
siva investeringar till insatser för kun
skapsöverföring och institutionsbyggande. 
Ett bredare samarbete har också inletts 
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genom BITS och SWEDECORP. SAREC 
bedriver forskningssamarbetet bl.a. inom 
miljö och vattenområdet. Stöd utgår även 
till enskilda organisationer, till särskilda 
insatser för kvinnor och som kulturstöd. I 
det regionala samarbetet pågår modernise
ring av signal- och telesystemen för järnvä
gen. Totalt uppgick biståndet under bud
getåret 1991/92 till 93,4 miljoner kronor. 

Bistånd genom SIDA 
SIDA har inom sitt landprogram beslutat 
koncentrera biståndet till färre sektorer och 
delinsatser inom de olika sektorstöden. 

Dessa förändringar har resulterat i rela
tivt stora reservationer. Den botswanska 
mottagarkapaciteten har sedan länge be
traktats som god, förvaltningen fungerar 
tämligen effektivt. Det stora inslaget av 
biståndsfinansierade experter inger dock 
vissa farhågor på lång sikt. Medelsfördel
ningen framgår av tabellen nedan. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 95,0 95,0 

Ingående reservation 14,9 20,7 

Summa 109,9 115,7 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Undervisning 19,5 16,0 

Distriktsutveckling 18, 1 23,1 

Vattenförsörjning 31,6 20,0 

Personal- och konsult-
fond 16,7 25,0 

Järnväg 3,3 8,6 

Summa 89,2 92,7 

Utgående reservation 20,7 23,0 
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Undervisning 
Stödet till undervisnings- och kultursektorn 
har förbättrat tillgången till god basutbild
ning och ett breddat kulturutbud för både 
barn och vuxna. Institutionssamarbete, 
bl.a. genom Radio Botswana, utgör en vä
sentlig del inom detta stöd. 

Det svenska stödet till distriktsutveckling 
syftar till att stärka den lokala förvaltning
en på distriktsnivå för att möjliggöra en 
ökad decentralisering. Under året gavs 
utbildning till personal i kommunförvalt
ningen och gjordes insatser för fysisk pla
nering, markregistrering och kartproduk
tion av större byar. 

Personal- och konsultfond 
Huvudinriktningen inom personal- och kon
sultfonden har varit att främja olika miljöin
satser. 1993/94 beräknas miljöinsatserna 
inbakas i ett separat miljöprogram. Därut
över finansierades över funden visst perso
nalbistånd och institutionellt samarbete, 
bl.a. inom revisionsområdet. 

Stödet till vattenförsörjningen på landsbyg
den håller på att avslutas. Vattenfrågorna 
kommer dock att finnas kvar bl.a. inom 
stödet till distrikts- utveckling och medel 
för underhåll och förbättrmgar av vatten
anläggningar på landsbygden kan anslås. 

Som en följd av torkan har särskilda 
insatser för att reducera effekterna därav 
finansierats inom landramen. 

Direktstödet till kvinnor har främst varit 
inriktat på att stärka kvinnornas rättigheter 
och att peka på hinder för deras medver
kan i s'amhällsutvecklingen. 

Särskilda kultursatsningar, utöver de 
inom undervisningsstödet, har tidigare 
gjorts till fria grupper för olika kulturakti
viteter. 

Likadant har miljöinsatser, t.ex. stödet 
till utarbetandet av naturvårdsstrategin, 
finansierats tidigare från det särskilda 
miljöanslaget. 



Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Ett flertal svenska enskilda organisationer, 
som Swedish Cooperative Centre, 
LO /TCO:s biståndsnämnd och Svenska 
Missionsrådet, bedriver projekt i Botswa
na. Sammanlagt utbetalades till dessa 1 
miljon kronor i projektbidrag under bud
getåret. 

Regionalt samarbete 
Inom det regionala samarbetet har Botswa
na tidigare kommit i åtnjutande av en in
sats för modernisering av järnvägens sig
nal- och telesystem. För närvarande 
finansieras uppbyggnad av en väg till 
Zambia. 
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Bredare samarbete 
Med hänsyn till landets positiva ekonomis
ka situation har det traditionella landrams
samarbetet kompletterats med bredare sam
arbete genom BITS och SWEDECORP. För 
budgetåret 1992/93 har 5 miljoner kronor 
tagits från landramen för detta ändamål. 
BITS två insatser avser dels en kommuni
kationsstudie inom järnvägen, dels rådgiv
ning och utbildning för landets luftfarts
myndighet som uppföljning av tidigare 
stöd från BITS. Även andra uppslag för 
tekniskt samarbete är under beredning. 
SWEDECORP har etablerat ett nära samar
bete och stöd till Botswanas arbetsgivarför
ening och industriförbund, BOCCIM. Ett 
antal ideer till samriskföretagssamarbete 
prövas för närvarande. 

SAREC:s samarbete på forskningsområ
det omfattar bl.a. forskarutbildning inom 
miljö- och markvårdsområdet. 



Lesotho 

0 

väg 
järnväg 

50 

km 

100 

l 
f . Pitseng• 

/ •Teyateyaneng 
and;' 

SYDAFRIKANSKA ol MASERU r 

Befolkning 
Befolknings· 
tillväxt/år 

r"' . . , 
,,.,,., 

.jl Roma• 

\ Mafeteng .. 
\ 

\ 
\, 

"I 
\. 

ca 1,8milj 

2,9% 

(1990) 

Andel av arbetskraften i 
jordbruk industri 

23,3% 33,1% 

tjänster och 
service 

43,6% 

Andel läskunniga män ingen uppgift 
kvinnor ingen uppgift 

Förväntad livslängd 57 ,3 år 

Dödlighet, 
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REPUBLIKEN 

Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 76,9 

Sverige 4,9 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 
inom landramen ________ 28,2 

utanför landramen 
enskilda organisationer ______ 0, 1 
katastrofbistånd ________ _ 

betalningsbalansstöd ______ _ 
regionala insatser ________ 13,2 

demokrati/MR 0,4 

särskilda program 0,5 
miljö _____________ _ 

BITS ____________ 0,6 

SWEDECORP ________ _ 
SAREC __________ _ 

Summa 43,0 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Lesotho är helt omslutet av Sydafrika. Lan
det är därför i stor utsträckning beroende 
av Sydafrika. Inkomster från tullunionen 
med Sydafrika utgör den största inkomst
källan. Praktiskt taget all import kommer 
från Sydafrika. 

Remittering av löner från migrantarbe
tarna i Sydafrika är en annan viktig in
komstkälla, som motsvarar två tredjedelar 
av importutgifterna. Allt fler migrantarbe
tare får inte förnyade kontrakt utan måste 
återvända till ett Lesotho där arbetslöshet 
och undersysselsättning utgör stora pro
blem. 

Jordbruket, som skulle kunna utgöra ett 
alternativ, är mycket underutvecklat och 
dess andel av BNP är sjunkande. Jorderosi
onen är ett tilltagande problem. Därtill 
kommer att torkan även drabbat Lesotho. 

Det strukturanpassningsprogram som 
genomförs i samråd med IMF och Världs
banken har haft framgång. Den ekonomis
ka situationen har förbättrats, en liberalise
ring av ekonomin ägt rum och 
budgetunderskottet reducerats. Men fort
satt hög inflation och arbetslöshet är allvar
liga problem, som medför att de ekono
miska framtidsutsikterna förefaller dystra. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Sedan 1986 har landet styrts av en militär
regim. Kraven på demokrati har vuxit sig 
allt starkare och militären utlovade allmän
na val till i slutet av november. Tidpunkten 
för dessa val har dock kommit att förskju
tas och därmed för när militärregeringen 
kommer att ersättas av en folkvald reger
ing. Valkampanjen ledde till en intensifie
rad politisk debatt och politisk öppenhet i 
massmedia. 
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Trots demokratiseringsprocessen kvar
står vissa brister beträffande mänskliga 
rättigheter. Bl.a. riktas anklagelser mot att 
tortyr förekommer i fängelserna. Säker
hetssituationen betecknas emellanåt som 
orolig. 

Militärutgifter, externa 
konflikter 

Militärutgifterna i Lesotho uppges ha 
minskat något under de senaste åren. En 
anledning till detta kan vara att antalet 
politiska fångar från Sydafrika minskat 
och därmed det direkta hotet från Sydafri
ka. 

Samtidigt bör det klargöras att även 
militärt har Lesotho inte kunnat agera helt 
självständigt från landets granne. 

Förhoppningar finns om ytterligare 
minskningar när väl militärregeringen er
sätts och läget i Sydafrika stabiliserats. 

Biståndsgivare 

Inklämt inne i Sydafrika har det lilla Lesot
ho lockat flera biståndsgivare och betydan
de bistånd, inte minst räknat per individ. 
Bland de största bilaterala biståndsgivarna 
finns USA, Västtyskland, Sverige, Storbri
tannien och Irland. 

Jordbruksutveckling och undervisning 
på lågstadiet är viktiga områden för det 
multilaterala biståndet, främst genom 
FAO, UNDP och WFP. Förvaltningens 
kapacitet har varit behäftad med vissa bris
ter, vilket hämmat genomförandet av bi
ståndet. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet till Lesotho inleddes 
år 1967, året efter landets självständighet. 
Det syftar bl.a. till att stödja landet att be-
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vara sin självständighet. Biståndssamarbe
tet är utformat så att någon direkt repre
sentation på platsen inte är nödvändig. Av 
det skälet kommer biståndskontoret i Ma
seru att avvecklas fr.o .m. budgetåret 
1993/94. Samarbetet bedrivs av SIDA som 
ingått samarbetsavtal gällande t.o.m. 
30 juni 1993. Därutöver lämnas stöd till 
SADC:s markvårdssekretariat i Maseru 
och insatser till förmån för demokratiut
veckling och förbättringar av kvinnornas 
situation. 

Förvaltningsbistånd 
Utvecklingssamarbetet genom SIDA är 
koncentrerat till förvaltningsutveckling, 
markvård och sysselsättningsskapande 
åtgärder. Förvaltningsbiståndet syftar till 
att höja kompetensnivån i <;len centrala 
statsförvaltningen och består av organisa
tions- och ledningsutveckling samt finans
förvaltning för att förbättra planering, styr
ning och kontroll av statliga resurser. 
Vidare ges stöd för rådgivning och utbild-

FOTO: PAUL RIMMERFORS/BAZAAR. 
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ning i statistikproduktion. Insatser för ef
fektivare fysisk planering omfattar rådgiv
ning till plankontoret samt genomförandet 
av olika planeringsuppdrag. Flertalet in
satser sker med medverkan av svenska 
institutioner som SCB, Boverket och RRV. 

Markvård, markanvändning och 
skogsutbildning 
Biståndet på markvårdsområdet avser att 
förbättra levnadsstandarden för lands
bygdsbefolkningen genom ökad jord
bruksproduktion. Bl.a. har man lyckats få 
byborna engagerade i miljövårdsåtgärder 
som bygger på gemensamma bybeslut, 
böndernas egen teknik och arbetsintensiva 
metoder. Produktionen av säd, grönsaker 
och frukt har ökat i projektområdet. 

Systematisk trädplantering i det nästan 
trädlösa Lesotho utgör en viktig del i stö
det att bekämpa jorderosion. Betydande 
ansträngningar görs för att programmet 
skall ha så bred folklig förankring som 
möjligt. 

Vy från huvudstaden 
Maseru i Lesotho. Landet 
är för övrigt nästan trädlöst. 
Trädplantering är en viktig 
åtgärd. 



Arbetsintensiva metoder 
Programmet för sysselsättningsfrämjande 
åtgärder ger arbete till i medeltal 2 000 per
soner per år, framför allt vid vägbyggen på 
landsbygden. Det har dock varit svårare 
att skapa sysselsättning inom andra sekto
rer. Det vidare syftet är att ge migrantarbe
tare i Sydafrika möjligheter till arbete i sitt 
eget land. Samarbete sker med ILO som 
också ansvarar för det svenska personalbi
ståndet. 

Sverige stöder sedan 1985 SADC:s 
markvårdssekretariat i Maseru. Tyngd
punkten inom programmet ligger på ut
bildning. Insatsen bekostas över det sär
skilda miljöanslaget. 

Bistånd genom SIDA, mkr 
Disponibelt 1991/92 1992193 

Anslag 35,0 35,0 

Ingående reservation 3,4 2,4 

Summa 38,4 37,4 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Förvaltningsbistånd 13,6 14,8 

Markvårdsinsatser 12,6 13,0 

Arbetsbaserade 
,netoder 7,9 4,3 

Personal- och konsult-
fond 1,3 2,0 

Civil luftfart 0,3 

Vägar och broar 
återuppbyggnad 0,3 

Summa 36,0 34,1 

Utgående reservation 2,4 3,3 

Utanför landramen 
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Inför valen i november gavs svenskt 
stöd genom det särskilda anslaget för de
mokrati, mänskliga rättigheter och huma
nitärt bistånd. Det svenska stödet möjlig
gjorde bl.a. att valregistreringen inte drog 
ut alltför lång tid och gav dem som önska
de delta i valet möjlighet därtill. 

Bidrag har också givits för specialutgå
va av en oberoende tidskrift. 

Stöd har lämnats till olika organisatio
ner som arbetar för att förändra kvinnors 
lagliga och ekonomiska status. 

Lesothos nationella AIDS-program del
finansieras av Sverige. 



Mo<;ambi 
ZAMBIA 
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Efter mer än 10 års terrorkrig, 
ligger Moc;:ambique i spillror. 
Den 4 oktober 1992 
undertecknades fredsfördrag 
mellan regeringen och 
motståndsrörelsen Renarna. 
Fria val planeras till oktober 
1993. 

Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 60,3 

Sverige 8,7 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 
inom landramen 397,6 

utanför landramen 
enskilda organisationer 16,1 

katastrofbistånd 55,1 

betalningsbalansstöd 102,3 

regionala insatser 34,5 

demokrati/MR 3,7 

särskilda program 0,7 

miljö 

SWEDECORP 1,8 

SAREC 13,0 

Summa 624,8 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Efter mer än tio års terrorkrig underteck
nades den 4 oktober ett fredsfördrag mel
lan Mo~ambiques regering och motstånds
rörelsen Renamo. Fördraget som 
undertecknades den 4 oktober innebär att 
överenskommelse nåtts om demobilisering 
av båda parters förband under en period 
av sex månader samt att allmänna, fria val 
till parlamentet och presidentposten skall 
ske senast under oktober 1993. 

Arbetet med att återuppbygga landet 
politiskt, ekonomiskt och socialt kommer 
att vara den stora utmaningen under 1990-
talet. Landet ligger efter de många krigsår
en i spillror. Den svåra torkan som drabbat 
hela södra Afrika har slagit extra hårt mot 
det sargade landet med dess stora flyk
tingskaror. 

Behoven av katastrof- och återuppbygg
nadsbistånd är enorma och stora givarre
surser kommer att krävas, inte minst då 
landet saknar egna resurser. En internatio
nell givarkonferens hölls i Rom i december 
1992 i syfte att samordna de omfattande 
insatser som krävs för demobilisering av 
soldater, repatriering av återvändande 
flyktingar och förberedelser för valet. 
Sverige deltar aktivt bland annat i det av 
FN organiserade arbetet med att reintegre
ra demobiliserade soldater. 

Mo~ambiques biståndsberoende är 
unikt. Enligt UNDP utgör biståndet hela 
77 % av landets bruttonationalinkomst, 
vilket efter Sao Torne och Principe är den 
näst högsta biståndsandelen av BNI i värl
den. 

Sedan 1987 genomför Mo~ambique ett 
ekonomiskt och socialt strukturomvand
lingsprogram i samverkan med Världs
banken, IMF och med omfattande stöd av 
övriga givare. Programmet har inneburit 
omfattande liberalisering av ekonomin. 
Under programmets första tre år vändes 
en tidigare kraftig minskning av BNP till 
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en årlig ökning om ca 5 %. Sedan 1990 har 
dock tillväxttakten avtagit och ligger nu 
kring 0 - 1 %. Detta förklaras delvis av den 
svåra torkan i landet, men även struktur
anpassningsprogrammets funktion och 
effekter kan ifrågasättas. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

I och med undertecknandet av fredsför
draget i oktober 1992 inleddes en förbere
delseprocess inför de fria val som avses 
äga rum i oktober 1993. Den mo~ambikis
ka konstitutionen från 1990 har lagt en god 
grund, men mycket arbete återstår för att 
göra landet till en fungerande demokrati. 
Uppgifter om av statsmakten sanktionera
de politiska mord eller försvinnanden före
kommer inte. Dock har under kriget åtskil
liga civila mördats och försvunnit i 
striderna mellan regeringen och Renamo. 

Militärutgifter 

Enligt officiella mo~ambikiska uppgifter 
var militärutgifternas andel 40 % av sta
tens löpande utgifter 1990. Fredsfördraget 
stipulerar en omfattande minskning av 
försvarets storlek vilket troligen kommer 
att leda till en märkbar minskning av för
svarsutgiftema. 

Det totala biståndet till 
Moc;ambique 
Enligt UNDP:s statistik uppgick det totala 
biståndet till Mo~ambique 1990 till 1,1 mil
jarder US dollar. De största biståndsgivar
na, var enligt DAC 1990 i nämnd ordning: 
Sverige, EG, Italien, Sovjet, Frankrike, Stor
britannien, USA och Norge. 
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Sveriges bistånd 

Det svenska utvecklingssamarbetet med 
Moc;ambique var från starten 1975 inriktat 
på att skapa resurstillväxt samt att minska 
landets beroende av Sydafrika. Det förö
dande terrorkriget samt den djupa ekono
miska krisen och strukturanpassningspro
grammet har inneburit att samarbetet 
successivt har anpassats till landets svåra 
situation. Totalt har Sverige utbetalt 6,25 
miljarder kronor i gåvobistånd till Moc;am
bique under perioden 1975/76-1991/92. 

Bistånd genom SIDA 
Det av SIDA ingångna biståndssamarbetet 
med Moc;ambique regleras av ett ettårigt 
avtal för budgetåret 1992/93. Landramen 
är 395 miljoner kronor. Samarbetet har 
dessutom vidgats till att omfatta betydan
de insatser utanför den traditionella land
ramen. Regionalt samarbete inom ramen 
för SADCC, betalningsbalansstöd, kata
strofbistånd och stöd genom enskilda or
ganisationer, utgör viktiga delar av det 
totala biståndet. SAREC lämnar stöd till 
forskningsverksamhet och SWEDECORP 
är aktivt inom industri- och näringslivs
stöd. Totalt utbetalades under budgetåret 
1991/92 610 miljoner kronor till Moc;ambi
que. 

Samarbetsprogrammet är koncentrerat 
till tre huvudområden; fattigdomsbekämp
ning, institutionsuppbyggnad och ekono
miskt stöd till strukturanpassningspro
grammet. Samarbetet är huvudsakligen 
inriktat på undervisning, förvaltning, lant
bruk, katastroflindring, energi, telekom
munikationer samt importstöd. 

Undervisning 
Stödet till undervisningssektom är huvud
sakligen inriktat på produktion och distri
bution av läromedel och skolmaterial till 
lågstadieundervisning samt stöd till un
dervisningsministeriets administration och 
planering. Yrkesutbildning, vuxenalfabeti-
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sering och stöd till landets enda universitet 
är andra samarbetsområden. Sverige har 
sedan ett drygt år fungerat som koordine
rande part inom givarsamfundet när det 
gäller undervisningssektom. 

Förvaltning 
Förvaltningsbiståndet har ökat i betydelse 
de senaste åren och syftar till att bygga 
upp och förstärka landets statsförvaltning. 
Stödet omfattar direkt personalstöd och 
utvecklingsprogram till vissa centrala de
partement, högskoleutbildning till högre 
statstjänstemän samt stöd, drivet av Göte
borgs stad till förvaltningen av Moc;ambi
ques andra största stad - Beira. 

Lantbruk 
Det svenska stödet till lantbrukssektom är 
främst inriktat på institutionellt samarbete 
avseende stöd till jordbruksministeriets 
planeringsenhet, och till lantmäteriverk
samhet. Inom samarbetet ryms även stöd 
till utsädesproduktion. Det svenska samar
betet inom sektorn har under året genom
gått en omfattande översyn, som skall lig
ga till grund för ett nytt långsiktigt 
samarbete i delvis nya former. 

Tele och energi 
Stödet till telesektom är koncentrerat till 
utbildning och administrativ utveckling 
som delvis är inriktade på upprustning 
och utbyggnad av landets telenät. 

Energistödet är inriktat på projekt som 
rör överföring och distribution av energi. 
Ökad tonvikt har lagts på administrativ 
utveckling och utbildning. 

Övrigt 
Personalfonden är ett sätt att ge Moc;ambi
que möjlighet att med svensk finansiering 
självt rekrytera utländsk personal som för
stärkning till statsförvaltningen. Denna 
biståndsform är viktig i Moc;ambique då 
stor på såväl kvalificerad personal, som på 
utländsk valuta till löner. 

Tillgång på utländsk valuta för viktig 



import är en förutsättning för att struktur
anpassningsprogrammet skall kunna ge
nomföras. Importstödshanteringen i Mo
<;ambique har under det gångna året 
genomgått stora förändringar. Fördelning
en av utländsk valuta för import har hittills 
skett på administrativ väg där ärendena 
skötts av en enhet inom handelsministe
riet. Våren 1992 infördes, i samråd med 
Världsbanken och IMF, ett så kallat icke
administrativt fördelningssystem, där va
lutan skall fördelas enligt marknadsmässi
ga principer och kanaliseras genom 
affärsbanker. Det svenska importstödet 
har volymmässigt minskat de senaste åren. 
Under 1992/93har120 miljoner kronor 
inom landramen avsatts för importstöd 
genom det icke-administrativa systemet. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 475,0 395,0 

Ingående reservation 29,3 108,0 

Summa 504,3 503,0 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Importstöd 104,8 175,0 

Konsultfond 7,2 10,0 

Personalfond 34,6 25,0 

Undervisning 49,0 80,0 

Förvaltning 23,2 31,8 

Lantbruk 42,0 41,0 

Marknadsföring jord-
bruksprod. 5,9 

Industristöd 26,3 

Telestöd 14,1 17,0 

Energistöd 34,9 30,0 

Rehabilitering 9,5 20,0 

Katastrofrelaterat 44,7 89,0 

Kultur 1,0 

Summa 396,2 519,8 

Utgående reservation 108,1 0 
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Det regionala stödet genom 
SADCC 
Det regionala samarbetet med SADCC är 
för Sveriges del i Mo<;ambique huvudsakli
gen koncentrerat till den strategiska trans
portsektorn. Under budgetåret 1991 /92 
har 20 miljoner kronor utbetalats till regio
nala projekt i Mo<;ambique. 

Katastrofbistånd 
Mo<;ambiques mycket svåra försörjningslä
ge, orsakat av såväl kriget som torkan, gör 
att behovet av omfattande katastrofbistånd 
har varit stort under de senaste åren. Un
der budgetåret 1991 /92 har 45 miljoner 
kronor utbetalats från katastrofanslaget. 
Till detta skall läggas ytterligare 45 miljo
ner kronor som ur landramen kanaliserats 
till katastroflindring. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
D~ svenska enskilda organisationer som 
bedriver verksamhet i Mo<;ambique är 
bland andra Afrikagrupperna, Röda Kor
set samt några missionsorganisationer. 
Under 1991/92 utbetalades 15 miljoner 
kronor till svenska enskilda organisatio
ners insatser i Mo<;ambique. 

Bistånd genom SWEDECORP 
Det svenska industribiståndet till Mo<;am
bique hanteras sedan budgetåret 1991/92 
av SWEDECORP. Några insatser är under 
utfasning, andra har, eller är på väg att 
omvandlas till joint-ventures. SWEDE
CORP arbetar nu aktivt med beredning av 
nya insatser. 

Bistånd genom SAREC 
Svenskt stöd till forskningsverksamheten 
vid universitetet i Maputo inriktar sig 
främst till för landet viktiga områden så
som samhällsvetenskap och marinbiologi. 
Under 1991/92 utbetalades 13 miljoner 
kronor genom SAREC. 
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totalt 
Sverige 

ingen uppgift 
ingen uppgift 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 

inom landramen 106,4 

utanför landramen 

enskilda organisationer 1,0 

katastrofbistånd 0,7 

betalningsbalansstöd 

regionala insatser 

demokrati/MR 0,2 

särskilda program 3,2 

miljö 
BITS 1,3 

SWEDECORP 0,5 

SAREC -0,8 

Summa 114,1 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Namibia blev, efter många års befrielse
kamp, självständigt 21mars1990. Vid de 
FN-övervakade valen fick SWAPO en ma
joritet av rösterna. I regeringsställning har 
SW APO fört en försoningspolitik, som 
syftar till en konfrontationsfri gemensam 
uppbyggnad av den unga nationen. 

Lokala och regionala val genomfördes i 
månadsskiftet november I december. Inri
kespolitiskt har inköp av ett franskt flyg
plan till statsledningen omnämnts i mass
medierna och parlamentet. Beskyllningar 
om korruption har förekommit, vilket för
anlett regeringen att tillsätta flera kommis
sioner. 

Förhållandet till Sydafrika kan betraktas 
som pragmatiskt. Nyligen beslutades om 
en gemensam administration av enklaven 
Walvis Bay. 

Namibias ekonomiska politik präglas 
av försiktighet, balansering och marknads
anpassning. De första självständighetsår
ens höga tillväxttakt har nu något avtagit, 
som en följd av den ekonomiska lågkon
junkturen i Sydafrika, minskad efterfrågan 
på uran och diamanter samt torka. Den 
sistnämnda faktorn har också medfört att 
budgetutgifterna ökats och därmed bud
getunderskottet. Inflationen har stigit och 
beräknas nu till över 20 %. Än så länge har 
inte Namibia någon allvarligare skuldsitu
ation, men en sådan kan uppstå 1995 då 
skuldmoratoriet gentemot Sydafrika upp
hör. 

Samtidigt som man bedriver en ekono
misk politik som syftar till att skapa en bas 
för långsiktig tillväxt växer missnöjet med 
att reformtakten är alltför långsam. Nami
bia var vid självständigheten ett land med 
mycket skev inkomstfördelning och någon 
radikal omfördelning som de fattiga öns
kade se när befrielserörelsen SW APO kom 
till makten, har inte ägt rum. Arbetslöshe
ten beräknas allmänt uppgå till 30 % och 
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torkan har särskilt drabbat det fattiga 
Ovamboland där huvuddelen av Namibi
as befolkning bor. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Den namibiska konstitutionen ger ett 
mycket gott skydd för de mänskliga rättig
heterna. Dessa frågor ges också stor upp
märksamhet i den politiska debatten i 
massmedierna och nationalförsamlingen. 
Regeringen har genomgående varit myck
et lyhörd för kritik och påtryckningar i 
dessa frågor och den faktiska efterlevna
den av konstitutionens skydd för mänskli
ga rättigheter är god. En reformering på
går av de lagar som alltjämt strider mot 
konstitutionen. Konstitutionens efterlev
nad har inte heller till fullo trängt igenom i 
hela samhället, bl a kvarlever betydande 
delar av den traditionella rättskipningen 
på landsbygden. 
Det utländska biståndssamarbetet har en
dast nyligen inletts, varför det är för tidigt 
att göra någon bedömning. Bland de störs
ta givarna kan nämnas Tyskland, EG, de 
nordiska länderna och USA. Inom FN
systemet bör UNICEF, ILO och WFP (tork
insatser) nämnas liksom de särskilda FN
fonderna som inrättades före självständig
heten. Världsbanken har ännu inte inlett 
någon kreditgivning. 

Sveriges bistånd 

Redan i början av 1970-talet inledde 
Sverige biståndssamarbete med befrielse
rörelsen SW APO. Huvudsakligen utgjorde 
detta ett stöd till dagliga förnödenheter till 
de cirka 30.000 flyktingar som levde i 
SWAPO:s flyktingläger. Fram till Namibi
as självständighet beräknades totalt ca 750 
miljoner kronor ha utbetalts i humanitärt 
bistånd till SWAPO. 

Ett mer långsiktigt biståndssamarbete 
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med den självständiga staten Namibia in
leddes i slutet av 1990. Samarbetet syftar 
till att stödja Namibias strävanden att 
främja ekonomisk och social utjämning, 
öka den ekonomiska tillväxten samt natio
nella oberoende, liksom medverka till att 
stärka den demokratiska utvecklingen. 
Förutom SIDA genomför SAREC forsk
ningssamarbete. BITS och SWEDECORP 
har inlett ett visst planeringsarbete för 
samarbete. Därutöver bedriver ett stort 
antal enskilda organisationer samarbete i 
Namibia. Det sammanlagda biståndet un
der budgetåret 1991/92 uppgick till 
114,1 miljoner kronor. 

Bistånd genom SIDA 
Biståndet genom SIDA regleras av ett två
årigt samarbetsavtal t.o.m. 30 juni 1993. 
Utbetalningstakten har varit låg på grund 
av inkörningsproblem. Medelsfördelning
en framgår av tabell på denna sida. 
Samarbetet har huvudsakligen koncentre
rats till följande områden: 

Transport· och 
kommunikationssektorn 
Den svenska satsningen avser upprustning 
av vägar, studier över vägnätet och arbets
intensiva metoder. Dessa insatser har kon
centrerats till det eftersatta Ovamboland, 
där nära hälften av Namibias befolkning 
bor. Stöd ges också på central nivå till mi
nisteriet och teleförvaltningen. 

Undervisningssektorn 
Strävan att medverka till att förbättra 
basutbildningen är grunden för den svens
ka satsningen inom undervisningssektom. 
Detta sker genom stöd till utvecklingen 
och reformeringen av utbildningssystemet 
samt till alfabetisering och vuxenutbild
ning. En annan komponent utgörs av lä
rarutbildning. 

Förvaltningsstöd 
Detta stöd har främst avsett uppbyggnad 
och förstärkning av den namibiska central-
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banken, bl.a. finansiering av Erik Karlsson 
som f.n. är tillförordnad centralbankschef. 
Stödet kommer också att användas för 
tryckning i Sverige av den nya namibiska 
valutan, Namibia Dollar. Vidare används 
medel för uppbyggnad av Namibias statis
tiska centralbyrå. 

Personal· och konsultfond 
Denna fond är huvudsakligen avsedd för 
insatser inom tre huvudområden: direkt
anställning av utländsk personal, konsult
insatser inom strategiska områden och 
namibiskt deltagande i kurser och semina
rier. 

Övrigt 
Utöver dessa biståndsinsatser finansieras 
av SIDA utanför landramen följande insat
ser: 

Särskilda insatser för kvinnor, kultur
stöd, miljöinsatser, demokrati-och MR
stöd. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 110,0 110,0 

Ingående reservation 55,9 59,5 

Summa 165,9 169,5 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Transport/ 
kommunikation 24,6 45,0 

Undervisnlngssektorn 27,3 45,0 

Förvaltnlngsstöd 20,9 32,5 

Budgetstöd 30,0 

Personal· och konsult-
fond 3,6 4,0 

Summa 106,4 126,5 

Utgående reservation 59,5 43,0 



Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Namibia är ett land som sedan länge varit 
av intresse för enskilda organisationers 
engagemang. Ett flertal svenska enskilda 
organisationer har projekt och aktiviteter i 
landet. Bl.a. kan nämnas att Afrikagrup
perna har 18 utsända volontärer. Samman
lagt 1 miljon kronor betalades ut i projekt
bidrag under budgetåret. 

Bredare samarbete 
Mot bakgrund av Narnibias ekonomiska 
ställning läggs betydande vikt vid att för
söka bredda samarbetet. I det syftet har 
särskilda medel anslagits bl.a. för Namibia. 
Det arbete som BITS och SWEDECORP 
inlett medverkar till denna breddning. För
slag till stöd till Narnibias handelskamma
re, företagarutbildning samt uppslag på 
"joint venture" företag har presenterats. 

Inom forskningssamarbetets område 
finansierar SAREC två ekonomiska forsk
ningsinstitutioner (NEPRU och NISER), 
ökenforskning samt det nationella museet. 

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 
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Offentligt nettobistånd/person, USD 
totalt 57,9 (1990) 
Sverige 4,4 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 
inom land ramen _ _______ 248,4 

utanför landramen 
betalningsbalansstöd ______ 66,2 

regionala samarbete ________ 0,9 

demokratiinsatser 3,4 
enskilda organisationer 0,4 

särskilda program 3,6 

BITS ____________ 2, 1 

SWEDECORP 0,2 

Summa 325,0 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Zambia genomgår sedan några år tillbaka 
en ekonomisk och social förändringspro
cess. Således återinfördes i slutet av år 1990 
flerpartisystem efter arton år av enpartisty
re under president Kenneth Kaunda, och i 
oktober 1991 hölls fria president- och par
lamentsval. Valet resulterade i en överväl
digande seger för oppositionspartiet MMD 
(Movement for Multiparty Democracy) 
och dess ledare Frederick Chiluba som den 
2 november tillträdde som president. 

Zambia är ett av världens mest skuld
tyngda u-länder, mätt i förhållande till 
BNP och folkmängd. En stor del av skul
den är till multilaterala institutioner. Ca 
85 % av Zambias exportinkomster kom
mer från koppar som haft fallande världs
marknadspris under de senaste 15 åren. 
Beroendet av kopparinkomster är huvud
förklaringen till den ekonomiska krisen. 
BNP per capita har under 1980-talet sjunkit 
drastiskt. Till detta kommer att statsför
valtningen har svag administrativ kapaci
tet. 

De ekonomiska reformer som påbörja
des år 1990 med stöd av Internationella 
Valutafonden (IMF), Världsbanken och 
givarsamfundet, har under den nya zam
biska regeringen intensifierats. Ekonomin, 
som tidigare präglades av statliga inter
ventioner och regleringar, liberaliseras suc
cessivt. Bland de åtgärder som snabbt vid
togs av den nya regeringen märks 
avskaffande av subventioner på majs och 
gödningsmedel, devalveringen av 
Kwachan med 30 % i januari med påföljan
de successiva devalveringar samt höjda 
räntor. Priserna på praktiskt taget alla va
ror har nu släppts fria. Det makroekono
miska resultatet av reformerna har varit 
blandat; budgetunderskottet har visserli
gen minskat, men inflationen är fortsatt 
hög. Regeringen har aviserat fortsatta sta
biliseringsåtgärder och strukturella refor-
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mer såsom privatiseringar, rationalisering
ar inom statsförvaltningen och reformer på 
skatte-\och tullområdet. Ett särskilt åt
gärdsprogram har utarbetats för att mildra 
reformernas negativa sociala effekter. 

Under 1992 har Zambia liksom övriga 
länder i regionen drabbats av svår torka 
vilket minskat jordbruksproduktionen och 
ökat importbehovet av majs med ca 300 
miljoner US dollar. Torkan kommer med
föra att BNP-tillväxten för år 1992 blir ne
gativ. 

De hittills vidtagna ekonomiska åtgär
derna har oundvikligen drabbat utsatta 
grupper i städerna, bl.a. genom kraftigt 
ökade livsmedelspriser. Den ekonomiska 
krisen i sig har också medfört att arbetslös
het och undersysselsättning ökat. Inkomst
fördelningen är skev. Samtidigt har den 
förändrade politiken gynnat breda lager 
på landsbygden. Fortsatta reformer och 
stabilisering av ekonomin är avgörande för 
att lösa Zambias ekonomiska kris. För att 
klara detta är Zambia i behov av ett gene
röst biståndsflöde och skuldlättnader. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Generellt är läget vad gäller mänskliga 
rättigheter relativt gott. Yttrandefriheten, 
som varit förhållandevis omfattande, har 
förstärkts och debatten i press, radio och 
TV är nu väsentligt friare än tidigare. Sam
tidigt har regeringen haft svårt att helt 
släppa kontrollen över massmedierna. Vis
sa begränsningar har även förekommit i 
mötesfriheten. 

Militärutgifter och 
konflikter 

Militärutgifterna uppgår till 3,2 % av BNP. 
Mot bakgrund av de positiva politiska för
ändringarna i regionen har den zambiska 
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regeringen aviserat en minskning av mili
tärutgifterna. 

Biståndsgivare 

Ca 14 % av BNP härrör från bistånd, vilket 
motsvarar 54 USD I invånare. Sverige sva
rar för ca 10 % av det samlade biståndet till 
Zambia. Andra stora biståndsgivare är 
USA, Japan, Italien, Västtyskland och EG. 

Effektivitet i bist:åndet 

Den svaga administrativa kapaciteten i 
statsförvaltningen påverkar genomföran
det av de olika sektorstöden och försvårar 
reformprocessen. Importstödet, som går 
till ett marknadsbaserat valutafördelnings
system, fungerar väl och utgör ett viktigt 
stöd i övergången till marknadsekonomi. 

Sveriges bistånd 

Huvuddelen av det svenska biståndet till 
Zambia kanaliseras genom SIDA Andra 
myndigheter är SWEDECORP och BITS. 
Merparten av biståndet är relaterat till 
strukturanpassningsprogrammet. Totalt 
utbetalades under budgetåret 1991 /92 
325 miljoner kronor. 

Bistånd genom SIDA 
Utvecklingssamarbetet genom SIDA regle
ras i ett ettårigt avtal för kalenderåret 1992. 
Landramen för budgetåret 1992/93 är 275 
miljoner kronor. Under budgetåret1991/92 
utbetalade SIDA 323 miljoner kronor av 
medel inom och utanför landramen. Sek
torstöden är koncentrerade till jordbruk, 
undervisning och hälsovård. 

Importstöd 
Importstödet har ökats kraftigt under de 
senaste åren för att stödja strukturanpass
ningsprogrammet och kan förväntas att 
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vara fortsatt betydande så länge Zambia 
genomför ekonomiska reformer i enlighet 
med programmet. Importstödet har under 
de senaste åren fördelats fritt till det mark
nadsbaserade valutafördelningssystemet, 
Open General Licensing System (OGL). 
Det svenska valutastödet har främst an
vänts för import av insatsvaror och maski
ner till industrin och jordbruket, medicin, 
olja, fordon samt textilier. 

Personal· och konsultfond 
Stödet inom personal- och konsultfonden 
inriktas på områden, vilka är centrala för 
utformningen och genomförandet av Zam
bias ekonomiska politik. Av särskild bety
delse är stöd till centralbanken, makroeko
nomisk rådgivning till finansministeriet 
samt en revisorstjänst vid finansministe
riet. 

Jordbruk 
Jordbruket är den sektor som prioriteras i 
strukturanpassningsprogrammet. Inom 
jordbrukssektorstödet har de största insatser
na varit stöd till integrerad landsbygdsut
veckling, kooperation samt ett utsädes
och forskningsprogram. 

Insatser för småbönder och kvinnor på 
landsbygden är en viktig komponent i 
jordbruksstödet. Det svenska stödet har 
bl.a. bidragit till framtagning och produk
tion av det högavkastande majsutsäde som 
nu dominerar marknaden. 

Hälsovård 
Knappt hälften av stödet till hälsosektorn 
går till ett basläkemedelsprogram med 
syfte att öka tillgången på och effektivisera 
användningen av basläkemedel inom pri
märvården. Programmet har resulterat i 
att läkemedelsförsörjningen för hälften av 
landets hälsocentraler på landsbygden har 
tryggats. Vidare ges bl.a. stöd till utbild
ning inom primärhälsovården och till 
Zambias aids-program. 



Undervisning 
Större delen av stödet till underoisningssek
torn går till produktion av skolmöbler och 
läromedel för grundskolorna, lärarutbild
ning i praktiskt inriktade ämnen och han
dikapputbildning. 

En särskild insats rörande rehabilite
ringen av vattenkraftverket Kafue Gorge 
efter en brand i mars 1989 ledde till att 
kraftverket kunde tas i full drift i december 
1991. Insatsen finansierades med medel 
från landramen och från anslaget för regio
nalt samarbete i Södra Afrika. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992193 

Anslag 260,0 275,0 

Ingående reservation 12,0 20,2 

Summa 272,0 295,2 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Importstöd 77,3 40,0 

Jordbruk 69.4 87,0 

Undervisning 17,3 41,0 

Hälsovård 21,3 43,0 

Personal- och konsult-
fond 13,3 15,0 

Torkrelaterade insatser 49,3 27,0 

Driftledningscentral 20,0 

Övrigt 0,5 2,0 

Summa 

Utgående reservation 
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Under 1992 har Sverige givit Zambia ett 
särskilt betalningsbalansstöd om 130 miljo
ner kronor från anslagsposten Stöd till eko
nomiska reformprogram och skuldlätt
nadsåtgärder inom ramen för Världs
bankens särskilda program för Afrika 
(SPA). 80 miljoner kronor har använts för 
import genom OGL-systemet och 50 miljo
ner kronor till att underlätta Zambias be
talningar på gamla Världsbankslån. 

Utanför landramen berörs Zambia av 
det svenska SADCC-samarbetet, främst 
rehabiliteringen av kraftverket Kafue Gor
ge och insatser längs Tazara-järnvägen. 

Från demokratianslaget har insatser 
genomförts för att stödja genomförandet 
av parlamentsvalen i oktober 1991, samt 
lokalvalen i november 1992. 

Under anslagsposten Särskilda pro
gram har finansierats ett industrisamarbe
te mellan zambiska och svenska småföre
tagare. Programmet har syftat till att öka 
de zambiska företagens konkurrenskraft 
genom utbildning, rådgivning och viss 
utrustning. 

Bistånd genom SWEDECORP 
Fr.o.m. 1 juli övertog SWEDECORP ansva
ret och finansieringen av ovan nämnda 
småindustristöd. 

Det av SWEDECORP administrerade 
bolaget Swedfund International AB deltar i 
ett joint venture företag för produktion och 
distribution av utsäde, Zamseed. 

Bistånd genom BITS 
Under budgetåret deltog 26 zambier i in
ternationella kurser anordnade av BITS. 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 35,2 

Sverige 3,7 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 
inom landramen ________ 248,4 

utanför landramen 
katastrofstöd __________ 13,0 

enskilda organisationer 1,4 

regionala insatser 0,75 

humanitärt bistånd 1,0 

särskilda program 6, 1 

miljö 1,0 

övrigt 0,2 

BITS 10,2 

SWEDECORP (inkl utbe! fr Swedfund) _ 3,4 

SAREC 6,5 

Summa 291,9 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Zimbabwe har lyckats väl när det gäller att 
förse en stor del av befolkningen med 
grundläggande utbildning och primär häl
sovård men har lyckats sämre med inves
teringar, tillväxt och arbetstillfällen. 

Värsta krisen sedan 1980 
Zimbabwe är mitt uppe i sin kanske värsta 
ekonomiska kris sedan självständigheten 
1980. Landets ekonomiska reformprogram 
var på rätt väg när torkan började breda ut 
sig över södra Afrika våren 1992. De stora 
städerna lider svårt av bristen på vatten. 
Kolkraftverken går på sparlåga och elran
sonering har införts. Zimbabwe, som nor
malt är något av Afrikas "kornbod", måste 
nu själv importera majs, den vanligaste 
födan. Den känsliga balansen i naturen 
störs när de vilda djuren dör. Den reala 
tillväxten i BNP har sjunkit från 13,4 % 
1989 till 3,6 % 1991. Jordbrukssektorn vän
tas minska med 50 % 1991/92 vilket leder 
till en BNP som blir ca 10 % lägre än året 
före. Budgetunderskottet motsvarar 19 % 
av BNP. Skuldtjänstkvoten uppgår till 
knappt 24 %. Zimbabwe har skött sina ut
landslån utan anmärkning. Den viktigaste 
exportprodukten är tobak. 

Ovanpå följderna av torkan kommer de 
svåra sociala påfrestningar som det ekono
miska reformprogrammet har lett till. Näs
ta val är först 1995, vilket ger regeringen 
tid att genomföra en stor del av reformpro
grammet, innan valstrategiska hänsyn tar 
över. Zimbabwe genomför, med stöd av 
bl.a. Världsbanken, ett eget strukturan
passningsprogram sedan 1991. Omoriente
ringen mot marknadsekonomi har inletts 
med bl.a. avreglering och handelsliberali
sering. Produktionsapparaten är sliten. 
Därför ligger tyngdpunkten på ökade in
vesteringar i produktiv verksamhet medan 
militärutgifter och offentlig förvaltning 
skärs ned. Budgetunderskottet skall mins-
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kas genom bl.a. avveckling av subventio
ner till statliga företag och neddragning av 
antalet statliga tjänstemän. Den utländska 
valutan skall till allt större del fördelas ge
nom marknadsbaserade system, dels via 
OGIL, Open General Import Licence, dels 
via ERS, Export Retention Scheme. Det 
finns få små företag i landet. Ett planerat 
Investeringscentrum har ännu inte god
känts av parlamentet. 

Det främsta symptomet på problemen i 
ekonomin är den höga inflationen. För 
1992 beräknas den växa till 40 %. Inflatio
nen är en följd av bl.a. dyrare import p.g.a. 
av torkan och den kraftiga nedskrivningen 
av zimbabwe-dollarn, slopandet av pris
kontroll på flertalet varor samt höjda avgif
ter på offentliga tjänster. Inflationen bidrar 
också till ett extremt högt ränteläge - rän
tan på lån för nyinvesteringar är hela 40 
procent. Det gör det ännu svårare att skapa 
nya arbetstillfällen och spär på den redan 
höga arbetslösheten på 40 %. Genom stats
budgeten för 1992/93 står det klart att re
geringen, torkan till trots, har för avsikt att 
fullfölja reformprogrammet, stödja en åter
hämtning inom jordbrukssektorn och hålla 
nere budgetunderskottet. 

Svag politisk opposition 
Zimbabwe är enligt konstitutionen en fler
partistat. ZANU(PF) dominerar politiken 
efter sammanslagningen med ZAPU(PF) 
1989. Av parlamentets 150 ledamöter re
presenterar endast tre oppositionen. Detta 
beror på valsystemet som bygger på en
mansvalkretsar. Kandidater från opposi
tionen och oberoende kandidater fick om
kring 20 % av rösterna i parlamentsvalet 
1990. Den enda politiska motvikten är 
fackföreningsrörelsen som med radikal 
retorik lockar till sig arbetslösa. Den heta 
debatten om jordreformen tycks ha svalnat 
något, efter att regeringen har valt en mer 
pragmatisk hållning. Regeringen måste gå 
en svår balansgång för att tillfredsställa de 
jordlösa och samtidigt1säkra jordbruksex
porten och utlandets stöd. 
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Relationerna med Sydafrika börjar så 
sakteliga att normaliseras. Det bör få posi
tiva effekter för Zimbabwes handel med 
omvärlden, som nu fördyras av problem 
med transporter till utskeppningshamnar
na. 

Militärutgifter och 
konflikter 

Zimbabwes militärutgifter har stått för 
7,9 % av BNP (1999). Nivån hänger sam
man med inbördeskriget i Mrn;ambique. 
Omkring 5 000 zimbabwiska soldater är 
stationerade i den s.k. Beirakorridoren för 
att hålla transportleden öppen. Trupperna 
kommer att dras hem efter eld upphör i 
Moc;ambique och därigenom väntas mili
tärutgifterna sjunka. 
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Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Zimbabwe har skrivit under FN:s tre kon
ventioner om mänskliga rättigheter. Rätt
säkerheten är tillfredsställande även om 
enskilda fall av övergrepp förekommer. 
Frispråkiga oppositionstidningar finns 
medan etermedia är mer lojala med regi
men. Trots att debattklimatet har blivit 
friare är mekanismerna för repression in
takta. Dödsstraff utdöms för mord och 
landsförräderi men har inte verkställts sen 
1987. Många zimbabwier, bl.a. lantarbetar
na på storjordbruken, saknar kommunal 
rösträtt. Kvinnan är i lag jämställd med 
mannen men utsätts ofta i praktiken för 
diskriminering. Organisationer för mänsk
liga rättigheter tillåts verka fritt. Amnesty 
International är åter verksamt i landet. 

Också Zimbabwe har drabbats 
av svår torka. Många landsbygds
bor måste vandra miltals för att 
komma till en brunn. 

FOTO BROR KARLSSON/BAZAAR 



Effektivitet i biståndet 

Zimbabwe har en väl fungerande statsap
parat med förhållandevis välutbildade 
tjänstemän. Kapaciteten att ta emot bistån
det är god, bl.a. med tanke på att det en
dast utgör en begränsad, men inte desto 
mindre viktig, del av statsbudgeten. 

Biståndsgivare 

De största bilaterala biståndsgivarna till 
Zimbabwe är Tyskland, Kanada och 
Sverige. EG är den största multilaterala 
givaren. Sveriges andel av biståndet är ca 
10 %. I internationell jämförelse är det tota
la biståndet till Zimbabwe litet. Det står för 
endast ca 7 % av landets BNI. 

Sveriges bistånd 

Biståndet genom SIDA dominerar, men 
även BITS, SAREC och SWEDECORP 
samarbetar med Zimbabwe. SAREC har 
ett regionkontor i Harare. Totalt utbetala
des under 1991/92 289,5 miljoner kronor. 

Biståndet genom SIDA 
SIDA:s bistånd har sedan självständighe
ten en social profil och riktas till landsbyg
den. Landsbygdsprogrammet har utfor
mats med det biståndspolitiska målet om 
demokratisk samhällsutveckling som kär
na. Syftet är att nå det mest eftersatta grup
perna genom insatser inom hälsovård, un
dervisning och transporter. Så gott som 
alla program är anpassade till Zimbabwes 
strukturanpassningsprogram. De senaste 
överläggningarna ägde rum i juni 1992 då 
bl.a. ett avtal om biståndsamarbete för 
1992/93-1993/94 undertecknades. 

Hälsovård 
Stora framsteg har gjorts inom primärhäl
sovården med stöd från bl.a. Sverige. 

85 

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Hälsostödet har bl.a. bidragit till att mer än 
80 % av alla barn under 5 år under 1991 har 
vaccinerats mot de sex vanligaste barnsjuk
domarna, mot endast 25 % 1982. I stödet till 
hälsosektorn ingår också förvaltningsut
bildning och byggande av en vårdskola. 
Delinsatser görs för vatten och sanitet i Ma
nicaland, mödravård, nutrition, personalut
bildning och handikapprehabilitering. Det 
nationella programmet för aidsbekämpning 
får också stöd. 

Undervisning 
Målsättningen är att bidra till ökad jämlik
het, förbättrad kvalitet i undervisningen 
samt spridning av grundläggande utbild
ning till alla. Stödet har bl.a. resulterat i att 
man har kunnat bygga 1 400 klassrum, 
1 500 lärarbostäder och ca 70 tjänstebostä
der för skolinspektörer på landsbygden till 
en sammanlagd kostnad av 134 miljoner 
kronor. Insatserna har lett till att fler kvalifi
cerade lärare har sökt sig till landsbygden. 
SIDA bidrar också till att bl.a. stärka plane
ringska paciteten i utbildningsministeriet, 
utveckling av läroplaner, och läromedel för 
handikappade. 

Förvaltningsbistånd 
Syftet med programmet är att höja kompe
tensen och öka effektiviteten i landets för
valtning. Stödet gäller organisationsutveck
ling, förvaltningsutbildning och statistik
samarbete. Det svenska stödet har exempel
vis bidragit till att statistikmyndigheten i 
landet mi har så hög kompetens att den 
medverkar i uppbyggnaden av Namibias 
nystartade statistjkenhet. Svenska institu
tioner har deltagit i genomförandet av olika 
delprogram: SIPU, SCB, RRV och Kom
munförbundet. 

Personal· och konsultfond 
Fonden är numera av liten omfattning. Den 
används mest för lönetillägg till av Zim
babwe rekryterad utländsk personal till 
strategiska tjänster där det inte går att hitta 
inhemsk kompetens. Vid slutet av budget-
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året var två personer anställda på detta 
sätt. Fonden finansierar även utbildning av 
statstjänstemän inom finansdepartementet 
och Reserve Bank, vilken utgör ett led i 
stödet till det ekonomiska reformprogram
met. Stöd i form av bl.a. konsultinsatser till 
den centrala finansförvaltningen ingår ock
så. 

Transporter 
Transportinsatser gick tidigare via PK
fonden men är sedan 1987 en egen samar
betssektor för att betona det långsiktiga 
åtagandet. Stödet omfattar vägbyggen, 
tekniskt bistånd till vägunderhåll, utbild
ning och bilbesiktning samt kontroll av 
vägbyggen. 

Importstöd 
Det obundna importstödet om 65 miljoner 
kronor ges i syfte att bidra till ekonomisk 
tillväxt i anslutning till landets ekonomiska 
reformprogram. Stödformen motiveras av 
Zimbabwes stora brist på utländsk valuta. 
Den största delen av det svenska stödet 
ges till det marknadsbaserade systemet för 

Bistånd genom SIDA, mkr 
Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 220,0 220,0 

Ingående reservation 79,7 51,0 

Summa 299,7 271,0 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Undervisning 41,3 55,0 

Hälsovård 32,1 25,0 

Transporter 48,2 40,0 

Importstöd 33,2 65,0 

Förvaltningsstöd 33,5 30,0 

Personal- och konsult-
fond 3,1 5,0 

Katastrofstöd inom 
land ram 57,0 

Summa 248,4 220,0 

Utgående reservation 51,0 
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valutafördelning, det s.k. OGIL, Open Ge
neral Import License. De företag som har 
fått del av importstödet har kunnat expan
dera. Den stora reservationen på import
stödet förklaras främst av torkan som har 
försenat genomförandet av strukturan
passningsprogrammet. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
I Zimbabwe verkar omkring 20 svenska 
enskilda organisationer, bl.a. Lutherhjäl
pen. Sammanlagt 2,4 miljoner kronor beta
lades ut i projektbidrag under budgetåret. 

Övrigt bistånd 
Utanför landramen utgår stöd om sam
manlagt 7,1 miljoner kronor till tryckning 
och spridning av barnböcker, bidrag till 
teatergrupper, miljövårdskurser, rätts
hjälp, regionalt samarbete mellan universi
tet i södra Afrika samt massmedierna. 

Katastrofbistånd 
Sammanlagt ca 57 miljoner kronor har för
delats om inom landramen för att täcka 
bl.a. import av majs och borrutrustning till 
brunnar. Zimbabwe har dessutom fått ett 
extra katastrofstöd om 13 miljoner kronor. 
Efter budgetårets utgång beslutade reger
ingen att ge 300 miljoner i katastrofbistånd 
till det torkdrabbade södra Afrika. Större 
delen går till WFP, World Food Program, 
och enskilda organisationer. Av de 300 
miljonerna kom ca 49 miljoner kronor 
Zimbabwe till del. Landet fick dessutom 
ytterligare bilateralt katastrofstöd om 15 
miljoner kronor. 

Betalningsbalansstöd 
Regeringen fattade beslut om ett betal
ningsbalansstöd på 40 miljoner kronor 
under året i syfte att stimulera ekonomisk 
tillväxt i samband med genomförandet av 
strukturanpassningsprogrammet. Stödet 
ges som obundet importstöd. 



Regionalt samarbete 
Zimbabwe får indirekt och direkt del av 
svenska bidrag till SADCC dels på trans
port- och teleområdet dels genom upprust
ningen av den viktiga transportleden ge
nom Beirakorridoren. 

Bistånd genom BITS 
Zimbabwe har hittills fått 445 miljoner kro
nor i u-krediter varav 166 i gåvoelement. 
Krediterna har bl.a. gått till ett oljelagrings
projekt och ett driftledningssystem. Under 
budgetåret beviljades en u-kredit på 
22,7 miljoner kronor, varav 7,8 i gåvoele
ment, till utökning av en driftcentral. BITS 
fick tillsammans med SWEDECORP 10 
miljoner extra för budgetåret 1992/93 för 
att kunna bygga upp ett bredare samarbete 
med Zimbabwe. Under budgetåret deltog 
ett trettiotal personer i kurser finansierade 
av BITS till en sammanlagd kostnad om 
2,4 miljoner kronor. Hittills har ca 140 per
soner deltagit i kurser i bl.a. mödrahälso
vård och ledarskap i gruvindustrin. 

Bistånd genom SWEDECORP 
SWEDECORP har under året kontaktat det 
zimbabwiska näringslivets organisationer i 
syfte att hitta lämpliga områden för samar-
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bete. SWEDECORP stöder ILOs, Interna
tional Labour Organization, regionkontor i 
Harare och dess regionala kurser för före
tagsledare. F.n. finns fyra joint ventures i 
Zimbabwe, bl.a. Nitro Nobel Zimbabwe. 
SWEDECORP betalade ut ca 3,4 miljoner 
kronor inklusive utbetalningar för utbild
ning och ledarskap via Swedfund. 

Bistånd genom SAREC 
SAREC har sedan fem år ett kontor i Hara
re för att kunna följa insatser i regionen. 
Det gäller i första hand projekt som får 
stöd av SAREC, men även aktiviteter som 
stöds av andra givare. SAREC stöder fram
förallt University of Zimbabwes forskning 
inom ekologi, sexuellt överförda sjukdo
mar, bioteknologi, gruvindustri, biologi 
och arkeologi. Myndigheten stöder ett re
gionalt nätverk av bl.a. zimbabwiska ener
giforskare och beslutsfattare, African Ener
gy Policy Research Network. 

Under 1991/92 betalade SAREC ut 
6,5 miljoner kronor till Zimbabwe. 
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Regionalt ekonorrriskt 
samarbete i södra Afrika 

Under anslagsposten har under budget
året 1991/92 utbetalats 216 miljoner kro
nor. 

Southem African Development Coor
dination Conference (SADCC) bildades 
år 1980 för att minska beroendet av Syd
afrika och främja ekonomisk tillväxt och 
samarbete i regionen. Organisationen 
omfattar Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, M0<;ambique, Namibia, Swazi
land, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. 
Vid ett statschefsmöte i Windhoek i au
gusti 1992 beslöts att omvandla SADCC 
till en gemensam marknad benämnd 
Southern African Development Commu
nity (SADC). Syftet var att inför ett kom
mande eventuellt införlivande av Sydaf
rika verka för en högre grad av ekono
misk integration. Samtidigt förblir för
hållandet oklart till övriga regionala 
samarbetsformer som handelsorganisa
tionen PIA (Preferential Trade Area) 
och sydafrikanska tullunionen SACU. 
Den stora utmaningen det regionala 
samarbetet står inför den närmaste fram
tiden, är på vilket sätt och i hur hög grad 
Sydafrika sedan apartheid avskaffats 
kommer att involveras i samarbetet. Det 
vägval den i regionala termer ekonomis
ka stormakten Sydafrika kommer att 
välja, blir avgörande för utvecklingen i 
regionen. Samtidigt som förhoppningar
na om att Sydafrikas inlemmande skall 
få snabba tillväxteffekter avtar tilltar far
hågorna om att det skulle kunna leda till 
betydande regional obalans. Samstäm
migheten är dock stor om de positiva 

följder ett väl fungerande samarbete kan få 
för regionen som helhet. 

De nordiska länderna svarar för en tredje
del av det bilaterala biståndet till SAOCC
området. Sverige är den största givaren. An
dra stora givare är EG, Canada, USA, 
Tyskland och Nederländerna. Ett visst sam
arbete har kommit igång med FN och 
Världsbanken. 

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, 
investeringar och kultur. Avtalet för detta, 
det s.k. Norden-SAOCC-initiativet, förläng
des 1991 med ytterligare fem år. Efter ett om
fattande inventerings- och studiearbete har 
flera insatser tagit form. Avtal har tecknats 
för motköpsaffärer mellan Norden och 
SAOCC och inom SADCC-regionen. Ökade 
ansträngningar görs för att främja export 
från SAOCC-länderna genom SWEDE
CORP. NORSAD-fonden syftar till att stödja 
joint ventures mellan företag i Norden och 
SADCC-regionen. Tidskriften Southern Afri
can Economist har fått ett positivt mottagan
de. Under 1991 har ett SADCC-sekretariat 
för kulturellt samarbete inrättats i Maputo. 

Sverige fungerade som nordisk samord
nare för det nordiska initiativet under en 
tvåårsperiod fram till januari/ februari år 
1990, varefter Danmark övertog ansvaret. I 
februari 1992 tog Finland över ansvaret för 
perioden 1992-94. 

Tonvikten i det hittillsvarande samarbetet 
har lagts på - huvudsakligen biståndsfinan-
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sierade - investeringar vad gäller fysisk 
infrastruktur, dvs. satsningar för att stärka 
transporter och kommunikationer mellan 
länderna. Sverige har tillsammans med de 
övriga nordiska länderna engagerat sig 
särskilt starkt i denna sektor. Därutöver 
ges bistånd inom främst energisektorn. 

Sverige har sedan 1981/82 fram till ka
lenderårsskiftet 1991I92 gjort åtaganden 
om sammanlagt 1,9 miljarder kronor, va
rav 1,3 miljarder kronor utbetalats. Hu
vuddelen, närmare två tredjedelar, av det 
svenska biståndet har använts för upprust
ning av transportsystemen genom Mrn;am
bique, Zambia och Tanzania, dvs; Beira
och Dar es Salaam-korridorerna. Svenska 
bidrag har också gått till uppbyggnad av 
regionens telenät. 

För att stärka SADCC:s förmåga att be
reda och genomföra projekt har stöd givits 
i form av finansiering av personal och an
nat tekniskt bistånd till transport- och 
kommunikationskommissionen i Maputo, 
till industri- och handelssekretariatet i Dar 
es Salaam och till miljö- och markvårdsse
kretariatet 'i Maseru. En konsultfond har 
knutits till SADCC-sekretariatet i Gaboro
ne. Sverige och Finland har gett stöd till 
gruvsekretariatet i Lusaka. 

Inom telekommunikationsområdet del
tar Sverige tillsammans med Norge i finan
sieringen av tre rnikrovågslänkar mellan 
Botswana, Zambia och Zimbabwe; mellan 
Malawi, Mo<;ambique och Zimbabwe samt 
mellan Malawi och Tanzania. Ytterligare 
stöd ges för installation av en internationell 
televäxel i Mo<;ambique. Teletrafiken i re
gionen har inneburit ett stort steg mot obe
roende från Sydafrika. 

På järnvägsområdet levereras tele- och 
signalutrustning till järnvägen i Botswana. 
För TAZARA-järnvägen har järnvägsvag
nar levererats från företag i Zimbabwe. I 
Beira-korridoren och i hamnen i Beira på-
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går stora upprustningsarbeten, liksom i 
Dar es Salaams hamn. Arbetena offifattar 
reparation av hamnanläggningar, banval
lar, spår och väg. Planer finns för rehabili
tering av Lobito-korridoren när säkerhets
situationen tillåter. 

På energiområdet har studier gjorts om 
kraftöverföring från Mrn;ambique till Ma
lawi. Betydande och uppmärksammade 
svenska insatser har gjorts för återupp
byggnaden av det brandskadade zarnibis
ka kraftverket Kafue Gorge, liksom utbild
ningsinsatser dit. 

Svenskt bistånd har också gått till insat
ser inom naturresursområdet, bl.a. till 
uppbyggnad av en regional genbank. 

Nya former för nordisk samverkan har 
prövats inom ramen för SADCC-biståndet. 
Betydande resursbesparingar och bättre 
utbud har därmed skapats. 

Regionalt samarbete i 
övriga Afrika 

Inom anslagsposten finansieras även regio
nalt samarbete i övriga Afrika. Under bud
getåret 1991 /92 utbetalades 11 miljoner 
kronor. 

Sverige har sedan länge gett stöd till 
den östafrikanska utvecklingsbanken, 
EADB. Just nu genomförs en studie som 
skall ta ställning till eventuellt fortsatt 
svenskt stöd till banken. 

Svenska bidrag har också utgått till den 
regionala samarbetsorganisationen på Af
rikas horn, IGADD. Situationen på Afrikas 
horn är allvarlig och föränderlig, fortsatt 
svenskt stöd är därför avhängigt av ut
vecklingen där. 

Bidrag till vissa kontinentala initiativ 
som Global Coalition for Africa finansieras 
över denna anslagspost. 





•• 

Ostra Afrika 

De tre programländerna Kenya, Tanzania 
och Uganda tillhör regionen östra Afrika. 
Tanzania ingår även i det regionala samar
betet SADC. Utvecklingen i regionen mot 
ökad demokrati fortsätter. I Kenya hölls i 
början av december allmänna val och i 
Tanzania har beslut tagits som innebär ett 
slut på enpartistaten. I Uganda strävar lan
det efter politisk stabilitet. Ekonomin i län
derna visar än så länge ingen ljusning. 
Ökande flyktingströmmar och torka i Ke
nya innebär extra påfrestningar på en stag
nerad ekonomi men det öppnare politiska 
klimat som inträtt under 1992 kan för
hoppningsvis innebära att ekonomin revi-
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taliseras. Tanzanias ekonomiska utveck
ling hindras av en tung byråkrati och re
formsträvandena går långsamt. Effektivite
ten i biståndet kan ifrågasättas. Även 
biståndet till Uganda som f.n. kanaliseras 
genom multilaterala organ visar brister ur 
effektivitetssynpunkt och bör ses över. I 
småstaterna Rwanda och Burundi fortsät
ter stammotsättningarna med flyktingska
ror som följd. Det sammanlagda gåvobi
ståndet genom SIDA, BITS, SAREC och 
SWEDECORP till regionen under budget
året 1991/92 uppgick till 1 052 miljoner 
kronor. 

Biståndet till östra Afrika, utbetalningar 1991/92, mkr 

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT 

Kenya 139,7 2,3 3,5 0,13 145,6 
Tanzania 745,2 4,4 16,3 3,53 769,4 

Uganda 115,6 3,6 0,04 119,5 

Övriga länder 

Burundi 1,8 1,8 

Summa 1 004,1 10,6 19,8 3,78 1 038,2 
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Ken a 

Befolkning 
Befolknings
tillväxt/år 

ca 24 milj (1990) 

3,6% 

Andel av arbetskraften i 

81,0% 6,8% 12,1% 

Andel läskunniga 

Förväntad livslängd 
Dödlighet, 

män 80% 

kvinnor 59% 

59,7 år 

barn under 5 år 
BNl/invånare 
Bistånd, andel av BNI 
Militärutgifter, andel 
avBNP 

10,8% (1990) 

370 USD (1990) 
11 ,3% 

ingen uppgift 
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Bistånd 

I december 1991 
avskaffades enparti
väsendet i Kenya. 
Allmänna val har utlysts 
till december 1992. 
Valens genomförande 
ses som ett test på den 
inledda demokrati
processen. Det svenska 
biståndet, främst genom 
SIDA, kommer under 
följande år att påverkas 
av landets demokratiska 
utveckling . 

Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 
totalt 44,9 
Sverige 1,3 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 
inom landramen ________ 123,3 

utanför landramen 
enskilda organisationer ______ 2,0 

katastrofbistånd 1, 1 

demokrati/MR 0,8 
särskilda program 6,7 

miljö 5,7 
BITS, u-krediter (gåva) 2,3 

SWEDECORP 0, 1 

SAREC 3,5 

Summa 145,5 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Kenya har i jämförelse med sina grannlän
der uppvisat en anmärkningsvärd politisk 
stabilitet. Den nationella sammanhållning
en åberopades länge som ett viktigt skäl 
för att ge KANU rollen av statsbärande 
och enda tillåtna parti i landet. Samtidigt 
växte bilden fram av ett ledarskikt indra
get i korruption och politiska skandaler. 

Manifestationer av politiskt missnöje 
och givarsamfundets tydliga misstro över 
landets utvecklingspolitik ledde i decem
ber 1991 till att enpartiväsendet avskaffa
des och att det blev tillåtet att bilda fler 
partier. Politiska fångar frigavs och yttran
defriheten ökade. Under år 1992 har den 
politiska bilden kännetecknats av partipo
litisk tävlan och av förberedelser inför de 
allmänna val som utlysts till december 
1992. 

Forum for the Restoration of Democra
cy, FORD, har varit den kanske främsta 
utmanaren till regeringsmakten men parti
et har försvagats genom splittring. Opposi
tionen har även rymt ett tredje parti, De
mocratic Party. Den politiska 
mobiliseringen har inte minst skett genom 
att vädja till stamlojaliteter. Våldsamma 
sammanstötningar ägde rum under år 
1992 och en parlamentarisk utredning gav 
stöd åt misstankar om att dessa varit offici
ellt sanktionerade eller tolererade. 

Kenya har länge tjänat som föredöme 
för afrikansk marknadsekonomi och för att 
ha bedrivit en framgångsrik ekonomisk 
politik. Tonvikt har lagts vid att utveckla 
landsbygden och betydande offentliga 
medel har avsatts för sociala insatser. Eko
nomin har under senare år försämrats och 
den utstakade reformpolitiken har inte 
fullföljts. En bristande investeringsvilja har 
undergrävt den framtida ekonomiska till
växten. Regeringen har under år 1992 vid
tagit åtgärder för att åter komma igång 
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med reformprogrammet och för att vända 
ett växande budgetunderskott. 

Givarsamfundet har intagit en avvak
tande hållning och hållit inne med nya 
utfästelser vilket försatt Kenyas regering i 
en svår situation. Sinande biståndsinkoms
ter har tillsammans med fallande priser på 
viktiga exportvaror lett till en försämrad 
betalningsbalans. Under dessa omständig
heter har Kenyas regering försökt komma 
ur den svacka som den delvis själv försatt 
sig i genom en svag ekonomisk reformpo
litik. 

Kenya har en relativt väl fungerande 
förvaltning. Ett växande antal ministerier 
och ett ökande antal offentliganställda har 
skapat samordningsproblem och lett till att 
statens budget mer och mer tagits i an
språk för finansiering av löner. För förvalt
ningens operativa verksamhet har man i 
stor utsträckning tvingats förlita sig på 
biståndsgivares projektinsatser. Bristfälliga 
mekanismer för insyn och offentligt an
svarstagande har lett till anklagelser om att 
offentliga investeringar kopplats till poli
tiska lojaliteter. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

I slutet av 1991 avskaffades enpartisyste
met. Politiska partier och tidigare års un
dertryckande av oppositionen upphörde. 
Politiska fångar frigavs. Det förekom emel
lertid fortsatta trakasserier mot oppositio
nella. En parlementarisk utredning fann att 
våldsutbrott i delar av landet varit officiellt 
understödda. Våldsamheterna tvang tu
sentals människor på flykt. Inför de all
männa valen, som utlysts till 29 december 
1992, kommer anklagelser om att regering
en lade hinder i vägen för sina politiska 
motståndares kampanjarbete. Valens ge
nomförande ses som ett viktigt test på den 
inledda demokratiprocessen. 
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Biståndsgivare 

Världsbanken har lämnat lån på förmånli
ga villkor för genomförande av ekonomis
ka reformer. Viktiga bilaterala givare är 
Nederländerna, Storbritannien, Tyskland 
och USA. Vid ett konsultativt gruppmöte 
under Världsbankens ordförandeskap i 
november 1991 uttryckte givarna stark 
misstro mot den förda ekonomiska politi
ken och inslagen av korruption. Vidare 
uttrycktes kritik mot bristfällig respekt för 
mänskliga rättigheter. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet till Kenya kanalise
ras i huvudsak genom SIDA. Av övriga 
biStåndsmyndigheter bedriver SAREC 
regionalt forskningssamarbete i vilket ke
nyanska institutioner deltar. Totalt upp
gick biståndet under budgetåret 1991/92 
till 143,1 miljoner kronor. 

Bistånd genom SIDA 
SIDA bedriver ett utvecklingssamarbete 
inom ramen för ett ettårigt avtal för bud
getåret 1992/93 till ett belopp om 115 mil
joner kronor. Det framtida samarbetets 
omfattning och inriktning har gjorts av
hängiga av landets framsteg mot demokra
ti. 

Vidare har framhållits i dialogen med 
Kenyas regering att tydliga inslag av mål 
och angivande av förväntade resultat kom
mer att göra sig gällande i biståndet. 

Förutsatt att det senaste årets överlag 
positiva förändringar består har man från 
svensk sida aviserat beredskap att pröva 
en övergång från projektbistånd till sek
torsstöd. Sådant stöd utgör en mer integre
rad del av förvaltningen men förutsätter å 
andra sidan reformer inom berörd förvalt~ 
ning. 

Det svenska biståndet har en tydlig 
landsbygdsprofil med program inom mil-
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jö- och markvård, hälsovård och vattenför
sörjning. Därutöver lämnas stöd till olika 
demokratibefrämjande insatser. Medels
fördelningen framgår av tabellen. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 135,0 115,0 

Ingående reservation 26,4 38,1 

Summa 161,4 153,1 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Vatten 22,8 22,0 

Markvård 30,0 28,5 

Hälsa 40,5 40,2 

Landsbygdsvägar 16,9 21,0 

PK-tond 9,6 10,8 

Rural Development 
Fund 3,5 6,0 

Katastrofbistånd 20,0 

Summa 123,3 148,5 

Utanför landram 20,6 20,0 

Miljö och markvård 
Miljö och markvårdsprogrammet är upp
delat i flera kompletterande insatser till ett 
belopp om totalt 20 miljoner kronor för 
budgetåret 1992/93. Stöd lämnas till ett 
nationellt markvårdsprogram, till forsk
ning om markvård och till en paraplyorga
nisation för närmare 200 lokala miljögrup
per. Programmet har fått ett nationellt 
genomslag och även vunnit internationell 
uppmärksamhet. 

Hälsovård 
Bistånd lämnas till primärhälsovården till 
ett belopp om 45 miljoner kronor för bq.d
getåret 1992/93 och består av sju delpro
gram. Bland dessa kan nämnas underhåll 
av hälsobyggnader, färdigställande av vat
tentankar och latriner och inköp av p-pil
ler. 



Vattenförsörjning m.m. 
Andra områden för bistånd har gällt 
landsbygdens vattenförsörjning och reha
bilitering av landsvägar. Under år 1992 
avtalades om demokratibefrämjande insat
ser med olika organisationer med fokus på 
seminarier och utbildning kring valförfa
rande samt kring kvinnors roll i demokra
tiprocessen. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Flera svenska enskilda organisationer är 
verksamma i Kenya med utvecklingsinsat
ser av vilka kan nämnas Swedish Coopera
tive Centre och pingstmissionens u-lands-
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hjälp. Genom SIDA lämnades cirka 
20 miljoner kronor till dessa och andra 
organisationer verksamhet i Kenya. 

Bistånd genom SAREC 
SAREC:s regionala forskningsprogram har 
inom bl.a. samhällsvetenskap och energi 
inbegripit institutioner i Kenya. BITS läm
nade under 80-talet u-krediter till energi
sektorn till ett samlat utfäst värde om 
428 miljoner kronor. Några u-krediter har 
inte lämnats under senare år. 

Det sammanlagda utbetalade biståndet 
till Kenya uppgick under budgetåret 
1991 /92 till 143 miljoner kronor. 



Tanzania 

Karta: Stig Söc:lerlind, CStDA 

Befolkning 
Befolknings. 
tillväxt/år 

24,5 mi lj 

3,1% 

Andel av arbetskraften i 

b 

(1990) 

100 200 300 

km 

väg 
-++++ järnväg 

KENYA 

Bistånd 

I maj 1992 beslutade Tanzanias 
parlament att landet skall bli 
flerpartistat. Det är oklart när de 
första fria parlamentsvalen skall 
hållas. Den svaga infrastrukturen 
medför att ekonomiska reformer 
går långsamt. Huvudmålet för det 
svenska biståndet har de senaste 
åren varit att stödja struktur
anpassning som bidrar till 
ekonomisk återhämtning och 
tillväxt. 

Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 
totalt 42, 1 

Sverige 5,5 

jordbruk industri 

1::::I:::8ii:rn:::: ··· tk ••••• ...... ·····+· ... '••::•ii•) I:•rn::~ 
tjänste
sektorn 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 

i 
85,6% 4,5% 9,9% 

Andel läskunniga uppgift saknas 

Förväntad livslängd 

Dödlighet, 
barn under 5 år 
BNl/invånare 
Bistånd, andel av BNI 
Militärutgifter, andel 
avBNP 

män 52,1 

kvinnor 55, 7 

17% (1990) 

110 USD(1990) 

48,2% 

6,9% (1989) 
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inom landramen 583,1 

utanför landramen 

enskilda organisationer 2,6 

katastrofbistånd 

regionalt samarbete 58,4 

demokratiinsatser 0,5 

betalningsbalansstöd 96,0 

särskilda program 3,5 

miljö 1,0 

BITS 4,4 

SWEDECORP 3,5 

SAREC 16,3 

Summa 769.3 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Tanzania var fram till 1992 en enpartistat. 
En politisk reformprocess inleddes under 
1991. En särskild presidentkommission 
tillsattes för att utreda frågan om flerparti
system. Vid en extra partikongress i febru
ari 1992 beslöt Chama cha Mapinduzi 
(CCM) att följa presidentkommissionens 
rekommendationer att avsäga sig sin ställ
ning som hittills enda tillåtna parti. I maj 
1992 beslutade parlamentet i total enighet 
att göra de nödvändiga ändringarna i kon
stitutionen. Ett antal partier har redan re
gistrerat sig. Det är ännu oklart när de för
sta fria parlamentsvalen kommer att 
hållas. 

Jordbruk och boskapsskötsel sysselsät
ter ca 85 % av Tanzanias befolkning och är 
den dominerande sektorn i Tanzanias eko
nomi. Industriutvecklingen har varit svag 
och många företag arbetar idag långt un
der sin kapacitet. Den ekonomiska krisen i 
landet har medfört försämringar i bl.a. till
gång på hälsovård och utbildning. Tanza
nia har dessutom en mycket stor utlands
skuld i förhållande till landets BNI och 
export. Skuldtjänsten uppgår till ca 26 % 
av exporten. 

Tanzania genomför sedan 1986 ett 
strukturanpassningsprogram med stöd av 
IMF och Världsbanken. Reformer har ge
nomförts omfattande bl.a. liberalisering av 
inrikes- och utrikeshandeln inklusive av
skaffande av priskontroller på de flesta 
varor, kraftiga devalveringar av valutan, 
avskaffande av subventioner och höjda 
räntor. Under 1992 har vissa framsteg 
gjorts vad gäller liberalisering av växelkurs 
och valutahandel'. Reformer av den finan
siella sektorn har inletts, genom att utländ
ska banker nu tillåts att etablera sig i lan
det. 

Den ekonomiska tillväxten har ökat se
dan anpassningsprogrammet inleddes. 
Under 1986 -1990 ökade BNP med i ge-

97 

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

nomsnitt 4,6 % per år jämfört med 0,8 % 
per år under 1981 - 1985. Reformbehoven 
är dock fortsatt stora och den svaga infra
strukturen på alla områden och statsför
valtningens svaga kapacitet medför att 
reformerna går långsamt. För att resurser 
skall frigöras för den nödvändiga upprust
ningen och utbyggnaden av såväl fysisk 
som social infrastruktur, krävs effektivise
ring av statsförvaltningen och omstruktu
rering inklusive privatisering av de statliga 
företagen. 

Det finns en stor och expanderande in
formell sektor i Tanzania omfattande bl.a. 
småindustri, handel, transporter, bygg
verksamhet och valutaväxling. Genom de 
avregleringar som skett har huvuddelen 
av verksamheten blivit tillåten. Den infor
mella sektorn uppges uppgå till ca 30 % av 
BNP. 

Mänskliga rättigheter 
och demokrati 

Generellt är läget beträffande respekt för 
mänskliga rättigheter relativt gott. Rappor
ter om missförhållanden förekommer 
dock, i första hand från polishäkten. Poli
tiskt frihetsberövande rapporteras, främst 
från Zanzibar. Yttrandefriheten, som varit 
relativt omfattande, har stärkts i och med 
att beslut fattats att införa flerpartisystem 
och att massmedierna har fått ökat spel
rum. 

Militärutgifter, externa 
konflikter 

Tanzanias militärutgifter uppgår till ca 7 % 
av BNP. De relativt höga militärutgifterna 
har hittills motiverats av oroligheterna i 
regionen. 
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Biståndsgivare 

Tanzania är mycket biståndsberoende. 
Mer än en tredjedel av bruttonationalpro
dukten härrör från bistånd. Bilden blir nå
got annorlunda om man ser till bistånd per 
capita, som uppgår till 47 USD. Sverige 
svarar för ca 12 % av det totala biståndet 
till Tanzania och är det största bilaterala 
givarlandet. Andra stora givare är Neder
länderna, Canada, Tyskland, Danmark, 
Norge, Storbritannien och EG. 

Sveriges bistånd 

Biståndet genom SIDA dominerar, men 
även SAREC, SWEDECORP och BITS 
samarbetar med Tanzania. Tanzania har 
utöver det mer långsiktiga biståndet inom 
landramen bl.a. mottagit särskilt valuta
stöd för import och skuldlättnader. Totalt 
utbetalades under budgetåret 1991 /92 
769,3 miljoner kronor. 

Bistånd genom SIDA 
Utvecklingssamarbetet genom SIDA regle
ras i ett tvåårigt samarbetsavtal för budget
åren 1992/93-1993/94, omfattande högst 
1 060 miljoner kronor. Landramen var för 
budgetåret 1991 /92 585 miljoner kronor. 
För 1992/93 har landramen sänkts till 
530 miljoner kronor. Under budgetåret 
1991/92 utbetalade SIDA 748 miljoner 
kronor av medel inom och utanför landra
men. Fördelningen framgår av tabellen till 
höger. 

Huvudiµålet för det svenska biståndet 
har under de senaste åren varit att stödja 
strukturanpassningsåtgärder som bidrar 
till ekonomisk återhämtning och tillväxt. 
Huvudområden för samarbetet är import
stöd, industri, undervisning, vattenförsörj
ning på landsbygden (HESA W A), skogs
och markvård, förvaltningsutveckling, 
telekommunikationer och energi. 
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Hälsovård 
Det svenska stödet till hälsosektorn ges till 
UNICEF:s Child Survival Development 
Programme, stöd till ett program för 
AIDS-bekämpning samt stöd till ett nutri
tionsinstitut. 

Importstöd 
En betydande del av biståndssarnarbetet 
utgörs av importstöd för att säkerställa 
den import som är nödvändig för ekono
misk återhämtning. Merparten av import
stödet fördelas genom det icke-administra
tiva valutafördelningssystemet Open 
General Licensing System (OGL). Från och 
med budgetåret 1992/93 kommer allt im
portstöd att kanaliseras genom OGL. I ok
tober 1991 deltog SIDA tillsammans med 
övriga givare i en översyn av valutastödet 
till Tanzania. Slutsatsen var att importstö
det genom OGL har mycket stor betydelse 
för den fortsatta ekonomiska utvecklingen. 
Vissa administrativa förbättringar, bl.a. 
avseende intern kontroll och bokföring i 

Bistånd genom SIDA, rnkr 
Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 585,0 530,0 

Ingående reservation 82,5 90,6 

Summa 667,5 620,6 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Importstöd 237,7 185,0 

Industrisektorn 85,0 1,0 

Undervisning 65,1 45,0 

Landsbygdens vatten-
försörjning 
(HESAWA) 27,8 38,0 

Skogs- och markvård 37,8 45,0 

Förvaltningsutveckling 27,7 30,0 

Hälsosektorn 15,0 19,8 

Telekommunikationer 9,7 

Energi 68,0 50,0 

Övrigt 9,3 8,0 

Summa 583,1 

· Utgående reservation 90,6 



det tanzaniska banksystemet av medelsan
vändningen och motvärdesbetalningar, 
skall nu genomföras. 

Förvaltningsbistånd 
Biståndet till utveckling av förvaltningen 
är också ett viktigt led i strukturanpass
ningsprocessen och avser främst åtgärder 
för att bistå finans- och planeringsministe
riet bl.a. i fråga om skuldhantering, bud
getadministration, beskattning, statistik 
och revision. 

Industri och infrastruktur 
Industrisektorstödet har främst inriktats på 
småindustri, exportfrämjande, industriella 
institutioner och till rehabilitering av en 
cementfabrik och en förpackningsindustri. 
Rehabiliteringen av cementfabriken och 
förpackningsindustrin avslutades planen
ligt den 31december1991 som delar av 
SIDA:s stöd. Sverige har varit delfinansiär 
av pappers- och massafabriken i Mufindi. 
Avtalet sades upp i juli 1992. 

Från och med budgetårsskiftet 1992/93 
har SWEDECORP övertagit delar av indu
striprogrammet. 

Inom stödet till energisektorn har 
Sverige hjälpt till att bygga de två största 
kraftverken i Tanzania, Mtera och Kidatu. 
Då det befunnits ytterst angeläget att utöka 
och säkerställa tillgången till elektricitet i 
Tanzania påbörjades byggandet av ett nytt 
kraftverk i november 1991 vid floden 
Pangani. Sverige bistår med 25 % av total
kostnaden för detta samnordiska projekt. 

Undervisning 
Den ekonomiska krisen har lett till försäm
ring av utbildningskvaliteten. Biståndet till 
undervisningssektorn syftar till att motver
ka försämringarna bl.a. genom produktion 
av läroböcker, renovering av skolbyggna
der och utbildning av lärare. Stödet inrik
tas på primär- och vuxenutbildning samt 
yrkesutbildning. 
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HESAWA 
Svenskt stöd till vattenförsörjning på Tan
zanias landsbygd har lämnats sedan år 
1965. Under 1980-talet har insatsen utveck
lats till ett integrerat program 
omfattande vattenförsörjning, hälsoupplys
ning och omgivningshygien (HESAW A, 
Health, Sanitation and Water). Stödet är 
koncentrerat till tre regioner vid Victoria
sjön. HESA W A-programmet bygger på ett 
aktivt deltagande av nyttjama, som till 
största delen är kvinnor, samt tekniska 
lösningar som är baserade på lokalsamhäl
lets resurser och kunskaper. Tillgången till 
vatten ökade under budgetåret. Sedan pro
grammet inleddes år 1985 har 650 000 
människor fått förbättrad vattenförsörj
ning och omgivningshygien. 

Skogssektorstödet inriktas på byskogs
bruk och mark- och miljövård och ges i 
form av utbildning, utrustning och institu
tionellt stöd. 

Bistånd utanför landramen 
Under budgetåret 1991/92 har Sverige 
givit Tanzania ett särskilt betalningsba
lansstöd om 110 miljoner kronor från an
slagsposten Stöd till ekonomiska reform
program och skuldlättnadsåtgärder inom 
ramen för Världsbankens särskilda pro
gram för Afrika (SPA). 60 miljoner kronor 
har använts för import genom OGL-syste
met och 50 miljoner kronor till att under
lätta Tanzanias betalningar på gamla 
Världsbankslån. 

För att stödja demokratiseringsproces
sen i Tanzania har Sverige gjort förberedel
ser för att delta i en större insats i samarbe
te med Världsbanken, som omfattar 
revision och uppdatering av Tanzanias 
lagar. Mindre insatser har gällt stöd till 
enskilda organisationer. 

Regionalt samarbete 
Inom SADCC-samarbetet pågår två större 
projekt avseende upprustning av Dar es 
Salaams hamn och upprustning av Taza
rajämvägen. 
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Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Tanzania får även ett omfattande bistånd 
utanför landramen. Ett trettiotal enskilda 
organisationer är engagerade i projekt 
inom bl.a. hälsovård, undervisning och 
landsbygdsutveckling. Ca 3,2 miljoner kro
nor utbetalades av SIDA i projektbidrag. 

Bistånd genom SWEDECORP 
SWEDECORP h.;ir från 1 juli 1992 övertagit 
ansvaret för småindustristödet till Tanza
nia. Stödet omfattar kompetensutveckling 
bland företagare och stöd till ett kreditsys
tem för småföretagare. Swedfund Intema
tional AB:s verksamhet i Tanzania omfat
tar ett antal samriskprojekt. Under 
budgetåret 1991/92 har två nya projekt 

Vägbygge i Aru Meru-distriktet, 
som ingår i ett skogsprojekt i 
Arusha. Mark- och skogsvård är 
ett par av de områden som 
svenskt bistånd satsar på i 
Tanzania. 
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tagits i drift; investering i sågverk och i 
cementindustri. Under budgetåret 1991 /92 
utbetalades 3,53 miljoner kronor i bistånd 
av SWEDECORP. 

Bistånd genom SAREC 
SAREC har ett omfattande bilateralt forsk
ningssamarbete med Tanzania. Genom 
SAREC lämnas stöd till tanzanska forsk
ningsinstitutioner, huvudsakligen för 
forskning inom medicin, jord- och skogs
bruk. Totalt utbetalades 16,3 miljoner kro
nor till forskningssamarbete i Tanzania. 

Bistånd genom BITS 
Under budgetåret deltog 55 tanzanier i 
internationella kurser anordnade av BITS. 

FOTO CHARLOTIE THEGEJBAZAAR 



Låstillverkning ingår i SIDA:s 
satsning på stöd till 
srnåindustriprojekt i Tanzania. 
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Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 
totalt 29,8 

Sverige 0,8 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 

inom landramen 70,9 

utanför landramen 

enskilda organisationer 

katastrofbistånd 11,0 

betalningsbalansstöd 50,0 

regionala insatser 

demokrati/MR 1,35 

särskilda program 2,65 

miljö 0,9 

BITS 3,9 

SWEDECORP 0,04 

SAREC 

Summa 140,74 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Uganda styrs sedan år 1986 av den natio
nella motståndsrörelsen under ledning av 
president Yoweri Museveni. Rörelsen rym
mer inom sig företrädare för olika parti
riktningar. Däremot är partipolitisk verk
samhet inte tillåten. En kommission för 
utarbetande av en ny konstitution förvän
tas presentera ett förslag före 1992 års ut
gång. Därefter skall förslaget behandlas av 
en konstituerande församling. En viktig 
fråga blir den om införande av flerparti
system. 

Uganda har alltsedan år 1987 fört en 
ekonomisk reformpolitik med syfte att 
återhämta landet från det ekonomiska och 
sociala förfall som följde i spåren av tidiga
re års inbördeskrig. Regeringen har vidta
git en rad åtgärder mot en marknadsorien
terad ekonomi. Tillväxten i ekonomin 
under senare år har varit kring 4 - 5 % per 
år. 

De offentliga utgifterna utgör en jämfört 
med andra länder liten andel av landets 
samlade inkomster. Förvaltningen är svag 
med bristfällig kapacitet att genomföra 
bland annat beslutade sociala program. 

Ett överskuggande problem för Uganda 
är den mycket svaga betalningsbalansen. 
Kraftigt fallande kaffepriser har urholkat 
landets valutainkomster. En betungande 
skuldtjänst föreligger bland annat till följd 
av de lån som Bretton Wood-institutioner
na lämnade till Uganda i början av 80-talet. 
Skuldtjänsten under år 1992 översteg de 
samlade exportinkomsterna. Under senare 
år har en viss diversifiering skett av lan
dets exportvaror, vilket underlättats av att 
ett marknadsanpassat valutasystem in
förts. 
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Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Läget avseende mänskliga rättigheter har 
under flera år föranlett kritik från interna
tionella medborgarrättsgrupper. Det har 
gällt rapporter om övergrepp förövade av 
armen mot civila i samband med att upp
rorsmakare bekämpats i de nordöstra de
larna av landet. Myndigheterna har, trots 
en särskild ombudsmannafunktion, varit 
långsamma med att utreda och offentlig
göra sina rön om sådana anklagelser. Un
der år 1992 har uppgifter om övergrepp 
minskat i antal, vilket kan bero på att kon
flikten med olika rebellgrupper avtagit. 
Kritik har även riktats mot att personer 
hållits fängslade av till synes politiska skäl. 
Under år 1992 frigavs ett stort antal perso
ner som fängslats utan rättslig prövning. 

Militärutgifter, externa 
konflikter 

Uganda har av historiska skäl haft höga 
militärutgifter, vilka huvudsakligen an
vänts till att försörja soldater inom natio
nella motståndsarmen. Militärutgiftena för 
budgetåret 1992/93 beräknas ta i anspråk 
cirka en fjärdedel av statsbudgeten. En 
nedskärning har emellertid påbörjats och 
innefattar bland annat demobilisering av 
soldater. En orolig gräns mot Rwanda och 
vad.man uppfattar som ett latent hot från 
Sudan har visat sig utgöra hinder mot att 
nå lägre militärutgifter. 

Ett svenskt bidrag om 10 miljoner kro
nor har lämnats till finansering av att 
Världsbanksprojekt som syftar till att bere
da arbetstillfällen för demobiliserade sol
dater ur armen. 
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Biståndsgivare 

Världsbanken är en betydelsefull långivare 
till och understödjare av Ugandas struk
turanpassningsprogram. Internationella 
valutafonden lämnade under 1992 ett fjär
de strukturanpassningslån på förmånliga 
villkor till Uganda. Som ovan nämnt be
hövs dessa medel bl.a. för att finansiera 
skuldtjänst på tidigare upptagna lån från 
valutafonden. USA är den främsta bilatera
la givaren. Andra viktiga givare är Tysk
land, Nederländerna, Storbritannien och 
Danmark. 

Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Ugan
da bedrivs i huvudsak genom SIDA. Den 
avtalade landramen uppgår för budgetåret 
1992/93 till 110 miljoner kronor. Därutöver 
har 50 miljoner kronor lämnats under år 
1992 i betalningsbalansstöd. BITS har läm
nat principutfästelse om u-kredit om cirka 
50 - 60 miljoner kronor för finansering av 
ett vattenkraftsprojekt. Forskare från 
Uganda deltar i av SAREC finansierade 
regionala forskningsprojekt laing energi 
samt samhällsvetenskap. Totalt utbetala
des under 1991/92140,7 miljoner kronor. 

Bistånd genom SIDA 
Biståndet genom SIDA regleras av ett två
årigt avtal som löper ut 1993--06-30. Samar
betet är inriktat på att befrämja utveckling
en och återuppbyggnaden av de sociala 
sektorerna och på att öka tillväxten inom 
det ekonomiska reformprogrammet. 

Bistånd lämnas i huvudsak genom sam
finansierade insatser med Världsbanken, 
Unicef och Swedish Cooperative Centre. 
Det finns inget svenskt biståndskontor i 
Kampala. 
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Hälsovård och vatten 
Ett samarbete bedrivs med UNICEF kring 
ett vatten- och hälsoprogram om 62 miljo
ner kronor för en tvåårs period. Inom häl
sosektorn lämnas vidare stöd till ett antal 
insatser bl.a. till immunisering samt före
byggande av AIDS. Det sammanlagda be
loppet uppgår till 45 miljoner kronor. 

Kooperation 
Stöd till den kooperativa verksamheten i 
Uganda har lämnats genom Swedish Coo
perative Centre till ett belopp om 30 miljo
ner kronor för budgetåret 1991/92. Verk
samheten innefattar bankväsende, 
bilverkstad och jordbruk. 

Inom landramen har ett belopp om 
högst 30 miljoner kronor avsatts för bidrag 
till utbyggnad av kraftverket Owen Falls i 
Jinja. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 110,0 110,0 

Ingående reservation 0 39,1 

Summa 110,0 149,1 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Hälsovård (Världs-
banken, UNICEF, WHO, 
UNFPA) 10,4 25,0 

Vatten (UNICEF) 34,0 28,0 

Kooperationen (SCC) 15,5 14,5 

PAPSCA (Världs-
banken) 15,0 10,01 

Owen Falls Vattenkraft-
verk (BITS)2 0 0 

Katastrofsamordnare 
(UNDP) 0 2,0 

Konsultfond 1,0 4,0 

Summa 75,9 83,5 
1 Omförhandlat till att samfinansiera ett Världs-

banksprogram för demobilisering av soldater. . 
2 BITS har principutfäst 60 miljoner kronor i u-kre

dit varav 30 miljoner kronor är gåvoelement. Där
utöver har SIDA utfäst 30 miljoner kronor i gåva. 
Utbetalningarna beräknas att ske tidigast 
1993/94 på grund av anbudsförfarandet. 



Bistånd genom BITS 
BITS har gjort en principutfästelse om en 
u-kredit om högst 60 miljoner kronor. In
ternationell upphandling är ännu (oktober 
1992) inte klar. 

Flera insatser har även lämnats till stöd 
för att stärka landets rättsväsende inklusi
ve ge bidrag till ombudsmannafunktionen 
Inspector General of Govemment samt ge 
bidrag till en fristående nationell medbor
garrättsgrupp. 
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UNICEF arbetar med bl.a. vaccinering och 
förebyggande åtgärder mot AIDS. 
FOTO "CHARLOTIE THEGE/BAZAAR 





Afrikas Horn 

Afrikas Horn drabbades håi;t av torkan 
som bredde ut sig över stora delar av Afri
ka under våren 1992. Inbördeskrigen fort
satte med oförminskad styrka i både Su
dan och Somalia med ofattbara mänskliga 
lidanden som följd. I Etiopien hölls regio
nala val i juni 1992. Landet övergångsre
gering, som sitter fram till att nationella val 
har hållits under 1993eller1994, har inlett 
ett ekonomiskt reformprogram i samarbete 
med Världsbanken och IMF. Även Eritrea 
har inlett en återuppbyggnadsprocess. To
talt utbetalades till länderna på Afrikas 
Horn 292 miljoner kronor under budgetår
et 1991/92. Merparten i form av katastrof
och återuppbyggnadsbistånd genom 
SIDA. 

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Biståndet till Afrikas Horn, utbetalningar 1991/92, mkr 

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT 

Etiopien 146,3 49,0 18,6 213,9 

Övriga länder 

Eritrea 36* 36,0 

Somalia 9,8 2,9 12,7 

Sudan 8,6 0,4 0,59 9,6 

Summa 200,7 49,4 21,5 0,59 292,2 

* katastrofstöd och återuppbyggnad 
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Etiopien 
:::-------,,,,,_ 

Befolkning 
Befolknings. 
tillväxt/år 

79,8% 

52milj 

2,9% 

7,9% 12,3% 

Andel läskunniga 
Förväntad livslängd 

ingen uppgift 

totalt 45,5 år 

kvinnor 47, 1 år 

Dödlighet, 
barn under 5 år 
BNl/invånare 
Bistånd, andel av BNI 
Militärutgifter, andel 
avBNP 

22% (1990) 

120 USD(1990) 

14,6% 

21% (1992) 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 18,0 

Sverige 0,2 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 146,0 

inom landramen 74,0 

utanför landramen 

Världbanksgruppen* 5,0 

katastrofer 53 

enskilda organisationer 8,0 

särskilda program 5,0 

övrigt 0,54 

BITS 49,0 

SAREC 18,6 

Summa 213,1 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Det långa inbördeskriget slog hårt mot 
Etiopien som redan tidigare tillhörde värl
dens fattigaste länder. Landets BNP per 
invånare ligger på endast 120 US dollar 
per år. Nedrustningen av den sociala sek
torn under Mengistus tid har drabbat häl
so- och undervisningssektorn. Man beräk
nar att mindre än en tredjedel av befoll<
ningen har tillgång till grundläggande häl
sovård. På varje läkare går det 39 000 per
soner. Knappt 35 % av barnen får under
visning på lågstadienivå och endast 
hälften av dem fortsätter till mellanstadiet. 
Omkring 6 miljoner barn har ingen som 
helst tillgång till undervisning. 

Landets infrastruktur är dåligt utbyggd; 
Etiopien har det glesaste vägnätet i hela 
Afrika. Inbördeskriget har lett till att till
växten har sjunkit kraftigt. BNP sjönk med 
5-6%under1991 samtidigt som befoll<
ningen växte med knappt 3 %. Idag står 
jordbruket för 40 % av BNP och 85 % av 
exporten samt arbetstillfällena. En försäm
rad handelsbalans och den stora utlands
skulden har lett till att skuldtjänstkvoten 
stigit kraftigt de senaste åren. Bristen på 
utländsk valuta är akut. Kaffe är den vikti
gaste exportvaran. 

Etiopien är idag beroende av utländsk 
hjälp för sin livsmedelsförsörjning. Torkan 
har förvärrat läget. Man beräknar att 6 - 8 
miljoner m~nniskor riskerar att drabbas av 
brist på mat det närmaste året. 

Övergångsregeringen arbetade fram ett 
ekonomiskt reformprogram, ERRP, under 
hösten 1991 i samarbete med Världsban
ken och Internationella Valutafonden, och 
väntas skriva under ett avtal om ett struk
turanpassningsprogram med samma orga
niSationer i slutet av 1992. De offentliga 
utgifterna ska skäras ned, utrikeshandeln 
liberaliseras, växell<ursen devalveras, skat
tesystemet reformeras, och statliga mono
pol avvecklas. Programmet kommer att 
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öka möjligheterna för Etiopien att få skuld
lättnader och stöd för import av insats
varor till jordbruk och industri. 

Instabil politisk situation 
Den politiska situationen är fortsatt instabil 
året efter att president Haile Mariam 
Mengistu och hans militärregim störtades 
av gerillakoalitionen EPRDF. Efter en na
tionall<on:ferens tillsattes en övergångsre
gering som ska styra landet fram till att 
allmänna val har hållits. I samband med 
konferensen antogs en nationell stadga 
som utgör grunden för övergångsregering
ens maktutövning. Regeringen leds av 
Meles Zenawi. 

Enligt stadgan ska det hållas allmänna 
val i hela landet under 1993. Sedan i april 
1991 är det tillåtet att bilda politiska partier 
och anordna möten och demonstrationer. I 
stadgan gav man sitt stöd till FN:s allmän
na förklaring om de mänskliga rättigheter
na, ett demokratiskt politiskt system, en 
oberoende domarkår och de etiopiska foll<
gruppernas självbestämmanderätt. I juni 
1992 hölls regionala val. OLF, Oromo Libe
ration Front, uppmanade till bojkott av de 
regionala valen och drog sig ur övergångs
regeringen kort efter valen. En kontakt
grupp bestående av utländska ambassadö
rer försöker få parterna till förhandlings
bordet. Den nya regionindelningen, som 
bygger på etnisk tillhörighet, skapar viss 
osäkerhet om det framtida förhållandet 
mellan de regionala organen och central
makten. I de flesta regioner pågår arbetet 
med att bilda beslutande organ. Frågan om 
äganderätten till mark ska lösas genom en 
foll<omröstning efter valet 1993. 
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Militärutgifter, externa 
konflikter 

De militära utgifterna stod under inbör
deskrigets slutskede för över hälften av 
statsbudgeten men har idag sjunkit till ca 
203. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Det politiska systemet utvecklas i demo
kratisk riktning. Respekten för de mänskli
ga rättigheterna har förbättrats. Etiopien 
har skrivit under FN:s barnkonvention. 
Dock finns det många gatubarn. Interna
tionella Röda Korskommitten tillåts besöka 
fångar. Amnesty och Africa W atch har 
också besökt landet. Det nattliga utegångs
förbudet har avskaffats. Vid påskhelgen 
1992 direktsändes ortodoxa kyrkoceremo
nier för första gången på 17 år. Inhemska 
organisationer för mänskliga rättigheter 
får verka fritt. I samband med de regionala 
valen förekom dock enstaka övergrepp. 
F.d. medlemmar av Mengistus Workers' 
Party of Ethiopia hade inte rätt att rösta i 
de regionala och lokala valen. De är fortfa
rande förbjudna att delta i det politiska 
livet. Omkring 2 000 representanter för 
Mengistus förvaltning och regeringsparti 
sitter fortfarande fängslade utan rättegång. 
Dödsstraff kan enligt 1957 års strafflag 
utdömas för mord. Ingen har dock dömts 
till döden sedan maktskiftet. Som ett teck
en på kvinnans svaga ställning kan näm
nas att det traditionella bruket av kvinnlig 
omskärelse fortfarande förekommer i stor 
utsträckning. 

Biståndsgivare 

Sverige tillhör den lilla grupp av länder 
som ger bistånd till Etiopien. Sverige är 
tillsammans med Italien den största bilate-
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rala givaren. Världsbanken är den största 
multilaterala givaren medan EG är störst 
totalt, inklusive katastrofbistånd. Under 
året har flera nya biståndsgivare visat in
tresse för landet. 

Sveriges bistånd 

SIDA dominerar det svenska biståndet, 
men även BITS och SAREC samarbetar 
med Etiopien. Totalt betalades 213,6 miljo
ner kronor ut till Etiopien under 1991 /92. 
Trots svårigheterna har flera program lett 
till positiva resultat, bl.a. kartprogrammet 
och stödet till skolbcikstryckeriet. I väntan 
på att det långa inbördeskriget skulle ta 
slut, antog biståndet alltmer en övervint
ringsform med betoning på kunskapsupp
byggnad. Etiopien kan knappast inrikta sig 
på strategier för långsiktig utveckling för
rän efter de nationella valen. Därför kan 
inte biståndet gå fortare fram än vad läget i 
landet tillåter. 

Bistånd genom SIDA 
Biståndet via SIDA regleras i ett tvåårigt 
samarbetsavtal som inleddes budgetåret 
1992/93. Under. denna tid fasas en del 
gamla program ut och samarbetet koncen
treras till de områden som har bäring på 
ett långsiktigt utvecklingssamarbete: åter
uppbyggnad, naturresurshållning, under
visning, och hälsovård. Landramen höjdes 
med 50 miljoner kronor till 150 miljoner 
kronor för 1992/93. 

Landramen för 1991/92 låg på 100 mil
joner kronor. Dessutom fanns ca 44 miljo
ner kronor kvar i outnyttjade medel från 
året före. Sammanlagt betalades 146,3 mil
joner kronor ut 1991/92, varav 74,1 miljo
ner inom landramen och 72,2 miljoner ut
anför landramen. Det fanns kvar knappt 
70 miljoner kronor i outnyttjade medel vid 
budgetårets utgång. De stora reservatio
nerna beror på att det har varit svårt att 
bedriva biståndsverksamhet i det osäkra 
politiska läge som rådde i samband med 



slutet av kriget och året därefter. I landra
men ingår program inom flera sektorer: 
undervisning, hälsovård, naturresurshåll
ning och vattenförsörjning. En tredjedel av 
landramen har använts till katastrofstöd. 

Undervisning 
Det svenska stödet, som inleddes för 25 år 
sen, har hittills bidragit till att bl.a. 7 600 
nya skolor har byggts. Det har också med
verkat till produktionen av 45 miljoner 
skolböcker och utbildning av 75 000 in
struktörer inom vuxenutbildningen. Sam
arbetet omfattar även vuxenundervisning, 
fortbildning av lärare, utveckling av skol
möbler samt stöd till undervisningsminis
teriets planeringsenhet. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 100,0 150,0 

Ingående reservation 44,0 69 ,9 

Summa 144,0 219,9 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Undervisning 37,4 40 

Hälsovård 11,6 19 

Vattenförsörjning 5,1 8 

Naturresurs-
hushållning 5,0 16 

Personal- och konsult-
fond 8,0 6 

Kartor 1, 1 4 

Demokrati, mänskliga 
rättigheter 0 3 

Återuppbyggnad 0 50 

Katastrofinsatser 5,9 

Beredning långsiktigt 
samarbete 0 4 

Summa 74,0 

Utgående reservation 69,9 

Utom landramen 

Totalt SIDA 146,3 

*Utbetalning av reserverade medel från tidigare 
budgetår då SIDA hade handläggningsansvar för 
anslagsposten. 
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Hälsovård 
Svenskt stöd till hälsovård i Etiopien inled
des redan för snart 100 år sen med mis
sionssjukvård. Idag går stödet till framför 
allt utbildning av hälsovårdspersonal, 
mödravård och familjeplanering, omgiv
ningshygien, planering och ledningsut
veckling, och det nationella aidsprogram
met. Tre fjärdedelar av landsbygdens 
hälsocentraler har hittills fått utrustning 
för enkel mödra- och barnahälsovård. Ca 
20 nya vårdlärare har utbildats, och 160 
befintliga vårdlärare har fått pedagogisk 
utbildning. 

Vattenförsörjning 
En stor del av den svenska insatsen har 
bestått av inköp av utrustning och fordon. 
Även utbildning av ingenjörer och tekni
ker har utgjort en väsentlig del. En femte
del av befolkningen i de östra regionerna 
har fått tjänligt dricksvatten, jämfört med 
endast tolv procent i övriga landet. Det är 
ett resultat av att man har byggt 642 
dricksvattenbrunnar och 155 ledningssys
tem samt täckt 34 källor. 

Naturresurshushållning 
Sverige har i närmare 30 år stött lands
bygdsutveckling och naturresurshållning i 
Etiopien. Hittills har ca 750 skogstekniker 
utbildats i jordbruk, skogs- och miljövård. 
Stödet har även gått till skogsforskning, 
statliga skogsbruk och centralt förvalt
ningsstöd. Avskogning, jord erosion och 
förslitning av marken har gjort landet sår
bart för torka och svält. I början av SO-talet 
täcktes 16 % av landet av skog- idag en
dast 2,7 % av ytan. 

Övrigt 
Stödet via personal- och konsultfonden har 
bl.a. gått till förvaltningsutbildning och 
statistiksamarbete för nationalräkenskaper. 
Det svenska stödet till det regionala pro
grammet för företagareutbildning admi
nisteras numera av SWEDECORP. 

SIDA har stött Etiopiens kartverk, EMA, 
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med ca 4 miljoner kronor per år. Därige
nom har topografiska kartor för ungefär en 
tredjedel av landet kunnat tas fram. EMA 
utgör sannolikt Afrikas idag bäst funge
rande kartmyndighet. 

Dessutom ingår stöd till miljöfrågor om 
467 000 kronor och 5 miljoner kronor till 
särskilda program, där aidsbekämpning 
utgör den största delen. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Rädda Barnen, Röda Korset, Lutherhjäl
pen, Svenska Kyrkans Mission och Evang
eliska Fosterlandsstiftelsen är några av de 
enskilda organisationer som arbetar i Etio
pien. BJ.a. via dem kanaliserades samman
lagt 79,6 miljoner kronor för olika humani
tära insatser. Knappt hälften av pengarna 
gick till demobilisering och återanpassning 
av soldater ur den forna regeringsarmen. 
Ytterligare 8 miljoner kronor gick via de 
enskilda organisationerna till olika typer 
av utvecklingsprojekt i Etiopien. 

Katastrofbistånd 
Förutom det bilaterala stödet har Etiopien 
även fått del av medel inom ramen för 
FN:s samlade program för hela Afrikas 
horn, SEPHA. Eftersom det svenska bidra
get inte är öronmärkt är det svårt att preci
sera hur stor del Etiopien har fått. 

112 

Bistånd genom BITS 
Hittills har BITS beviljat u-krediter på 177 
miljoner kronor varav 94 miljoner är gåvo
element. Den senaste är en delfinansiering 
av sockerbruket i Fincha genom en kombi
nationskredit på 68,6 miljoner kronor, va
rav 38 miljoner i gåvobistånd. 

Sammanlagt 12 etiopier deltog i kurser i 
bl.a. mänskliga rättigheter som finansiera
des av BITS till en sammanlagd kostnad 
om en knapp miljon under 1991/92. 

Bistånd genom SAREC 
SAREC:s stöd svarar för mer än 80 procent 
av forskningsbudgeten vid etiopiska uni
versitet. SAREC är den största givaren när 
det gäller forskning. Myndighetens strate
gi är bl.a. att satsa på långvarigt samarbete 
mellan etiopiska och' svenska institutioner. 
Förutom den kvantitativa förstärkning 
som har skett genom forskarutbildning 
och investering i infrastruktur för forsk
ningen, har man gjort stora kvalitativa 
framsteg vad gäller lokal kapacitet att ut
forma och leda projekt som är relevanta 
för landets utveckling. Dessa omfattar bl.a. 
flora, organisk kemi, geofysik samt väg 
och vatten. För 1991 /92 betalade SAREC 
ut 18,6 miljoner kronor. Sedan 1979 /80, då 
samarbetet inleddes och fram till 1990/91 
har SAREC kanaliserat ca 103 miljoner kro
nor till Etiopien. 



Soinalia 

Totalt utbetalat under budgetåret 1991/92 
ca 213 miljoner kronor. 

I Somalia råder anarki, kaos och laglös
het i inbördeskrigets följd. Landets norra 
del, Somaliland, har förklarat sig självstän
digt. Något utvecklingsbistånd går därför 
knappast att driva, utan insatserna har 
koncentrerats till katastrofbistånd. 

Bistånd genom BITS 
Tillsammans med Världsbanken har BITS 
finansierat ett projekt för att förbättra den 
sociala statistiken i landet. Uppföljningen 
av projektet har dock inte kunnat slutföras. 
Hittills har 14,9 miljoner kronor betalats 
ut. 

Bistånd genom SAREC 
SAREC har avbrutit sitt forskningssamar
bete med Somalia. Stödet om ca 2,9 miljo
ner kronor går istället till att ge somaliska 
forskarstuderande möjlighet att avsluta 
påbörjade studier i Sverige. SAREC stöder 
också två regionala program i arkeologi 
och marinbiologi där somaliska forskare 
kommer att medverka. Hittills har ca 40 
somaliska forskare etablerat samarbete 
med svenska kolleger, tio somalier har 
avlagt doktorsexamen och ytterligare elva 
är på god väg. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Ytterst få enskilda organisationer har haft 
möjlighet att arbeta i Somalia under året 
till följd av den prekära säkerhetssituatio
nen. Sverige har lämnat bidrag till kata
strofhjälp via bl.a. Internationella Röda
korskommitten. Omkring 30 svenskar 
deltar i olika hjälpprogram i Somalia, bl.a. 
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Några hyrda beväpnade vakter utanför 
sjukhuset i Baidoa. 
FOTO: HELDUR NETOCNY/BAZAAR 

har svenska Röda Korset har skickat vård
personal. Lutherhjälpen och Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen har sänt personer 
som arbetar för FN-organen. Den svenska 
FN-beredskapsstyrkans specialenhet för 
katastrofhjälp, SWEDRELIEF, deltar i 
UNICEF:s hjälpprogram. Somalia har ock
så fått del av Sveriges bidrag till FN-orga
nen, bl.a. UNICEF, och FN:s appell om 
stöd till Afrikas Horn. De svenska bidra
gen är inte öronmärkta för att möjliggöra 
för FN att agera snabbt och flexibelt. 

Sammanlagt betalades ca 210 miljoner 
kronor ut. Ytterligare bidrag kom Somalia 
till del via bl.a. UNHCR:s Afrikaprogram. 
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Sudan 

Totalt utbetalt under budgetåret 1991 /92: 
9,1 miljoner kronor. 

På grund av inbördeskriget och det för
sämrade politiska klimatet gentemot icke
muslimer blir det allt svårare att bedriva 
bistånd i Sudan. I september 1992 dödades 
tre biståndsarbetare, som arbetade för FN:s 
Operation Lifeline Sudan och en norsk 
journalist i södra Sudan. 

Bistånd genom BITS 
BITS inriktar sig på att i första hand befästa 
redan genomförda insatser. Myndigheten 
har inte inlett några nya åtaganden. BITS 
samarbete med Sudan har sedan starten år 
1981 omfattat ett tjugotal insatser. De flesta 
har inriktats på att höja kompetensen inom 
energi- och hälsovårdssektorerna. Hittills 
har ca 24,6 miljoner kronor betalats ut. 
Knappt 90 personer har hittills deltagit i 
BITS kurser, de flesta inom områdena jord
bruk, miljö och företagsledning. Under 
budgetåret deltog endast en sudanes i 
BITS kurser. 

Bistånd genom SWEDECORP 
Swedfund International AB stöder ett me
jeriprojekt i Khartoum sedan 1982. Under 
1991/92 utbetalades 59 000 kronor för ut
bildning och administration. 

Katastrofbistånd 
Sudan fick sammanlagt 7,5 miljoner kro
nor i katastrofbistånd via bl.a. Röda Korset 
och Erikshjälpen under 1991/92. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Ett fåtal svenska enskilda organisationer 
arbetar i Sudan. Svensk-sudanska fören
ingen, som arbetar med ett byprojekt i lan
det, fick ett SIDA-bidrag på ca 1,4 miljoner 
kronor. 
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Eritrea 

Eritrea styrs sedan juli 1991 av en 
provisorisk regering. Förberedelser har 
inletts för den folkomröstning om Eritreas 
framtid som planeras äga rum i april 
1993. Eritrea håller på att återhämta sig 
efter 30 års inbördeskrig. En halv miljon 
flyktingar skall reintegreras i samhället, 
merparten från Sudan. Repatrieringen har 
inte skett utan problem och UNHCR har 
efter dispyt med den provisoriska 
regeringen beslutat avvakta med sin 
medverkan i detta arbete. 

Det svenska biståndet genom SIDA har 
bestått av katastrofbistånd, som 
kanaliserats genom enskilda 
organisationer eller multilaterala organ. 
Totalt utbetalades under budgetåret 
1991/92 ca 36 miljoner kronor till olika 
insatser som stöd till mark- och vatten
vård, dammbyggen, barnmatsproduktion, 
livsmedelsbistånd och akut nödhjälp. 
Därutöver erhöll Eritrea ca 25 miljoner 
kronor genom det stöd som förmedlades 
till det regionala programmet Special 
Emergency Programme for the Horn of 
Afrikca (SEPHA). 

BITS, SWEDECORP och SAREC har inget 
biståndssamarbete med Eritrea. 
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Väst-,Central- och Nordafrika 

Väst· och Centralafrika 

Väst- och Centralafrika är ett mycket hete
rogent område, som inkluderar bl.a. Nige
ria, Afrikas folkrikaste nation, huvuddelen 
av kontinentens oljeproducenter, Sahel
länderna och de fransktalande CFA-län
derna, vars valuta är konvertibel mot den 
franska francen. 

Flera länder har under 1991och1992 
genomgått eller inlett en politisk reforme
ring i demokratisk riktning. Flerpartival 
har hållits i bl.a. Benin, Kap Verde, Burkina 
Faso, Nigeria och Kongo, medan de är 
nära förestående i Guinea-Bissau, Niger, 
Ghana, Guinea, Burundi och på Komorer
na. De frankstalande länderna har ofta valt 
en formel för förändring där det regerings
bärande partiet inbjudit opinionsbildande 

Biståndet till Väst-, Central- och Nordafrika, utbetalningar 1991/92, mkr 

Land SIDA BITS* SAREC SWEDECORP TOTALT 

Guinea Bissau 72,9 0,2 1,7 0,09 74,8 

Kap Verde 65,4 0,02 65,42 

Övriga länder 

Algeriet 2,3 2,3 

Benin 0,2 0,2 

Burkina Faso 2,4 0,2 2,6 

Elfenbenskusten 0,3 0,3 

Egypten 5,8 0,6 6,4 

Gambia 2,6 2,6 

Ghana 20,4 2,5 0,2 23,1 

Guinea 5,0 0,1 5,1 

Liberia 6,0 6,0 

Marocko 0,1 0,1 

Mauretanien 3,1 3,1 

Niger 0,6 0,6 

Nigeria 1,2 1,2 

Senegal 10,0 1,9 0,2 12,1 

Sierra Leone 0,2 0,1 0,3 

Tchad 0,2 0,2 

Togo 0,1 0,1 

Tunisien 4,2 1,2 5,4 

Zaire 8,8 8,8 

Söder om Sahara 5,7 5,7 

Västsahara 9,7 9,7 

Summa 210,6 18,9 1,7 2,5 236,1 

*endast tekniskt bistånd och internationella kurser 
1 Marocko fick även två u-krediter om sammanlagt 188,9 miljoner kronor, varav 59,9 miljoner i gåvoelement 
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grupper till en nationalkonferens för att 
diskutera och besluta om ändringar i kon
stitutionen. 

Beträffande respekten för mänskliga 
rättigheter kan inga generella iakttagelser 
göras. Det finns dock ett stort antal natio
nella, regionala och kontinentala organisa
tioner för mänskliga rättigheter i regjonen. 
Konflikten i Liberia har ännu inte fått nå
gon lösning. Den västafrikanska organisa
tionen ECOW AS har haft en viktig roll i 
försöken att lösa konflikten och har sänt en 
gemensam trupp, ECOMOG, till landet. 
Den politiska processen har dock stagnerat 
och mot slutet av 1992 blossade striderna 
upp på nytt. 

I Zaire råder alltjämt stor osäkerhet om 
den fortsatta utvecklingen. Oroligheterna 
under hösten 1991 tvingade en stor del av 
de svenska missionärerna samt den svens
ka amr;;.ssaden att söka tillfällig vistelseort 
i Kongo. President Mobutu har alltjämt en 
stark position, men den undergrävs suc
cessivt och utvecklingen mot demokrati 
stärks. 

De ekonomiska förhållandena skiljer sig 
avsevärt mellan länderna. I BNP per capita 
räknat befinner sig Guinea-Bissau 
(180 USD) nederst på utvecklingsstegen, 
medan Gabon intar en överlägsen position 
med 3 330 USD. De oljeproducerande sta
terna upplevde, till följd av kriget i Persis
ka Viken, en exportökning under 1991, 
medan samma händelse fick mycket nega
tiva effekter för icke-producenterna i regio
nen. Länderna har också drabbats hårt av 
att världsmarknadspriserna på viktiga ex
portvaror somt.ex. kakao, bomull och mi
neraler sjunkit under 1991 och 1992. 

I Västafrika finns ett antal organisatio
ner för regionalt samarbete, varav ECO
W AS (Economic Community of West Afri
can States) är den mest betydande. Man 
har inom organisationen diskuterat olika 
former av regional ekonomisk integration, 
men inga bindande beslut har fattats. 
Ekonomisk integration diskuteras också 
inom de två CFA-sammanslutningarna. 
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Under 1992 har omfattande diskussioner 
förts om att övergå från ett monetärt sam
arbete till ett allmänekonomiskt. Parallellt 
med detta fortgår debatten om vilka positi
va eller negativa effekter ländernas starka 
koppling till Frankrike får för deras ut
veckling. 

Flera länder i regionen är mycket skuld
tyngda och ingår i Världsbankens SPA
samarbete, Special Programme of Assis
tance. Inom ramen för detta förefaller det 
möjligt, och ibland även tillrådligt, att 
SIDA ser till även dessa länders förutsätt
ningar att erhålla betalningsbalansstöd. 

Bortsett från biståndet till de två pro
gramländerna Guinea-Bissau och Kap Ver
de, erhöll länderna i regionen ca 85 miljo
ner kronor i svenskt bistånd. 

De enskilda organisationernas arbete, 
både inom katastrofhjälp och utvecklings
samarbete, utgör ett mycket viktigt inslag i 
Sveriges insatser. De svarar för en stor del 
av beloppet. Zaire är ett av Sveriges äldsta 
missionsländer och är jämte Etiopien, Tan
zania och Kenya än igag det land som hy
ser flest missionärer som arbetar med bi
stånd. 

SIDA ansvarar för ett regionalt miljö
program i de västafrikanska Sahel-länder
na. 

Den nyligen etablerade Frivilligorgani
sationernas fond för mänskliga rättigheter 
stöder organisationer främst i Väst- och 
Centralafrika. 

BITS insatser i regionen har hittills varit 
av blygsam storlek. Endast i Ghana och 
Senegal har man haft åtaganden utöver det 
internationella kursprogrammet. 

SWEDECORP:s enda större insats ut
görs av ett joint-venture i Rwanda. 



Nordafrika 

Länderna i Nordafrika ingår i den arabiska 
kultursfären där islam, både socialt och 
politiskt, spelar en viktig roll. På flera stäl
len har fundamentalismen fått ett starkare 
fäste under de senaste åren, men parallellt 
med detta stärks i många fall också de de
mokratiska värderingarna och respekten 
för mänskliga rättigheter. 

Fundamentalismen hanteras på varie
rande sätt i länderna. Under 1992 har ut
vecklingen i Algeriet tagit en oroande 
vändning, och den positiva utvecklingen 
mot demokrati har avbrutits. Den islamis
ka motståndsrörelsen FIS har förklarats 
olaglig. Händelserna har skapat oro i regi
onen och även andra länder har erfarit 
ökat politiskt våld med anknytning till 
radikala muslimska grupper. 

Libyens politiska roll i regionen är kom
plex och försvårar bl.a. det inomregionala 
samarbetet. Anklagelser om inblandning i 
internationell terrorism riktas mot landet. 
Sedan i april 1992 är Libyen föremål för 
omfattande FN-sanktioner till följd av 
Lockerbie-affären. 

Frågan om territoriet Västsaharas sta
tus har behandlats inom FN sedan 1989. 
Förberedelserna inför den utlysta folkom
röstningen har under år 1991 och 1992 mer 
eller mindre avstannat och man har ännu 
inte enats kring utformning av röstläng
derna. Befrielserörelsen Polisarios roll har 
försvagats till följd av att stödet från Alge
riet minskat. 
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Fem av länderna i regionen, Algeriet, 
Libyen, Marocko, Mauretanien och Tuni
sien, bildar tillsammans Maghrebunionen, 
en organisation för huvudsakligen ekono
miskt samarbete. Man eftersträvar goda 
kontakter med EG, främst de sydeuropeis
ka staterna. Organisationen har hittills lidit 
av betydande interna samarbetssvårighe
ter, till följd av bl.a. Lockerbiefrågan och 
Västsaharakonflikten. 

Under 1991 drabbades de nordafrikan
ska ländernas ekonomierna hårt av kriget i 
Persiska viken, främst genom handelsbort
fall, minskad turism, i vissa fall avtagande 
biståndsflöden samt av att stora skaror 
emigrantarbetare återvände från staterna 
runt Persiska Viken. Under 1992 har de 
flesta ekonomierna återhämtat sig. 

Ländernas utvecklingsnivåer visar på 
stora skillnader, där Egyptens BNP per 
capita uppskattas till ca 600 USD och Alge
riets till 2 060 USD. Egypten är också det 
enda land som har ett nära samarbete med 
Världsbanken och som är berättigat att 
låna på deras mjukare villkor. 

Sverige lämnar bistånd till Algeriet, 
Egypten, Marocko, Tunisien och till flyk
tingar i Västsahara. Totalt gavs ca 90 miljo
ner kronor under budgetåret 1991 /92. Bi
ståndet består huvudsakligen av 
samarbete genom BITS, SWEDECORP och 
svenska enskilda organisationer. 

Under 1992 tog SIDA initiativ till ge
nomförandet av en kartläggning av natio
nella, regionala och globala mänskliga rät
tighetsorganisationer i Nordafrika och 
Mellanöstern. 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 122,3 

Sverige 13,2 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 
inom landramen 61,9 
utanför landramen 

enskilda organisationer 0,8 

betalningsbalansstöd 8,7 

demokrati/MR 0,01 

särskilda program 1,5 

BITS 0,16 
SWEDECORP 0,009 

SAREC 1,7 

Summa 74,8 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

På väg mot demokrati 
Sedan självständigheten 1974 har Guinea 
Bissau varit en enpartistat, styrd av P AIGC 
(Partido Africano de Independencia da 
Guine Bissau). I slutet av 1990 hölls en 
folkomröstning om övergång till flerparti
system under perioden 1991-1993, och 
1991 ändrades författningen som stadgar 
enpartisystem. Man införde fri partietable
ring och ett tiotal partier har hittills regist
rerats. Under hösten samma år beslutade 
nationalförsamlingen införa ökad press-, 
yttrande- och föreningsfrihet. Det politiska 
debattklimatet har därmed avsevärt för
bättrats. Förberedelsearbetet inför de pla
nerade flerpartivalen har dock dragit ut på 
tiden och beräknas nu äga rum under för
sta halvåret 1993. 

Guinea Bissau är ett av världens fatti
gaste länder. Den sociala utvecklingen är 
mycket svag, och endast 15 % av folket kan 
läsa och skriva. Medellivslängden ligger 
på 42 år. 

Jordbrukssektorn dominerar i Guinea 
Bissau och sysselsätter drygt 80 % av be
folkningen. Den svarar för drygt 50 % av 
BNP och för 2/ 3 av landets export. Ut
vecklingspotentialen är god men bristfäl
ligt utnyttjad till följd av att incitament för 
bönderna att producera för marknaden 
saknas. 

Landets kust erbjuder goda fiskemöjlig
heter, men ekonomiska skevheter har 
hämmat utveckling av sektorn. 

Svag strukturanpassning 
Guinea Bissau har sedan 1987 en överens
kommelse med Världsbanken och IMF om 
strukturanpassning. Överlag har resulta
ten varit svaga och ekonomin karaktärise
ras alltjämt av stora makroekonomiska 
obalanser. Målet med programmet är att 
successivt införa marknadsekonomi, men 
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vägen dit är mycket prövande. Den offent
liga sektorns överdimensionering och 
svaghet utgör ett övergripande problem, 
varför privatiserings- och förvaltningsre
former ges högsta prioritet inom struktur
anpassningen. 

Under 1992 har dock Världsbanken och 
IMF öppnat dialogen med Guinea Bissau 
igen och regerinf!;en har vidtagit ett antal 
åtgärder för att stärka ekonomin. An
strängningar görs för att öka kontrollen 
över de statliga finanserna, bl.a. genom att 
strama till indrivningen av de skulder som 
blev resultatet av 1990 och 1991 års okon
trollerade statliga kreditgivning. Kraven 
på motvärdesinbetalningar för utländsk 
valuta har stärkts och privatisering under 
öppna former bedrivs. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Det allmänna omdömet om respekten för 
mänskliga rättigheter i Guinea Bissau är att 
situationen har förbättrats. Bland de för
hållanden som kan kritiseras och återstår 
att reglera kan nämnas säkerhetspolisens 
starka position och domstolarnas osjälv
ständiga ställning gentemot den exekutiva 
makten. Regeringen arbetar för att åstad
komma ytterligare förbättringar. 

Under 1991 bildades den första MR
organisationen i landet. 

Konventionerna om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor samt om 
barnets rättigheter har ratificerats. 

Militärutgifter, externa 
konflikter 

Militärutgifternas andel av budgeten har 
under de senaste åren sjunkit markant och 
uppgår idag till ca 3 % av BNP. 

Guinea Bissau anklagas med jämna 
mellanrum av grannlandet Senegal för att 
ge fristad åt Casamancerebellerna. Man 
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har från guineanskt håll försökt inta en 
medlande position i internkonflikten. 

Effektivitet i biståndet 

Resultaten av biståndet har varit svaga. 
Landet har en låg mottagningskapacitet 
och en sviktande kompetens inom många 
områden. Strukturanpassningsprogram
met släpar efter. Inga utbetalningar av 
strukturanpassningslån har effektuerats 
sedan början av 1991. 

Biståndsgivare 

Guinea-Bissau är starkt beroende av inter
nationellt bistånd. Under 1991 erhöll lan
det 80 MUSD, dvs ca 420 SEK per person. 
Detta innebar dock en minskning sedan 
föregående år, orsakad av att Världsban
kens och IMF:s kreditgivning stoppats och 
att flera andra givare, däribland Sverige, 
följt en restriktiv policy. 

Flera FN-organ samt Afrikanska ut
vecklingsbanken och EG är betydande 
multilaterala givare. Sverige är störst av de 
bilaterala givarna och svarar ensamt för ca 
15 3 av det totala biståndet. Övriga bety
dande givare är Taiwan, Nederländerna, 
Frankrike och USA. Det portugisiska infly
tandet är påtagligt, men de finansiella bi
dragen är blygsamma. Kina och Italien 
avslutade under 1991 samarbetet med 
Guinea-Bissau. 

Sveriges bistånd 

Huvuddelen av det svenska biståndssam
arbetet med Guinea-Bissau sker genom 
SIDA. 

Bistånd genom SIDA 
Sedan samarbetet inleddes 1975 hade 
t.o.m. budgetåret 1991/92 ca 1 miljard kro
nor utbetalats. I december 1991 underteck-
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nades ett nytt tvåårigt samarbetsavtal om 
190 miljoner kronor. Mot bakgrund av 
Guinea-Bissaus svaga ekonomiska politik 
och de reservationer som ackumulerats 
beslutade dock riksdagen om en landrams
sänkning om 10 miljoner kronor för inne
varande budgetår. 

Målet med stödet inom SIDA:s landpro
gram är att med krav på långsiktig hållbar
het öka landets resurstillväxt. Biståndet har 
en utpräglad fattigdomsinriktning anpas
sad till landets låga utvecklingsnivå. Det 
svenska programmet omfattar importstöd 
samt stöd till landsbygdsutveckling, hant
verksfiske, undervisning, industriutveck
ling, hälsosektorn och till en personal- och 
konsultfond. 

Lantbrukssektorn 
Programmet har omformats från att ha 
varit ett geografiskt avgränsat landsbygds
utvecklingsprogram till dagens nationella 
program med tyngdpunkt på utbildning 
och institutionsförstärkning. Biståndet rik
tar sig till det lilla jordbrukshushållet ge
nom direkt rådgivning och mindre kredi
ter. 

Jordbruket är en viktig sektor i Guinea
Bissau med en god utvecklingspotential. 
Resultaten bör kunna förbättras och klara
re mål bör kunna ställas upp för stödets 
olika komponenter. 

Undervisning 
Sverige är tillsammans med Världsbanken 
huvudfinansiär inom undervisningssek
torn. Resultaten har hittills tyvärr varit 
svaga. Endast 40 3 av barn i skolålder på
börjar sin grundskoleutbildning och en
dast en mindre del av dessa fullföljer de 
fyra åren. Under budgetåret 1991 /92 teck
nades ett femårigt avtal om fortsatt stöd. 
Betoning lades vid resultatkrav och upp
följning. En halvtidsöversyn kommer att 
genomföras under 1993. Målet med vårt 
bidrag inom ramen för det nya avtalet är 
att i lågstadieskolan höja kvaliteten på un
dervisningen och göra den mer relevant 



för guineanerna, samt att därigenom få fler 
elever att börja skolan och att fullfölja låg
stadieutbildningen. Den svenska insatsen 
består huvudsakligen i produktion och 
distribution av läromedel, lärarutbildning, 
läroplansutveckling och forskning kring 
skolfrågor. 

Ett stipendieprogram för högre utlands
studier har nyligen inletts. 

Hantverksfiske 
Stödet till hantverksfisket omformades 
under 1991 från projektstöd till främjande 
av institutionsuppbyggnad och kunskaps
utveckling. Resultaten var tidigare mycket 
svaga och projektet var dåligt anpassat till 
den guineanska försörjningskulturen på 
området. Stödet pågår i sin nya form fram 
till halvårsskiftet 1993. 

Importstöd 
Bidraget syftar till att stödja Guinea-Bis
saus strukturanpassning. Det har huvud
sakligen använts till inköp av insats- och 
incitamentsvaror för landsbygdsbefolk
ningen. Sverig~ valde, då det nya avtalet 
tecknades i december 1991, att koppla ut
betalningarna till kravet på en överens
kommelse med Världsbanken om den eko
nomiska politiken. Ännu har ingen 
uppgörelse nåtts och de stora reservatio
nerna-på landramen härrör därför till stor 
del från denna delpost. 

Under 1992 genomförde SIDA en utvär
dering av det svenska importstödet, vars 
resultat kommer att redovisas under våren 
1993. Förutsättningarna för Guinea-Bissau 
att tillgodogöra sig det avtalade import
stödsbeloppet, 20 miljoner kronor per år, 
kommer att diskuteras. 

Övrigt stöd inom landramen 
Stödet till hälsosektorn har under år 1992 
samlats under ett avtiil. Insatserna utgörs 
främst av importstöd för basläkemedel, 
vacciner m.m., samt institutionellt samar
bete mellan SBL och Guinea-Bissaus natio
nella hälsolaboratorium. Detta arbete om-
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fattar forskning kring AIDS, TBC, malaria 
och andra vanliga sjukdomar i landet. Per
sonal- och konsultfonden finansierar ut
ländska experter som kompetensförstärk
ning till den statliga förvaltningen. 

Övrigt bistånd genom SIDA 
Ett kvinnoprojekt i form av inköp av ar
betskraftsbesparande redskap för föräd
ling av jordbruksprodukter har genom
förts med mycket goda resultat. SIDA 
förbereder vidare ett stöd för utveckling av 
rättsväsendet och främjande av respekten 
för mänskliga rättigheter. Bidrag förutses 
också till den nyetablerade organisationen 
för mänskliga rättigheter, liksom för ge
nomförande av valen. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 95,0 85,0 

Ingående reservation 39,4 72,5 

Summa 134,4 157,5 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Landsbygdsutveckling 17,0 16,5 

Jordbruksskola 1,1 3,8 

Jordbruksforskning 0,6 4,1 

Hantverkstiske 3,1 3,5 

Industri 14,7 17,0 

Undervisning 9,0 16,1 

Importstöd 5,4 17,3 

Hälsostöd 4,2 10,7 

PASI progr. VB 10,0 

Personal- och konsult-
fond 5,7 5,3 

Övrigt 1,1 1,9 

Summa 61,9 106,2 

Utgående reservation 72,5 51,3 
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Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Afrikagrupperna har ett antal volontärer 
på plats, men avser avveckla sin verksam
het. Rädda Barnen stöder ett program med 
tonvikt på barnens rätt där ett nationellt 
mödra- och barnavårdprogram ingår. 

Bistånd genom BITS 
Guinea-Bissau har inte varit aktuellt som 
mottagarland för .BITS tekniska samarbete 
eller u-krediter. Ett fåtal guineaner deltog 
under budgetåret 1991/92 i det interna
tionella kursprogrammet. 

Vid sidan av arbete med 
landsbygdsutveckling, undervisning 
och hälsovård förekommer också 
ansträngningar att utveckla industrin 
i Guinea-Bissau. Volvoverkstaden är 
ett exempel på SIDA-stödd 
verksamhet. 

FOTO: PAUL RIMMERFORS/BAZAAR 
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Bistånd genom SWEDECORP 
SWEDECORP övertog under hösten 1991 
ansvaret för småindustristödet från SIDA 
Det tidigare direktstödet till ett visst antal 
industrier har avvecklats och stödets hu
vuddel utgörs idag av en nyetablerad fond 
för småindustrifinansiering. I övrigt ingår 
företagsledamtbildning och utveckling av 
institutionell kompetens. Fonden är ett 
pilotprojekt med osäkra förutsättningar att 
åstadkomma resultat. Industristödets 
framtid efter att kommande avtalsförläng
ning t.o.m. år 1993 avslutats måste nog
grant övervägas. 
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Bistånd genom SAREC 
SAREC bedriver ett laboratorieinriktat 
AIDS-forskningsprogram i landet. Projek
tet omfattar studier av HIV 2-infektionens 
spridning i Västafrika, genom vilket intres
santa och skrämmande forskningsresultat 
har uppnåtts. SAREC har också stött det 
pedagogiska forskningsinstitutet INEP 
inom ramen för undervisningsprogram
met. 

Regionalt samarbete (SIDA} 
Sverige stöder ett regionalt program inom 
förvaltningsutbildning för de portugisisk
talande länderna i Afrika. 
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Karta: Stig Sqderlind, ~SIOA 

Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 207,8 
Sverige 22,3 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 
inom landramen ________ 63,55 

utanför landramen 

enskilda organisationer ----.,----- 1,8 
katastrofbistånd ________ _ 

betalningsbalansstöd ______ _ 

regionala insatser ________ _ 
demokrati/MR _________ _ 

särskilda program ______ __ _ 
miljö _____________ 0,05 
BITS ____________ _ 

SWEDECORP ________ 0,02 
SAREC ___________ _ 

Summa ___ 65,42 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

I januari 1991 hölls flerpartival till parla
ment och presidentämbete. Oppositions
partiet MPD (Movimento para a Democra
tica) vann en överlägsen seger. Partiet 
deklarerade tidigt att deras politik skall 
syfta till att främja demokrati, frihet, rättvi
sa och utveckling. Den nuvarande opposi
tionen hade inledningsvis svårt att anpassa 
sig i sin nya roll, men den politiska debat
ten har nu vitaliserats och funnit sina for
mer. 

Vad beträffar landets utrikespolitik kan 
noteras att man för närvarande har en 
plats i FN:s säkerhetsråd. Kontakterna 
med Sydafrika har, med övriga Afrikas 
goda minne, upprätthållits på så sätt att 
mellanlandningar för flyg tillåtits fortgå. 

Kap Verde har en mycket svag försörj
ningsbas. Det torra ökenklimatet begränsar 
möjligheterna att extensivt bruka jorden. 
Torkan har intensifierats under den senas
te tioårsperioden, och idag uppgår själv
försörjningsgraden under goda år inte till 
mer än knappt 20 %. Importen av livsmed
el är avgörande för landet. För att finansie
ra investeringar är man helt beroende av 
remitteringar från utvandrade medborgare 
och internationellt bistånd. 

Goda resultat trots svaga 
förutsättningar 
Trots den svaga resursbasen och det påtag
liga utlandsberoendet uppvisade landet 
under 1980-talet en genomsnittlig tillväxt 
på ca 5 % per år. Förklaringen ligger 
främst i en okorrumperad administrativ 
struktur och en effektiv förvaltning av de 
tillgängliga resurserna. 

Jämfört med många andra afrikanska 
länder har Kap Verde uppnått en hög soci
al utvecklingsnivå. Skolväsendet är förhål-
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landevis väl utvecklat och läskunnigheten 
är hög. Landet lider dock av betydande 
brist på mellan- och högutbildade perso
ner. Primärhälsovård och mödravård hål
ler god kvalitet. 

Ett stort problem i Kap Verde är överbe
folkningen, detta trots att ca två tredjedelar 
av världens kapverdier bor utomlands. 
Arbetslöshet, eller snarare undersysselsätt
ning, är mycket hög och uppgår, beroende 
på hur man räknar till mellan 25 och 40 %. 
Kvinnorna drabbas hårt. 

Framtida utveckling 
Landets ekonomi bedöms som välskött. 
Regeringen i Kap Verde presenterade un
der hösten 1992 sitt första ekonomiska pro
gram. Målet är utveckling genom integra
tion i världsekonomin. Man skall anpassa 
den offentliga sektorn till marknadsekono
mins krav och stimulera de privata sekto
rer där man har komparativa fördelar; fis
ke, turism och den internationella 
tjänstesektorn (flyg- och båttransporter). 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Regeringen inriktar sig på att förankra de
mokratin. Med tanke på landets geografis
ka spridning strävar man efter att ge de 
lokala strukturerna ökade befogenheter, 
och att flytta besluten närmare medborgar
na. Landets första kommunalval hölls i 
december. 

Respekten för mänskliga rättigheter 
upprätthålls väl i Kap Verde. Tidigare be
gränsningar i de politiska fri- och rättighe
terna har avskaffats. Under år 1991 tillsat
tes en särskild MR-kommission för att 
tillse att rättigheterna respekteras. Kap 
Verde har ratificerat konventionerna om 
avskaffande av all slags rasdiskriminering 
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samt om avskaffande av all slags kvinno
diskriminering. 

Militärutgifter, externa 
konflikter 

Kap Verdes militärutgifter är försumbara 
och" armen" uppgår till ca 100 personer. 
Man har inte varit indragen i några externa 
konflikter under de senaste åren, och rela
tionerna till länderna på det västafrikanska 
fastlandet är stabila, i många fall därtill 
blygsamma. 

Biståndsgivare 

Det internationella biståndet är mycket 
viktigt för Kap Verdes utveckling. År 1990 
erhöll landet ca 80 miljoner USD. De vikti
gaste FN-organen har verksamhet i landet 
och bland de bilaterala givarna dominerar 
Sverige följt av Nederländerna, Italien, 
Tyskland och USA Även Frankrike, Portu
gal, Österrike och Japan bidrar. Det svens
ka programmet svarar för ca 20 % av det 
bilaterala biståndet. Ett mycket stort antal 
enskilda organisationer driver projekt i 
landet. Kap Verdes förmåga att koordinera 
biståndet är jämförelsevis mycket god. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndssamarbetet med Kap 
Verde domineras av SIDA:s landprogram. 

Bistånd genom SIDA 
Samarbetet med Kap Verde inleddes un
der befrielsetiden och fram t.o.m. budget
året 1991/92 hade totalt ca 670 miljoner 
kronor utbetalats. I december 1991 under
tecknades ett nytt treårigt samarbetsavtal 
om 225 miljoner kronor. 

Landprogrammet för Kap Verde omfat
tar endast två områden; importstöd och en 
kompletterande personal- och konsult-
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fond. Det övergripande målet för biståndet 
är att trygga den kapverdiska befolkning
ens överlevnad och att bredda basen för 
produktiv verksamhet. På längre sikt skall 
möjligheterna till självförsörjning därige
nom öka. 

Biståndet kännetecknas av förtroende, 
flexibilitet och obundenhet, med starka 
krav på regelbunden uppföljning och ut
värdering. Landets mottagningskapacitet 
är god men begränsad, varför den snabba 
höjningstakten av importstödet ej har 
mötts av motsvarande ökning på inköpssi
dan. Reservationer har följaktligen acku
mulerats. 

Importstöd 
Importstödet svarar för 90 % av landra
men. Det ges i obunden form. Huvudsakli
gen används medlen för inköp av basför
nödenheter, insatsvaror, fordon och 
reservdelar. De motvärdesfonder som stö
det genererar används bl.a. för arbets
kraftsintensiva utvecklingsprojekt. 

Under 1991 och 1992 har vissa föränd
ringar genomförts av SIDA för att öka ef
fektiviteten i stödet. Utbetalningsrutinerna 
har omformats och kraven på revision, 
uppföljning och utvärdering har skärpts. 
Världsbankens reform av den finansiella 
sektorn i landet förutses öppna vägen för 
införande av ett fritt valutaallokeringssys
tem, vilket på sikt bör vara ett krav för be
viljande av svenskt importstöd. En genom
gripande översyn av stödet kommer att 
genomföras under 1993. 

Personal· och konsultfonden 
Fonden finansierar främst rekrytering av 
utländsk expertis och vissa projekterings
arbeten. Insatserna syftar i de flesta fall till 
att stärka förvaltningen och de statliga fö
retagens kompetens. Utnyttjandegraden 
av fonden är förhållandevis god men re
sultaten är svåra att mäta. Genomförande 
av en översyn diskuteras. 



Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 75,0 80,0 

Ingående reservation 63,4 74,8 

Summa 138,4 154,8 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Importstöd 58,4 89,8 

Personal- och konsult-
fond 5,2 

Summa 63,6 89,8 

Utgående reservation 74,8 65,0 

Övrigt bistånd genom SIDA 
Bidrag lämnas till kvinnoorganisationen 
OMCV för alfabetisering och stöd till dag
hem. 

Kulturstöd för upprustning av landets 
äldsta stad är under beredning, liksom 
stöd till decentraliseringsreformen. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Rädda Barnen har verksamhet i landet 
sedan 1977. Ett framgångsrikt program för 
mödra- och barnavård samt familjeplane
ring överlämnades under 1992 till den lo
kala motparten. 
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Afrikagrupperna driver ett omfattande 
volontärprogram. De viktigaste projekten 
utgörs av ett slumsaneringsprojekt på ön 
San Vincente och en tandvårdsutbildning. 

Bistånd genom BITS 
BITS u-krediter är öppna för Kap Verde, 
men inga låneansökningar har varit aktu
ella sedan man 1985 lämnade stöd till sam
riskföretaget Metalcave. Tekniskt samarbe
te förekommer inte och under budgetåret 
1991 /92 deltog inte heller några kapver
dier i det internationella kursprogrammet. 
På längre sikt kan BITS komma att spela en 
roll i det svenska utvecklingssamarbetet 
med Kap Verde. 

Bistånd genom SWEDECORP 
Samriskföretaget Metalcave, som tillverkar 
köksredskap och stålrörsmöbler, startades 
1985 med hjälp av en BITS-kredit. Den tek
niska kompetensen i företaget bedöms 
som god, medan kunskaper i administra
tion och marknadsföring tyvärr visar på 
stora brister. Företaget har därför inte upp
nått tillfredsställande resultat. 

Regionalt samarbete (SIDA} 
Via särskilda program lämnas stöd till re
gionala kurser i förvaltningsutbildning för 
de portugisisktalande länderna i Afrika. 
Syftet är att reformera ländernas ålder
domliga förvaltningsstrukturer. 
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Asien 

Av SIDA:s 19 programländer finns 5 i 
Asien. Till Sydasien hör Bangladesh, In
dien och Sri Lanka vilka under budgetåret 
1991/92 mottog 663 milj<;mer kronor i bi
stånd. SIDA dominerar med sitt landrams
bistånd och bistånd genom enskilda orga
nisationer i form av projektbidrag. BITS 
största engagemang finns i Indien dit man 
utbetalat 16,0 miljoner kronor i form av u
krediter. SAREC och SWEDECORP har 
mindre samarbete med Bangladesh, Indien 
och Sri Lanka. Utöver programländer ges 
bistånd i form av katastrofhjälp till Afgha
nistan och Pakistan, där även BITS är 
verksamt. BITS har därutöver tekniskt 
samarbete med Mongoliet, Bhutan och 
Nepal. 

I det ekonomiskt mer dynamiska Ost
och Sydostasien finns två av SIDA:s pro
gramländer nämligen Laos och Vietnam. 
Sammanlagt utbetalades till dessa två län
der 397,9 miljoner kronor under budget
året 1991/92. Det rör sig i huvudsak om 
bistånd genom SIDA. 

Kambodja har mottagit katastrofbistånd 
på 112,7 miljoner kronor. 

Flera av BITS större samarbetsländer 
finns i denna region. Till Kina utbetalades 
en u-kredit på 172,1 miljoner kronor och 
till Malaysia en u-kredit på 51,7 miljoner 
kronor och till Thailand en u-kredit på 38,9 
miljoner kronor. Med Filippinerna har 
BITS ett tekniskt samarbete till vilket gjor
des utbetalning på 32,8 miljoner kronor. 
SAREC har endast samarbete med Kina. 
SWEDECORP har inlett ett samarbete med 
flera av de länder som BITS samarbetar 
med. 

Till Asien hör även Mellanöstern. Det är 
främst genom SIDA som bistånd ges i 
form av katastrofbistånd, stöd till enskilda 
organisationer eller till FN-organet UNR
W A. Hjälparbete pågår i Jordanien, Liba
non, Västbanken och Gaza, Iran, Irak samt 
Jemen. BITS har visst bistånd till Jordanien 
och Jemen. Totalt utbetalades under bud
getåret 1991/92 88,5 miljoner kronor till 
dessa länder. 

Biståndet till Sydasien, utbetalningar 1991/92, mkr 

Land SIDA 

Bangladesh 211,4 

Indien 364,4 

Sri Lanka 58,1 

Övriga länder 

Afghanl~tan 25,0 

Pakistan 19,6 

Mongoliet 

Bhutan 

Nepal 6,5 

Summa 685,0 
1 u-kredit på 76,0 miljoner kronor 

BITS 

1,5 

19,31 

2,3 

SAREC 

3,8 

0,8 

5,7 1,7 

0,9 

0,1 

0,3 

30,4 6, 1 
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SWEDECORP TOTALT 

0,1 

0,9 

0,4 

0,4 

0,1 

1,9 

213,0 

388,4 

61,6 

25,0 

17,5 

0,9 

0,1 

0,4 

707,0 
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D Programländer 

D Övriga länder som får bistånd/ krediter 

Biståndet till Ost- och Sydostasien, utbetalningar 1991/92, mkr 

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT 

Laos 99,5 0,8 100,4 

Vietnam 285,4 2,5 8,6 0,9 297,5 

Övriga länder 

Kambodja 112,7 112,7 

Filippinerna 5,3 32,8 1,0 39,1 

Myanmar 0,5 0,5 

Indonesien 0,3 5,2 0,3 5,8 

Thailand 22,0 58,31 0,3 80,6 

Malaysia 0,2 51,7 0,3 52,3 

Papua Nya Guinea 0,2 0,2 

Kina 4,0 179,42 4,2 0,1 187,6 

Summa 529,9 330,9 12,8 2,9 876,5 
1 u-kredit på 38,9 miljoner kronor 
2 u-kredit på 172, 1 miljoner kronor 

129 



Bangladesh 

ca 107 mi lj (1990) Befolkning 
Befolknings. 
tillväxt/år 2,3% (1980-1990) 

Andel av arbetskraften i 
jordbruk industri tjänster och 

til:!JliJ!E!:: :;:::::::::: ii!l!i!i!i!I![i[:J:;:::._ser~rc_e _ 

56,5% 

Andel läskunniga 

Förväntad livslängd 

Dödlighet, 
barn under 5 år 
&NI/invånare 

9,8% 33,7% 

män 47% 

kvinnor 22% 

män 52 år 
kvinnor 51 år 

18% (1990) 
210 USD (1990) 

Bistånd, andel av BNI 9,2% 
Militärutgifter, andel 
av BNP 1,6% 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 18,2 
Sverige 0,2 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 211,4 
inom landramen 157,3 
utanför landramen 

katastrofer 27,0 
enskilda organisationer 20,5 
humanitärt bistånd 0,5 
särskilda program 1,8 
miljö 0,4 
övrigt 4,0 
BITS 1,5 
SWEDECORP 0, 1 

Summa 213,0 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Bangladesh är ett jordbruksberoende land. 
Jordbruket svarar för nästan hälften av 
BNP och exporten och mer än tre fjärdede
lar av sysselsättningen. 

Naturkatastrofer drabbar nästan varje 
år landet med stor förödelse son\ följd. Ett 
ständigt ökande befolkningstryck skapar 
allt större krav på livsmedelsproduktion, 
arbetstillfällen och samhällsservice. Jord
fördelningen i landet är mycket skev. 

Fattigdomen är utbredd och drygt hälf
ten av befolkningen lever under den av FN 
definierade s.k. fattigdomsgränsen. Befolk
ningstillväxten har minskat något och upp
går till ca 2,3 %. Spädbarnsdödligheten är 
mycket hög och läskunnigheten stagnerar. 

Genom en stram finanspolitik lyckades 
Bangladesh klara sig igenom de kraftiga 
ekonomiska störningar som orsakats av 
naturkatastrofer och kriget i Irak. De se
naste åren har en rad reformer genomförts, 
bl.a. för att förbättra exportindustrins kon
kurrenskraft. Handeln har liberaliserats 
och växelkursen har tillåtits fluktuera. 
Trots detta har inte nyinvesteringarna i 
exportsektorn ökat nämnvärt. 

Tillväxten blev lägre än väntat för bud
getåret 1991/92, bl.a. på grund av över
svämningar som drabbade jordbrukspro
duktionen, men väntas det kommande 
året stiga till ca 5 %. En hög tillväxt är dock 
inte tillräckligt för att komma till rätta med 
fattigdomsproblemet i landet, varför reger
ingen planerar åtgärder för att förbättra 
försörjningsmöjligheterna för de fattiga. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Det senaste året har demokratin i Bangla
desh konsoliderats. I februari 1991 hölls 
parlamentsval i Bangladesh. Valen vanns 
med knapp marginal av Bangladesh 
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National Party (BNP). Både regering och 
opposition har hittills haft svårt att finna 
sina roller i det parlamentariska arbetet. 

Någon avgörande förändring i MR
situationen har inte inträffat efter valet, 
dock att pressen nu är i stort sett fri. Reger
ingen har inte infriat sitt vallöfte att avskaf
fa säkerhetslagstiftningen, som under hös
ten 1992 kompletterats med en anti
terroristlag. Ett flertal MR-organisationer 
är aktiva i landet och försöker förbättra 
den fattiga befolkningens villkor på detta 
område. 

För minoritetsbefolkningen i Chitta
gong Hill Tracts är situationen fortfarande 
osäker och konflikten består. Den nya re
geringen har uttalat sig positivt till att för
handla och söka finna en politisk lösning. 

Militärutgifter, externa 
konflikter 

Militärutgifterna som andel av BNP har 
legat runt 1,5%under1980-talet. Något 
säkerhetspolitiskt hot utifrån kan inte sä
gas föreligga. Som andel av statsbudgeten 
är militärutgifterna jämförbara med sats
ningarna på hälsa och utbildning. 

Effektivitet i biståndet 

En ineffektiv administration har i kombi
nation med en låg inhemsk resursmobilise
ring lett till ett lågt utnyttjande av bistånds
medel. Sverige och andra givare har fäst 
uppmärksamhet vid detta problem i dis
kussioner med landet om det framtida 
biståndet. 

Biståndsgivare 

Bangladeshs ekonomi är biståndsberoen
de. De största givarna är Världsbanken, 
Asiatiska utvecklingsbanken och Japan, 
följt av USA och Canada. Sverige bidrar 
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endast med en mindre andel av det totala 
biståndet till landet. 

Sveriges bistånd 

Biståndet genom SIDA dominerar, men 
BITS och SWEDECORP har ett visst be
gränsat samarbete med Bangladesh. Ett 
flertal svenska enskilda organisationer är 
verksamma i landet. Totalt utbetalades 
under budgetåret 1991 /92 213 miljoner 
kronor till Bangladesh. 

Bistånd genom SIDA 
Utvecklingssamarbete med Bangladesh 
genom SIDA regleras av ett tvåårigt sam
arbetsavtaföbudgetåren 1991I92-1992/ 93, 
omfattande 145 miljoner kronor per år. 
Biståndet är koncentrerat till landsbygds
utveckling med delkomponenterna syssel
sättning, undervisning och hälsa. Biståndet 
är inriktat på att förbättra de sociala villko
ren för de fattigaste människorna. 

Landsbygdsutveckling 
Det största projektet inom landsbygdsut
vecklingen är Grameen Bank som ger kre
diter till fattiga människor. Projektet är 
framgångsrikt och har bidragit till att lån
tagarna - drygt 90 3 kvinnor - fått säkrare 
inkomster och en bättre levnadssituation. 
Sverige stöder vidare satsningar på infra
struktur, vattenregleringar, invallningar av 
risfält och sysselsättningsskapande aktivi
teter. 

Hälsovård 
Svenskt bistånd lämnas till ett UNICEF
samordnat immuniseringsprogram som 
har varit framgångsrikt med en hög täck
ningsgrad. Sverige stöder även försörjning 
av basläkemedel till primärhälsovården 
samt en klinik för familjeplanering. 

Undervisning 
Sverige stöder i samfinansiering med 
Världsbanken ett projekt för att öka intag-
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ningen till och höja kvaliteten på primär
skolan med särskild inriktning på att öka 
flickornas deltagande. Ett femårigt avtal 
har ingåtts under förutsättningen att Bang
ladesh kontinuerligt ökar den egna med
elstilldelningen till primärskolan. 

Bistånd utanför landramen 
Utanför landramen stöds ett antal svenska 
och bangladeshiska enskilda organisatio
ner, vilka bedriver fattigdomsbekämpande 
insatser och kvinnoprogram. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 145,0 140,0 

Ingående reservation 91,0 78,0 

Summa 236,0 218,0 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Landsbygdsutveckling 106,0 99,0 

Hälsovård 31,0 57,0 

Katastrofbistånd 19,0 

Utbildning 0,0 9,0 

Konsultfond 1,0 2,0 

Summa 157,0 167,0 

Utgående reservation 
Ian dram 78,0 51,0 



Katastrofbistånd 
Katstrofbiståndet uppgick budgetåret 
1991/92 till totalt 46 miljoner kronor, varav 
19 miljoner kronor inom landramen. Bak
grunden var främst den cyklon som drab
bade landet i april 1991. 

Bistånd genom BITS 
BITS verksamhet i landet hänför sig till 
internationella kurser. 

Bistånd genom SWEDECORP 
SWEDECORP bedriver viss näringslivs
stödjande verksamhet. 

133 

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE 

FOTO: 
HELOUR NETOCNY/BAZAAR 

En pojke svalkar sig vid 
en kommunal vattenpost 
i centrala Chittagong. 



Indien 

Arabiska 

ho.vet 

Lockadiverna · 

LNIJISKA 

MALDIVERNA 
MALE• 

Befolkning 
Befolknings. 
tillväxt/år 

850 mi lj (1990) 

2,1% (1980-1990) 

Andel av arbetskraften i 
jordbruk industri tjänster och 

lrn:rn::~::: r::::, ,:::i:::t' '''';,;;:;::; .. . . serv\ce 

62,6% 

Andel läskunniga 

Förväntad livslängd 

Dödlighet, 
barn under 5 år 
BNl/invånare 

10,8% 

män 62% 
kvinnor 34% 

män 60 år 

kvinnor 58 år 

26,6% 

14,2% (1990) 

350 USD 

Bistånd, andel av BNI 
Militärutgifter, andel 
avBNP 

0,6% (1991) 

3,3% 

KINA 

lllllBNESIEll 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 1,8 
Sverige 0,07 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 
inom landramen 338,7 

utanför landramen 

enskilda organisationer 13,4 

katastrofbistånd 1,0 

särskilda program 4,2 

miljö 2, 1 

övrigt 5,0 

BITS 19,3 

SWEDECORP 0,9 

SAREC 3,8 

Summa 388,4 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Indien är en regional stormakt med hög 
teknologisk kompetens, samtidigt som 
man har en stor grupp mycket fattiga. 
Jordbruket är fortfarande den domineran
de sektorn i ekonomin vad gäller syssel
sättningen. Den kraftiga befolkningsök
ningen utgör på sina håll ett hårt tryck på 
landets resurser. Industrisektorn svarar för 
ca 30 % av BNP och har expanderat kraf
tigt på senare år. Tillväxten har dock inte 
varit tillräckligt stark för att kunna ge sys
selsättning åt den snabbt växande arbets
kraften. Resurserna fördelas dessutom 
ojämnt. 

Den nya regeringen har sedan tillträdet 
i juni 1991 vidtagit genomgripande åtgär
der för att få bukt med landets prekära 
ekonomiska situation och dess ekonomis
ka politik innebär en klar brytning med 
tidigare indisk ekonomisk politik. Inom 
ramen för ett strukturanpassningsprogram 
söker regeringen genom liberalisering och 
infrastruktursatsningar stimulera industri 
och jordbruk. Under den senaste tiden har 
kraftiga liberaliseringar på handels- och 
exportområdet skett. 

Allmänna val hölls i juni 1991. Valen 
ledde till att Kongresspartiet bildade en 
minoritetsregering under premiärminister 
Narushima Rao. Regeringen har koncen
trerat sig på landets ekonomiska problem. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Indien är formellt en demokrati. Yttrande
friheten är stor, rättsväsendet oberoende 
och lagstiftningen stringent. På det lokala 
planet är det emellertid ibland svårt för de 
fattiga att skydda sig mot lokala maktha
vare som inte sällan använder våld. Rätts
säkerheten är alltför ofta beroende på sam
hällsställning och tillgång på pengar. Den 
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internationella kritik som riktats mot In
dien för MR-brott hänför sig i första hand 
till förhållanden i Kashmir och Punjab. 
Militärutgifterna uppgick till 3,3 % av BNP 
1990 och utgör en femtedel av landets fe
derala budget. Bakgrunden är dels en rad 
interna konflikter, dels de spända förhål
landena till vissa grannstater, främst Pakis
tan. 

Biståndsgivare 

Indien får förhållandevis litet utvecklings
bistånd per invånare trots att landet har en 
av världens lägsta inkomster per capita. 
De multilaterala organisationerna är de 
största givarna. Sverige står för en ringa 
del av Indiens bistånd. 

Sveriges bistånd 

Sveriges biståndssamarbete med Indien 
inleddes 1953 och 1972 tillkom det första 
samarbetsavtalet. 

Förutom SIDA är även myndigheterna 
BITS, Swedecorp och Sarec samt enskilda 
organisationer verksamma i landet. 

Bistånd genom SIDA 
Utvecklingssamarbetet med Indien genom 
SIDA regleras av ett tvåårigt samarbetsav
tal för budgetåren 1992/93-1993/94. Sam
arbetet är främst inriktat på landsbygdens 
fattiga grupper, genom hälso- och utbild
ningsprojekt, skogs- och markvård och 
miljösatsningar. Dessutom finns det ett 
samarbete på energiområdet. 

Skogs- och miljövård 
Samarbetet inom skogs- och markvård 
avser främst stöd till byskogsbruken. Stö
den till de stora byskogsbruken i Orissa 
och Tamil Nadu utvärderas under året. 
Brister har uppmärksammats vad gäller 
kostnadseffektivitet och måluppfyllelse. 
Byskogsprograrnrnet i Bihar har avslutats 
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p.g.a. otillfredsställande resultat. Från 1992 
ingår också integrerad markvård i Dung
arpur, Rajasthan och stöd till trädodlarko
operativ i skogs- och miljövårdsprogram
met. Inom den moderna sektorn stöder 
Sverige uppbyggnaden av Institutet för 
Miljöutbildning i Hyderabad, Andra Pra
desh. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 400,0 415,0 

Ingående reservation 10,0 170,0 

Summa 509,0 585,0 

Fördelning Utbetalt Planerat 
199'1/92 1992/93 

Skogsbruk med mark-
vård 85,0 110,0 

Hälsovård 133,0 156,0 

Vatten och sanitet 57,0 57,0 

Energisamarbete 59,0 125,0 

Exportfrämjande och 
konsultfond 5,0 4,0 

Undervisning 0,0 15,0 

Summa 339,0 467,0 

Utgående reservation 170,0 118,0 

136 

Hälsovård 
Inom hälsosektorn stöds immuniserings
program för mödrar och barn via UNICEF 
och WHO. En nyligen gjord utvärdering 
uppvisar inga entydigt positiva resultat 
även om en minskning av barnadödlighe
ten noterats. Även de nationella lepra- och 
tuberkolosprogrammen stöds. En översyn 
har genomförts av det bilaterala barna
vårdsprogram som stöds av Sverige och 
bedömningen är att programmet fungerar 
väl. 

UNICEF leder även dricksvattenprojekt 
som stöds av Sverige. Dels ett nationellt 
program för dricksvatten med omgiv
ningshygien, dels ett integrerat projekt 
(SWACH) i Rajastan med betoning på vat
tenburna sjukdomar. Det nationella pro
grammet bedöms fungera relativt dåligt 
och lider av förseningar. 

Undervisning 
Undervisning stöds genom två projekt i 
Rajasthan: Lok Jumbish-programmet, bas
undervisning för alla och Shiksha Karmi
projektet, ett icke-formellt primärskolepro
jekt. Det förra har nyligen påbörjats och 
bygger på förstärkning av den existerande 
utbildningsstrukturen. Det senare har ex
panderat kraftigt under det senaste året, 
barnens skolnärvaro har i medeltal ökat 
från 53 % till 82 % sedan programmet in
fördes. 



Energisamarbete 
Landramsmedel om 715 miljoner kronor 
ingår i Uri-projektet (se nedan). Stöd till 
kraftöverföringsprojekt, minikraftverk och 
energisparande utgör de övriga delarna i 
energisamarbetet. 

Utanför landramen 
Utanför landramen ges bl.a. stöd till svens
ka enskilda organisationer samt till indiska 
organisationer som driver program för 
utveckling av kvinnornas situation och för 
landramsanknutna insatser avseende by
skogsbruk, dricksvatten och miljöaktivite
ter. 

Bistånd genom BITS 
Energisamarbetet med Indien domineras 
av Uri-kraftverket i Kashmir som avtala
des hösten 1989. Förutom 715 miljoner kro
nor av landramsmedel ingår SEK- och 
BITS-krediter på 1 300respektive1 400 
miljoner kronor samt en kredit från nordis-
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ka investeringsbanken och brittiskt bi
stånd. Störningar i genomförandet har 
uppstått på grund av säkerhetsproblem i 
området. 

Indien är dessutom en av de största 
mottagarna av u-krediter, främst avseende 
energisamarbete. Den totala kreditvolymer 
uppgick budgetåret 1991/92 till 3 258 mil
joner kronor. 

Bistånd genom SAREC 
Forskningssamarbetet med SAREC sker 
främst på områdena bioteknik och förny
bar energiteknologi. Samarbetets tyngd
punkt ligger på att främja resultatinriktad 
forskning av ömsesidigt intresse. Ett pro
blem har dock varit den långsamma indis
ka byråkratin som, inneburit friseringar i 
genomförandet av projekt. 

Bistånd genom SWEDECORP 
SWEDECORP bedriver bl.a. näringsfräm
jandeverksamhet i Indien. 
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km 
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Befolkning 
Befolknings· 
tillväxt/år 

4,1 milj (1990) 

2,8% 

75,7% 

Andel vuxna läskunniga 
Förväntad livslängd 

tjänster och 
service 

I 

7,1% 17,2% 

54% 

män 49 ,7 år 

kvinnor 51,3 år 

Dödlighet, 
barn under 5 år 
BNl/invånare 
Bistånd, andel av BNI 
Militärutgifter, andel 
avBNP 

15,2% (1990) 

200 USD (1990) 

17,5% 

ingen uppgift 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 37,0 
Sverige 4,0 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA ___________ 99,5 

BITS ____________ 0,8 

SWEDECORP ________ _ 

SAREC ----------~ 

Summa 100,3 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Det ekonomiska reformprogrammet i 
marknadsekonomisk riktning fortskrider 
planenligt trots hämmande faktorer under 
senaste året i form av naturkatastrofer som 
översvämningar och torka. Viktiga inslag i 
denna process utgörs av privatisering av 
statliga företag, inkomstbeskattning, av
skaffande av subventioner, fri prissättning, 
införande av marknadsmässiga växelkur
ser etc. En fortsatt förbättring av ekono
min, såväl strukturellt som realt kan kon
stateras. Bristandekapacitet i förvaltningen 
och avsaknaden av företagsledare med 
erfarenhet av marknadsekonomiska för
hållanden utgör dock flaskhalsar i den på
gående processen. Lagstiftningen på det 
ekonomiska området kommer att under 
1992 ha kompletterats med lagar rörande 
privat företagsamhet, skiljedom, konkur
ser, nyttjanderätt (jordlag) och dessutom 
planeras för en ny budgetlag, enligt vilken 
Laos skall ha en offentlig statsbudget. 

Den nya öppenheten har lett till ett kraf
tigt ökande utbyte med omvärlden. Eko
nomiskt lutar man sig mot IMF, Världs
banken, Thailand och övriga ASEAN
länder, Japan, och politiskt mot Vietnam 
och Kina. Liksom de senare säger man sig 
eftersträva politisk stabilitet för en period 
av ekonomisk utveckling. 

Trots påfallande positiva makroekono
miska indikatorer under senare år, har 
Laos förda reformpolitik hittills endast 
kommit en bråkdel av landets befolkning 
till del. Trängande behov kvarstår för att 
förbättra livsvillkoren för den stora folk
majoriteten, som består av naturahushål
lande bönder. 

Biståndsberoendet - ca 20 % av BNP -
förblir stort. Det privata banksparandet 
har emellertid utvecklats mycket positivt 
och motsvarar enligt IMF sannolikt ca 5 % 
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av BNP. En annan positiv faktor är att de 
utländska investeringarna ökar. Det offent
liga sparandet förblir dock negativt, även 
om grunden nu har lagts för ett fungeran
de skattesystem och härigenom ökande 
statsinkomster. 

I Laos investeringsprogram prioriteras i 
hög grad fysisk infrastruktur, framför allt 
utbyggnad av vattenkraften och upprust
ning av vägnätet. Med växande statsintäk
ter och ett omfattande bistånd, kan mycket 
åstadkommas även inom de sociala sekto
rerna. En förutsättning är dock att statsför
valtningen effektiviseras i sin nya roll. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Tillkomsten 1991 av landets första författ
ning, i vilken grundläggande medborgerli
ga fri- och rättigheter finns inskrivna, inne
bär tillsammans med andra åtgärder på 
lagstiftningsområdet förbättrade förutsätt
ningar för en ökad rättssäkerhet. Tillämp
ningen lämnar dock mycket i övrigt att 
önska. Yttrandefriheten och föreningsfri
heten är i praktiken klart begränsade. Laos 
har vidare endast undertecknat barnkon
ventionen av FN:s MR-konventioner. 
Även om en generell förbättring på MR
området kan konstateras, förekommer 
fortfarande godtyckliga arresteringar av 
bl.a. regimkritiker som krävt en övergång 
till ett flerpartisystem i landet. "Omskol
ningsläger" från tiden efter 1975 lär dock 
alla ha stängts. Inga oberoende MR-organi
sationer tillåts verka och ej heller existerar 
någon dialog mellan regeringen och orga
nisationer som påtalar MR-brott. Utveck
lingen mot demokrati går långsamt. Även 
om kommunistpartiet genom den nya 
grundlagen sätts att verka i enlighet med 
lagarna, finns dock enpartistaten orubbad 
kvar och inga tendenser av betydelse i rikt
ning mot politisk pluralism kan iakttas. 
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Biståndsgivare 

Det tidigare dominerande östbiståndet till 
Laos har nu praktiskt taget upphört. Laos 
har en mycket liten mottagningskapacitet 
för bistånd. Inom det svenska biståndet 
har bristande effektivitet påvisats inom 
såväl skogs- som vägsektorstödet. F.n. sva
rar följande givare för ett sammantaget 
kraftigt ökande internationellt bistånd: 
Världsbanken, Asiatiska Utvecklingsban
ken, Japan, Sverige, UNDP och Australien. 
För år 1990 uppskattas detta biståndet ha 
uppgått till 176 miljoner dollar. 

Sveriges bistånd 

Det svenska Laos-biståndet omfattar, för
utom SIDA:s landramssamarbete, också 
mindre SIDA-stödda insatser via enskilda 
organisationer. Dessutom finns ett begrä1:1-
sat BITS-stöd genom laotiers deltagande i 
dess internationella kurser. Totalt utbetala
des under budgetåret 1991 /92 genom 
SIDA och BITS ca 100 miljoner kronor. 

Biståndet genom SIDA 
Nu gällande samarbetsavtal avser budg~t
åren 1991/92-1992/93. En ettårig förläng
ning förbereds av SIDA. Landramen är väl 
intecknad med ett medelsutnyttjande på 
80%för1991/92. För budgetåret 1992/93 
beräknas detta bli 93 %. 

De svenska biståndsinsatsema har hit
tills framför allt koncentrerats till skogs-, 
energi- och tranportsektorema. 

Skogssektorn 
Förutom vattenkraften är skogen f.n. Laos 
största naturresurs och svenskt bistånd har 
sedan drygt 10 år tillbaka varit inriktat på 
att stödja ett uthålligt utnyttjande av dessa 
resurser. Två skogsföretag har tidigare 
byggts upp med svenskt bistånd. Miljö~s
pekten har uppmärksammats alltmer till
sammans med kunskapsutveckling och 
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institutionsuppbyggnad i bl.a. följande 
insatser: 
• rådgivning till laotiska skogsbruksmyn

digheter på central, regional och lokal 
nivå, 

• stöd till skogsvårdsutbildning, 
• skogsinventering/kartering, 
• identifiering för skyddsåtgärder av eko

logiskt känsliga skogsområden, 
skogsplanteringar, 

• rådgivning för att generera högre in
komster på landsbygden t.ex. vad be
träffar avsättning för skogsprodukter, 
alternativa grödor och modem boskaps
skötsel. 

Vid SIDA:s årsgenomgång 1991 förelåg 
flera frågetecken rörande organisation, 
givarsamordning, verksamhetens inrikt
ning m.m. Därför beslöts att under 1992 
endast ingå ett ettårigt nytt insatsavtal 
istället för ett planerat fyraårigt. 

Transportsektorn 
Ett svenskt vägstöd inleddes 1987 i syfte 
att öka den laotiska kapaciteten att plane
ra, bygga och underhålla vägar. Det nu . 
aktuella vägprojektet är den största enskil
da svenska insatsen sedan vattenkraftver
ket Xeset färdigställdes 1991. Vägen utgör 
en viktig del av den infrastruktur, som är 
nödvändig för att effektivt kunna driva 
utvecklingen i Laos mot marknadsekono
mi vidare. 

Konkret handlar projektet om upprust
ning av riksväg 13, som leder mot Kina i 
norr och som i sydost har förbindelse med 
flera hamnstäder i Vietnam. Världsbanken 
och Asiatiska Utvecklingsbanken svarar 
för arbetet med de norra respektive södra 
vägavsnitten och Sverige för en mella~g
gande vägsträcka om tota!t 177 ~ .. Foi::.rt
om rådgivning och matenelit stod till s1al
va vägbygget, omfattar det svens~ . 
åtagandet också utbildnings- och mstltu
tionsuppbyggande insatser inom Laos 
transportministerium samt till en vägskola, 
ett projekteringsinstitut och organisation 



för landets vägunderhåll. Den tekniska 
biståndskomponenten i biståndet har ut
vecklats väl, inte minst vad beträffar väg
skolan där hittills ca 200 tekniker har utbil
dats. Vägbyggnadsinsatsen däremot har 
hittills redan inneburit betydande fördy
ringar p.g.a. att man blivit tvungen att re
parera delar av den nybyggda vägen till en 
kostnad av 20 miljoner kronor. Totalt be
räknas vägen bli fördyrad med 65 miljoner 
kronor och totalt kosta ca 275 miljoner kro
nor. 

Hälsovård 
SIDA har förutom stöd till ett s.k. MCH
(Mother-Child-Health)-projekt och ett vat
tenförsörjningsprojekt i UNICEF:s regi, 
också initierat en läkemedelsinsats. Dess
utom är ett stöd till hälsoministeriet under 
beredning. 

Förvaltningsbistånd 
En tvåårig insats avseende utveckling 

av en laotisk statistikmyndighet har inletts, 
för vilken SCB har anlitats att genomföra 
insatsen. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 110,0 110,0 

Ingående reservation 11,2 23,0 

Summa 121,2 133,0 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Skogsprogrammet 19,9 32,0 

Vägsektorn 42,6 70,0 

Energistöd 20,7 6,0 

Mödra- och barnavård 2,0 3,0 

Kultursamarbete 1,0 3,0 

Statistikinsats 3,1 4,0 

Konsultfond 4,3 4,0 

Summa 93,6 122,0 

Utgående reservation 23,0 11,0 
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Demokratibistånd 
Inom ramen för biståndet förs en dialog 
om MR- och demokratiläget i Laos. Beslut 
togs 1992 om en insats om 6 miljoner kro
nor på rättsområdet. Insatsen inriktas 
främst på kompetens- och kapacitetsupp
byggnad och innebär stöd till Laos justitie
ministerium, stöd till landets juristutbild
ning samt till utgivning av landets 
"författningssamling". Ett viktigt inslag är 
vidare regelbundet återkommande parla
mentarikerbesök i Sverige. Dessutom ges 
sedan några år tillbaka stöd via svensk 
enskild organisation till Laos kvinnounion. 

Kulturbistånd 
Ett museisamarbete har inletts med Fol
kens museum som svensk part. 

Bistånd genom BITS 
Hittills har totalt 47 laotier deltagit i BITS 
internationella kurser med i huvudsak 
följande inriktning: skogsbruk, vägbyg
gande och vattenkraft/ energiförsörjning. 
Under budgetåret 1992 utbetalades 0,8 
miljoner kronor. 



Sri Lanka 
0 bistAndsprojektet Kotmale 

väg 
-järnvi.g 

" . 
Karta: Stig SÖdtl•liod, • SIDA INDISKA OCEANEN 

Befolkning 
Befolknings· 
tillväxt/år 

ca 17 milj (1990) 

1,4% (1980-1990) 

Andel av arbetskraften i 
jordbruk industri tjänster och 

~ / seTce 

fö:t:::w:::::~: :::::::::::@::~::;::::::::::m•--~ 
42,6% 11,7% 45,7% 

Andel läskunniga 

Förväntad livslängd 

Dödlighet, 
barn under 5 år 
&NI/invånare 

män 93% 

kvinnor 84% 

män 69 år 

kvinnor 73 år 

3,5% 

470 USD 

Bistånd, andel av BNI 8,2% 

Militärutgifter, andel 
av BNP 4,8% 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 38,9 

Sverige 0,7 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 
inom landramen. _________ 51, 1 

utanför landramen 
enskilda organisationer ______ 3,7 

övrigt 3,3 

BITS ____________ 2,3 

SWEDECORP 0,4 

SAREC 0,8 

Summa 61,6 



Ekonomi, politik och 
samhälle 

Sri Lanka har länge fört en politik med 
social inriktning. Trots en låg BNP per ca
pita är medellivslängden hög liksom ande
len läs- och skrivkunniga. Den öppna ar
betslösheten är dock hög. Borttagna 
subventioner och hög inflcition anses ha 
försämrat de fattigas levnadsnivå. 

Ett långvarigt internt krig belastar lan
dets resurser. Ekonomin visade under bör
jan av 1980-talet en tillväxt på 5 % men 
sjönk under år 1989 till endast 2,3 % samti
digt som inflationen steg. Under senare år 
har tillväxten åter tagit fart och uppgick till 
5 % under 1991. Sedan 1988 genomför lan
det ett strukturanpassningsprogram med 
internationellt stöd. Fortsatta strukturella 
reformer i syfte att stimulera tillverknings
och exportindustrin bedöms nödvändiga 
för att upprätthålla tillväxten. 

Utvecklingen i Sri Lanka präglas fortfa
rande av konflikten i de norra och östra 
delarna av landet. Fortfarande pågår stri
der mellan den tamilska organisationen 
befrielsetigrarna (L TTE), vilken kämpar för 
en självständig tamilsk stat, och regerings
styrkor. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Situationen beträffande de mänskliga rät
tigheterna i Sri Lanka påverkas framför allt 
av kriget i norr och öster där situationen 
fortfarande är mycket allvarlig. Den lanke
siska regeringen har tagit till sig den kritik 
som framför allt västvärlden riktat mot 
kränkningarna av de mänskliga rättighe
terna. Flera åtgärder med positiva \"ffekter 
på MR-situatione,n kan noteras. 
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Militärutgifter, externa 
konflikter 

Som en följd av de interna konflikterna i 
landet har militärutgifterna varit förhållan
devis höga och uppgick 1990 till 4,8 % av 
BNP. 

Biståndsgivare 

Världsbanken och Asiatiska utvecklings
banken är landets största biståndsgivare 
medan de ledande bilaterala givarna är 
Japan och USA. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndssamarbetet med Sri, 
Lanka inleddes år 1958. Samarbetet har 
dominerats av Kotmale-kraftverket, vilket 
tagit omkring 1 400 miljoner kronor i an
språk. Den sista utbetalningen gjordes 
1987 /88. 

Bistånd genom SIDA 
Utvecklingssamarbetet med Sri Lanka reg
leras av ett tvåårigt samarbetsavtal för pe,. 
rioden 1992/93-1993/94. Biståndet har 
koncentrerats till landsbygdsutveckling, 
hälsovård och utbildning. För budgetåret 
1991/92 allokerades inga nya landrams
medel, då reservationerna på anslaget var 
mycket höga p.g.a. konflikten i landet. För 
år 1992/93 uppgår landramen till 35 miljo
ner kronor. 

LandsbygdsutveckUng 
Det svenska stödet till landsbygdsutveck
ling avser två distrikt, Matara och Badtilla. 
Programmet påbörjades år 1979 och har 
under senare år präglats av en mer medve-
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ten strävan att nå fattiga befolkningsgrup
per. Landsbygdsprogrammen genomgick 
en utvärdering 1991 som visar att försörj
ningsmöjlighetema förbättrats för lands
bygdsbefolkningen och att infrastrukturen 
utvecklats. 

Undervisning 
Stödet till undervisningssektom syftar i 
första hand till att höja undervisningens 
kvalitet i plantageskolor och eftersatta pri
märskolor på landsbygden. 
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Bostadslängor i Matare-distriktet, 
Sri Lanka, som byggts med SIDA
hjälp för att förbättra de s.k. 
plantagetamilernas situation . 

FOTO: HELDUR NETOCNY/BAZAAR 

Hälsovård 
Sverige har sedan år 1987 stött ett immuni
seringsprogram som UNICEF och den 
lankesiska regeringen driver. Den utvärde
ring som gjordes 1989 visar på positiva 
resultat och minskningar av dödligheten. 
Programinsatsen avslutades i juni 1991, 
varför inga utbetalningar skedde under 
1991/92. 



Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 

Anslag 0 

Ingående reservation 95,0 

Summa 95,0 

Fördelning Utbetalt 
1991/92 

Landsbygdsutveckling 15,0 

Undervisning 24,0 

Hälsostöd 0 

Konsultfond 1,0 

Katastrofbistånd/ 
humanitärt stöd, m.m. 11,0 

Summa 51,0 

Utgående reservation 
landram 44,0 

1992/93 

35,0 

44,0 

79,0 

Planerat 
1992/93 

24,0 

36,0 

3,0 

1,0 

12,0 

76,0 
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Bistånd utanför landramen 
Ett tiotal svenska enskilda organisationer 
erhåller stöd från SIDA för sin verksamhet 
i landet. Därutöver ges direktstöd till olika 
lankesiska kvinnoorganisationer. 

Bistånd genom SAREC 
SAREC har sedan år 1976 stött forskning i 
Sri Lanka. Målet är att vidmakthålla och 
stärka forskningskapaciteten i landet. 
Forskningssamarbetet bedöms ha haft stor 
betydelse för Sri Lanka under konfliktåren 
och flera projekt har lett till bestående 
forskningsresultat. 

Bistånd genom SWEDECORP 
SWEDECORP har under 1991/92 stött 
projekt av handelsfrämjande karaktär samt 
ett teknikutvecklingsprojekt i samarbete 
med en svensk högskola och lankesiska 
företag. Swedfund International AB är en
gagerad i tre samriskföretag i landet. 

Bistånd genom BITS 
BITS är verksam genom internationella 
kurser. 



Vietnam 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Vietnams utvecklingspolitik fortsätter att 
uppvisa goda resultat. Trots bortfallet av 
tidigare omfattande östbistånd och trots ett 
fortsatt amerikanskt handelsembargo, vil
ket bl.a. omöjliggjort ett återupptagande av 
lånegivningen från de internationella fi
nansinstitutionernas sida, har den pågåen
de processen i marknadsekonomisk rikt
ning kunnat drivas vidare. Svårigheterna i 
den vietnamesiska ekonomin är dock 
många. Bl.a. måste nu vietnamesiska före
tag utan statliga subventioner konkurrera 
på världsmarknaden på lika villkor som 
konkurrenterna i det dynamiska Sydosta
sien. Den tidigare höga inflationstakten 
förefaller man nu börja få bukt med och 

Befolkning 
Befolknings· 
tillväxt/år 

66,7 milj (1990) 

2,1% 

Andel av arbetskraften i 
jordbruk industri tjänster och 
~ \ service 

!' 
•. '.•,:,:,:_·.:,•,:,' .,);;;;.;;.,.,.,.,,,.,., .. ••••••••••••••i'f?'''•'''''''''''' .•.•,•,:,',:.•_,•,•,•,•,r,•,••~/.____, 
. :;:;::=:=:=:·=·=·=====·:·=·= :rr;:::!:g=·= , , 

67,5% 11,8% 20,7% 

Andel läskunniga 87,6% 
Förväntad livslängd 

män 62,7 år 

kvinnor 64,8 år 

Dödlighet, 
barn under 5 år 
BNl/invånare 
Bistånd, andel av BNI 
Militärutgifter, andel 
avBNP 

6,5% (1990) 

ingen uppgift 

2,1% (1990) 

ingen uppgift 
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ekonomin har på sistone uppvisat klart 
positiva resultat. Kraftiga produktivitets
ökningar kan exempelvis konstateras såväl 
inom den privatiserade jordbrukssektorn 
som inom industrin, vilket lett till en om
fattande export och t.o.m. ett betydande 
handelsöverskott för 1992. Dock återstår 
mycket att reformera och prioritetsområ
den är bl.a. följande: den statliga företags
sektorn, skattesystemet, den ekonomiska 
lagstiftningen m.m. 

Det tidigare planekonomiska systemet 
utformat efter sovjetiska förebilder är nu 
på väg att raseras i snabb takt och målet 
förefaller vara en marknadsekonomi av 
sydostasiatiskt snitt. Omorienteringen in
leddes 1986, men först tre år senare började 
de marknadsekonomiska mekanismerna 
på allvar att slå igenom. 

Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 2,8 
Sverige 0,7 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA ___________ 285,4 

BITS ____________ 2,6 

SWEDECORP 0,9 

SAREC 8,6 

Summa 297,5 
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Reformpolitikens negativa effekter för 
de sociala sektorerna kvarstår med hög 
arbetslöshet- drygt 20 % -, stigande polari
sering i samhället samt minskad social ser
vice. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Vietnam har skrivit under FN:s alla kon
ventioner om mänskliga rättigheter. Åter
kommande rapporter talar dock om brist
fälligt rättsskydd och långa fängelsestraff 
för bl.a. politiskt och religiöst verksamma. 
I helhetsperspektivet kan ändå en positiv 
utveckling skönjas med bl.a. en ökande 
frispråkighet och tolerans för oliktänkande 
i den inhemska debatten och ett likaledes 
friare kulturklimat. 

Effektivitet i biståndet 

Biståndet förefaller uppfylla rimliga krav 
på effektivitet. 

Militärutgifter, externa 
konflikter 

Officiella uppgifter saknas om militärutgif
terna. Dess andel av BNP anses dock ha 
sjunkit kraftigt under de senaste åren, inte 
minst till följd av det militära tillbakadra
gandet från Kambodja samt det mycket 
kärva budgetläget. Armen uppges exem
pelvis ha reducerats med ca 50 % de senas
te åren och nu uppgå till en halv miljon 
man. 

Biståndsgivare 

Det en gång så omfattande östbiståndet 
har nu helt upphört. Sverige och Finland 
fortsätter med sitt stöd tillsammans med 
UNDP, medan nya aktörer är Japan, 
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Frankrike, Tyskland, Italien, Australien 
m.fl. Det amerikanska handelsembargot 
förhindrar fortfarande IMF, Världsbanken 
och AsDB att gå in med nya lån. Det sam
lade internationella biståndet för 1992 har 
uppskattats till ca 200 miljoner US dollar. 

Sveriges bistånd 

SIDA har länge dominerat det svenska 
utvecklingssamarbetet med Vietnam. 
SAREC har spelat en viktig roll på forsk
ningssidan. SWEDECORP är på väg att 
förstärka sin profil i landet, medan BITS-
samarbetet f.n. begränsar sig till att finan
siera vietnamesers deltagande i BITS inter
nationella kurser. Vietnam fortsätter att 
mottaga katastrofbistånd från Sverige. 

Bistånd genom SIDA 
Det övergripande syftet med Sveriges Viet
nambistånd har under de senaste åren 
varit att på olika sätt stödja den pågående 
ekonomiska reformprocessen samt att ge
nom dialog och insatser främja demokrati 
och mänskliga rättigheter i landet. Det tra
ditionella svenska biståndet inom hälso
vårds- och skogssektorerna fortsätter, men 
med en utformning som är anpassad till 
nya mer marknadsmässiga förhållanden. 
Miljöaspekterna bevakas i ö~nde ut
sträckning inte minst skogsprogrammet. 
De senaste biståndsöverläggningarna ägde 
rum i maj 1992, då bl.a. ett ramavtal om 
biståndssamarbete för 1992/93-1993/94 
undertecknades. 

Skogsstöd 
Sedan mitten av 1980-talet har det svenska 
stödet till skogssektorn huvudsakligen 
inriktats på insatser för skogsskötsel, forsk
ning och markvård. En stor principiell för
ändring från tidigare stöd kan konstateras 
genom att detta nu fokuseras på den en
skilde bonden/ skogsbrukaren, som har 
givits nyttjanderätt till marken och numera 
fritt kan förvalta densamma. Viktiga kom-



ponenter i biståndet är f.n. rådgivning i 
markrättsliga frågor, nya metoder för en
skilt bondeskogsbruk, återplantering av 
skog, rådgivning vid utarbetande av en 
nationell skogsutvecklingsplan samt stöd 
till ett skogsforskningsinstitut. Det svenska 
skogsprograriunet, vari genderfrågorna 
ägnas särskild uppmärksamhet, är geogra
fiskt koncentrerat till de fem nordligaste 
provinserna. Pappersbruket Bai Bang i 
Vinh Phu-provinsen har sedan 1990 drivits 
i vietnamesisk regi med tillfredsställande 
resultat. 

Hälsovård 
Stödet till hälsovården har länge varit ett 
centralt inslag i samarbetet och främst in
riktats mot primärhälsovårdens behov. 
Huvudmålet har varit att höja hälsostan
darden i Vietnam genom bättre utbildning, 
effektivare behandlingsmetoder och mo
dernare sjukvårdsutrustning m.m. En ny 
komponent i hälsostödet är att utveckla 
lagstiftningen, som styr förhållandena 
kring produktion och distribution av läke
medel samt kvalitetskontroll. Nu rådande 
budgetåtstramning, privatisering och av
giftsbeläggning ställer stora krav på löpan
de analys av sektorns utveckling. F.n. 
förbereds ett nytt program fö r 
1993/94-1995/96, där man utgår från de 
slutsatser som drogs i en 1992 genomförd 
SIDA-utvärdering och en Världsbanksfi
nansierad sektorstudie från samma år. I 
dessa förordas bl.a. en koncentrering av 
antalet insatser, en ökad uppmärksamhet 
av köns- och befolkningsfrågor samt att 
målgruppen för det framtida hälsostödet 
bör vara kvinnor i fertil ålder. 

Institutionellt stöd/ 
demokratistöd 
Insatser för att bygga upp den institutio
nella kompetensen i landet utgör en syn
nerligen viktig del av stödet till reformpro
cessen. Samarbetet omfattar insatser på 
skatte- och rättsområdena, materiellt stöd 
och utbildningsinsatser inom bankväsen-
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det, stöd till utbildning i makroekonomi, 
ekonomisk policy-analys, företagsledning, 
massmedie- och kultursamarbete m.m. 
Importstöd 

Mekanismen för valutafördelning un
der det nu tillämpade obundna importstö
det har marknadsanpassats under det se
naste året. Tillsammans med utbildnings
insatser på banksidan har detta inneburit 
ett betydelsefullt bidrag till reformproces
sen i marknadsekonomisk riktning. Det är 
således inte längre staten utan bankerna 
som har ansvaret för fördelningen av valu
tan. Mot bakgrund av kraftigt ökande ex
portinkomster och de gynnsamma effekter 
som ett upphävande av det amerikanska 
handelsembargot förväntas ha i form av 
normaliserade relationer med IMF I 
Världsbanken och AsDB, anses en gradvis 
utfasning av denna stödform kunna aktua
liseras. 

Bistånd genom SIDA, mkr 

Disponibelt 1991/92 1992/93 

Anslag 325,0 225,0 

Ingående reservation 84,5 160,0 

Summa 409,5 385,0 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1991/92 1992/93 

Skogsprojektet 49,7 40,0 

Transportprojekt 9,6 0 

Industrirehabilitering 4,3 1,0 

Energistöd 15,0 40,0 

Hälsosektorstöd 57,9 70,0 

Importstöd 96,1 170,0 

Konsultfond 4,1 

Stöd till reform-
processen 6,8 3,0 

Camp-ombyggnad 3,3 12,0 

Summa 246,8 366,0 

Utgående reservation 160,0 19,0 
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Utanför landramen 
Sverige har förklarat sig berett att utanför 
landramen delta i en internationell stöd
grupp för Vietnam i syfte att medverka till 
en normalisering av relationerna till IMF I 
Världsbanken. En sådan blockeras f.n. av 
USA 

Bistånd genom enskili':la 
organisationer 
Ett allt större vietnamesiskt intresse kan 
konstateras för samarbete med utländska 
enskilda organisationer, bland vilka f.n. 
nio har representationskontor i Vietnam. 
För Rädda Barnen blev Vietnam nytt pro
gramland 1991. Rädda Barnen och Diako
nia är f.n. engagerade i ett samnordiskt 
projekt för stöd till hemvändande vietna
meser. Det finansieras med stöd från 
SIDA:s katastrofanslag. Svenska Röda kor
set finansierar dessutom en representant 
för Internationella Röda Korsfederationen i 
Hanoi samt ett katastrofberedskapspro
gram. 

Energisektorn 
Energisektorn har fått svenskt stöd sedan 
början av 1980-talet. Bl.a. har ett värme
kraftverk i Ho-Chi-Minh City rehabilite
rats, vilket haft en avgörande betydelse för 
stadens ekonomiska liv. Tyngdpunkten i 
samarbetet ligger idag på ett flertal insatser 
på eldistributionsområdet med landets tre 
kraftbolag som huvudsakliga mottagare. 
Då rådande brister på infrastrukturområ
det starkt hämmar den ekonomiska re
formprocessen, planeras kraftigt vidgade 
satsningar de närmaste åren. · 

Katastrofbistånd 
Katastrofbistånd bl.a. i form av stödinsat
ser för hemvändande "båtflyktingar" har 
givits Vietnam under senare år och kanali
serats via UNHCR och DIAKONIA. För 
1992 uppgick denna hjälp till ca 15 miljo
ner kronor. 
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Bistånd genom BITS 
Ett samarbete med BITS har hittills in
skränkt sig till finansiering av deltagande i 
dess internationella kurser, i vilka hittills 
sammanlagt ett 75-tal vietnameser deltagit. 
För budgetåret 1991/92 utbetalades 2,5 
miljoner kronor. 

Bistånd genom SWEDECORP 
SWEDECORP har sedan 1991 i samarbete 
med Finland ansvarat för utbildning av 
företagsledare i vietnamesiska exportföre
tag, för en exportfrämjandeinsats samt ett 
par miljöinsatser. Dessutom har studier 
utförts på standardiseringsområdet samt 
rörande kompetensuppbyggande inom 
den vietnamesiska handelskammarorgani
sationen. Nu planeras en utvidgad verk
samhet och en projektide rör ett center för 
företagsledarutbildning, som samtidigt 
skall bli ett fönster mot den svenska mark
naden. En annan rör SIDA:s kompletteran
de insatser på bankområdet. Under bud
getåret 1991/92 utbetalades totalt 
0,9 miljoner kronor. 

Bistånd genom SAREC 
Sedan 1976 stöder SAREC ett omfattande 
bilateralt forskningssamarbete, som hu
vudsakligen varit koncentrerat till område
na jordbruk och medicin. Forskarutbytet 
omfattar f.n. ett 20-tal forskare, varav mer
parten är vietnameser för utbildning i 
Sverige. Hittills har verksamheten berört 
sammanlagt 18 större projekt, som bekos
tats med anslag om totalt 45,8 miljoner 
kronor. Nya omr,åden är makroekonomisk 
stabiliseringspolitik, primärhälsovård och 
marin miljö. Under budgetåret 1991/92 
utbetalades 8,6 miljoner kronor, 
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Bistånd till andra länder 
i Asien 

Kina 

Totalt utbetalat under budgetåret 1991/92 
187,6 miljoner kronor (inklusive u-kredi
ter). 

Efter massakern vid Himmelska fridens 
torg 1989 beslöt den svenska regeringen att 
icke avtalsbundna biståndsprojekt tills vi
dare skulle frysas, men att ingångna avtal 
skulle uppfyllas. Genom ett regeringsbe
slut från april 1991 tilläts därefter BITS att 
restriktivt återuppta beredningen av bi
ståndsinsatser i Kina och efter ytterligare 
ett regeringsbeslut från maj 1992 fick u
krediter inom ramen för BITS-samarbetets 
riktlinjer åter beviljas. Riktlinjerna innebär 
att biståndssamarbetet huvudsakligen 
skall inriktas på projekt inom miljöområ
det, demokratifrämjande insatser samt 
insatser inom den sociala sektorn. 

Bistånd genom BITS 
Utbetalat under 1991/92u-krediter172 
miljoner kronor, tekniskt samarbete 5,5 
miljoner kronor samt internationella kur
ser 1,7 miljoner kronor (22 personer). 1979 
inleddes det tekniska samarbetet genom 
BITS och 1983 gavs den första u-krediten. 
U-kreditgivningen, som hittills samman
lagt uppgått till 2,5 miljarder, har i huvud
sak avsett en utbyggnad av Kinas telekom
munikationsnät i två provinser. Den 
senaste u-krediten om 172 miljoner kronor 
beviljades under 1992 inom området tele
kommunikationer. Aktuella insatser inom 
det tekniska samarbetet har bl.a. avsett 
drift och underhåll av vattenkraftverk, 
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stöd till en gästprofessur vid Stockholms 
universitet, seminarium om ozonproblem 
m.m. 

BITS-stöd har också givits skogsindu
strin genom u-krediter för produktion av 
spån- och fiberskivor samt för modernise
ring av flera pappers- och massafabriker, 
vilket haft positiva effekter på miljön. BITS 
har vidare genom u-krediter stött flera 
projekt inom livsmedelssektorn samt läm
nat tekniskt bistånd till ett utbildningscen
ter för mejerinäringen. 

På energiområdet har u-krediter bl.a. 
lämnats för ett mindre vattenkraftverk. 
Dessutom har bidrag till tekniskt bistånd 
lämnats i samband med anläggning av ett 
underjordiskt pumpkraftverk samt till ut
bildningsinsatser avseende användning av 
högspänd likström. 

Kina är det land som genom åren har 
haft flest deltagare - totalt 402 personer - i 
BITS internationella kurser. 

Bistånd genom SWEDECORP 
Utbetalat under 1991/92 72 650 kronor. 
I SWEDECORP:s regi har olika typer av 
exportfrämjande insatser genomförts: ex
portseminarier för kineser, utgivning av 
exportguider, bevakning av Kina-mässor i 
Sverige etc. Dessutom deltar SWEDE
CORP /Swedfund i två fabriksprojekt, som 
avser produktion av läkemedel respektive 
värmetråd. 

Bistånd genom SAREC 
Utbetalat under 1992 4,2 miljoner kronor. 
SAREC:s forskningssamarbete med Kina 
inleddes 1977 och har hittills stötts med ca 
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33 miljoner kronor. Samarbetet kom tidiga
re att koncentreras till medicinsk forskning 
och lantbmksstudier, men har breddats 
och omfattar nu även landsbygdsindustri
alisering och ett skogs- och miljöprojekt. 

Bistånd genom SIDA 
Utbetalat under 1991 /92 katastrofbistånd 
3,6 miljoner kronor till översvämningsoffer 
samt särskilda program 0,4 miJjoner kro
nor. 

Malaysia 

Totalt utbetalat under 1991/92 52,3 miljo
ner kronor (inklusive u-krediter.) 

Bistånd genom BITS 
Utbetalat under budgetåret 1991 /92 u
krediter 31,2 miljoner kronor, tekniskt 
samarbete 11,9 miljoner kronor, interntio
nella kurser (44 personer) 3,5 miljoner kro
nor. BITS-samarbetet med Malaysia inled
des år 1985. Totalt har hittills utbetalats 
67,8 miljoner kronor inom det tekniska 
biståndet. Flertalet av insatserna har avsett 
energisektorn med stöd till lönsamhetsstu
dier, utbildning, bistånd vid upphandling, 
installationer m.m. Under budgetåret 
1991/92 aktuella insatser avsåg bl.a. ett 
vattenverk, kartering av plantageskog, ett 
nationellt laboratörium för läkemedelskon
troll, lantmäteri etc. Sammanlagt 206 miljo
ner kronor har givits i u-krediter, som bl.a. 
avsett eldistributions- och transmissions
projekt, transformatorstationer, miljöfond 
m.m. BITS engagemang omfattar också 
samarbete inom områdena vattenrening, 
miljö och förvaltning. 

Deltagande av malaysier i BITS interna
tionella kurser har hittills omfattat totalt 
292 personer. 

Bistånd genom SWEDECORP 
Utbetalat under 1991/92 326 000 kronor. 
Genom SWEDECORP genomförs f.n. en 
insats för att främja landets möbelindustri. 
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Dessutom finns två SWEDECORP /Swed
fund-stödda joint-ventureprojekt som har 
avsett möbelkomponenter samt ett KF
projektcenter. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
Utbetalat genom SIDA under 1991/92 233 
000 kronor. 

En rad enskilda organisationer är verk
samma i landet, bl.a. Svenska Kyrkans 
Mission (SKM), Amningshjälpen och LO
TCO:s biståndsnämnd. 

Thailand 

Totalt utbetalat under 1991/92 80,5 miljo
ner kronor (inklusive u-krediter). 

Bistånd genom BITS 
Utbetalat under 1991/92: u-krediter 
38,9 miljoner kronor, tekniskt samarbete 
16,5 miljoner kronor, Internationella kurser 
2,9 miljoner kronor (36 personer). 

Biståndsinsatserna i ,Thailand har hittills 
huvudsakligen ägnats energisektorn, men 
stödet till miljövård, transportväsende, 
jordbruk m.m. har gradvis ökat i betydel
se. BITS har bedrivit tekniskt samarbete 
med Thailand sedan 1984 och hittills gjor
da utbetalningar uppgår till 30,3 miljoner 
kronor. Stöd. har vidare givits flera av 
Världsbanken initierade eller finansierade 
projekt som exempelvis ett nationellt och 
regionalt eltransmissionssystem (upp
handling och installation), åtgärder ägnade 
att effektivisera EGAT:s (Electricity Gene
rating Authority of Thailand) organisation 
och trafiksäkerhet. Senast aktuella insatser 
har avsett hantering av farligt gods, ett 
bevattnings-/ vattenkraftprojekt, utbild
ning inom el-sektorn, industriella förore
ningar, luftföroreningar i Bangkok m.m. 

U-krediter om sammanlagt 321 miljoner 
kronor har beviljats och f.n. aktuella och 
härigenom finansierade projekt avser en 
massafabrik, en reningsanläggning i an-



slutning till en pappers- och massafabrik 
samt en inhemsk utvecklingsbank. 

BITS internationella kurser har hittills 
omfattat ett thailändskt deltagande om 317 
personer. 

Bistånd genom SWEDECORP 
Utbetalat under 1991/92 318 000 kronor. 
Inom ramen för SWEDECORP-samarbetet 
har kartlagts exportmöjligheterna för pro
dukter som biltillbehör, trädgårdsverktyg 
m.m. Nu aktuella handelsfrämjandeinsat
ser avser ett fruktseminarium, träleksaker 
m.m. Dessutom finns två SWEDECORP I 
Swedfund-stödda jointventureprojekt: ett 
glasbruk och en juicefabrik. 

Bistånd genom SIDA 
Utbetalat under 1991 /92: Katastrofbistånd 
10,6 miljoner kronor, projektbistånd via 
enskilda organisationer 744 000 kronor 
samt 10,6 miljoner kronor från miljöansla
get. 

Genom Diakonia har ett omfattande och 
ökande katastrofbistånd givits flykting
grupper från Myanmar. Utbetalningen 
från miljöanslaget avser stöd till AIT - Asi
an Institute ofTechnology i Bangkok. Ak
törer inom projektbiståndet via enskilda 
organisationer är förutom Diakonia, 
Svenska Baptistsamfundet och Svenska 
Missionsrådet. 

Filippinerna 

Totalt utbetalat under budgetåret 1991/92 
39,0 miljoner kronor. 

Bistånd genom BITS 
Utbetalat under budgetåret 1991/92 tek
niskt samarbete 29,5 miljoner kronor, inter
nationella kurser 3,2 miljoner kronor (40 
personer). 

BITS tekniska samarbete inleddes först 
budgetåret 1986/87, men har redan vuxit 
till att bli det största i något av BITS samar-
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betsländer. Hittills har totalt 64,2 miljoner 
kronor utbetalats huvudsakligen för insat
ser med miljö- eller energianknytning. En 
miljöinsats har gjorts till projekt rörande 
föroreningar från soptippar. I samarbete 
med Världsbanken har BITS vidare lämnat 
stöd för kartläggning av naturresurser I 
miljöpåverkan med hjälp av satellitbilder. 
På energisidan har insatserna främst gällt 
vatten- och geotermisk kraft, produktion 
och transmission av elkraft, energibespa
rande åtgärder samt rehabilitering av vat
tenkraftgeneratorer. Dessutom pågår en 
metodutvecklingsinsats på lantmäteriom
rådet inom ramen för Filippinernas pågå
ende jordreforrnprogram - CARP /Com
prehensive Agrarian Reform Program. 
Inom ramen för BITS internationella kurser 
har hittills 237 filippiner deltagit. 

Bistånd genom SWEDECORP 
Utbetalat under budgetåret 1991/92 
1 miljon kronor. 

F.n. är enbart handelsfrämjandedelen 
av verksamheten aktuell. Förutom direkt
stöd till landets möbelindustri, har svenska 
möbeltillverkare/IKEA inom ramen för 
SWEDECORP-samarbetet börjat flytta ut 
den egna tillverkningen till Filippinerna. 
Dessutom omfattas samarbetet av stöd till 
produktutveckling/ export av textilier, 
skor m.m. samt till ett samarbete med filip
pinska producenter av datamjukvara. 

Bistånd genom SIDA 
Utbetalat under budgetåret 1991/92 kata
strofbistånd 3,4 miljoner kronor, humani
tärt bistånd 1,75 miljoner kronor, projektbi
stånd genom enskilda organisationer 
0,1 miljoner kronor. 

Utbetalat katastrofbistånd avser stöd till 
offer för tyfoner/vulkanutbrott. De huma
nitära insatserna avser rättshjälp via det 
svenska advokatsamfundet. Bland enskil
da svenska organisationer verksamma i 
landet kan nämnas Diakonia, Röda Korset, 
LO-TCO:s biståndsnämnd samt flera krist
na rnissionsorganisationer. 
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Afghanistan 
I april 1992 föll den kommunistiska reger
ingen i Afghanistan och motståndsrörelsen 
Mujaheddin bildade i maj en regering 
innefattande motståndsrörelsens alla parti
er. Den återhållsamma optimism som ska
pades förbyttes tämligen omgående i pes
simism då krigshandlingar mellan olika 
grupper trappades upp. Den väpnade 
kampen bedöms kunna pågå under lång 
tid framöver. 

Krigsskadoma i landet är oerhörda och 
nära en tredjedel lever som flyktingar i 
Pakistan och Iran. Svenskt bistånd till repa
trierings- och återuppbyggnadsarbetet har 
getts redan 1979 och finansierats via kata
strofanslaget. Stödet har utgått dels genom 
svenska enskilda organisationer, varav 
medparten till Svenska Afghanistankom
mitten, SAK, dels genom olika FN-organ. 
Totalt utbetalades under budgetåret 
1991/92 34,3 miljoner kronor. 

Pakistan 

Pakistan har sedan 1988 ett civilt parla
mentariskt styre efter år av militärstyre. 
Landets resurser fördelas ojämnt och även 
om den nya regeringen gjort mycket för att 
stimulera handel och företagsamhet visar 
man inte mycket vilja att komma till rätta 
med fattigdoms- och befolkningsproble
met. 

Efter att Pakistans ställning som pro
gramland upphörde 1983 har det svenska 
biståndet kanaliserats genom BITS och 
svenska enskilda organisationer samt SA
REC och SWEDECORP. Samarbetet genom 
BITS, företrädelsevis inom infrastruktur 
och institutionsuppbyggnad, har p.g.a. lan
dets försämrade ekonomiska situation un
der senare år i många fall stannat på plane
ringsstadiet. 

SWEDECORP:s samarbete med Pakistan 
omfattar bl.a. telekommunikationer (för
packningsindustri och infusionslösningar). 
SAREC har sedan flera år stött ett forsk-
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ningsprojekt om barn- och mödrahälso
vård. 

Bland de enskilda organisationerna som 
verkar i Pakistan kan nämnas Rädda Bar
nen, Pingstmissionen och Lutherhjälpen. 
Verksamheten har inriktats på hjälp till 
den fattigaste befolkningen och afghanska 
flyktingar. 

Totalt utbetalades under 1991/92 ca 
27 miljoner kronor till Pakistan, varav ca 
10 miljoner kronor genom enskilda organi
sationer, 9,4 miljoner kronor som katastrof
bistånd och 5,7 miljoner kronor genom 
BITS. 

Nepal 
Nepal är ett litet bergsland i Himalayamas
sivet med en av världens lägsta per capita
inkomster. Jordbruket utgör den domine
rande sektorn i ekonomin. Landet, som 
numera är en konstitutionell monarki, har 
sedan våren 1991 en demokratiskt vald 
regering. 

Nepal genomför sedan 1986 ett struk
turanpassningsprogram inriktat på att sti
mulera den ekonomiska utvecklingen och 
minska fattigdomen. Tillväxten har under 
senare år varit hög med undantag av 
1991/92 när den sjönk p.g.a. störningar i 
ekonomin. Det största hindret för utveck
lingen på sikt bedöms vara den dåligt ut
vecklade infrastrukturen såväl fysiskt som 
socialt. 

Det svenska biståndet till Nepal har 
huvudsakligen kanaliserats genom svens
ka enskilda organisationer, främst Svenska 
Missionsrådet, Pingstmissionen och Svens
ka handikapporganisationernas internatio
nella biståndsstiftelse (SHIA). Huvuddelen 
av verksamheten har inriktats på socialt 
arbete, även om insatser också finns på 
infrastrukturområdet. I övrigt har SWEDE
CORP inlett exportfrämjande verksamhet 
och BITS har gett kurser med deltagare 
från Nepal. 

Totalt utbetalades under budgetåret 
1991/92 ca 7 miljoner kronor, huvudsakli
gen via enskilda organisationer. 



Mellanöstern 

Mellanöstern är som region föremål för ett 
betydande svenskt politiskt intresse. For
merna för svenskt ekonomiskt samarbete 
med länderna skiljer sig avsevärt åt mellan 
de rika oljeproducenterna och övriga sta
ter. 

Fredsförhandlingar i Mellanöstern in
leddes i oktober 1991. Processen innebär 
bilaterala överläggningar mellan Israel och 
parterna i regionen (Jordanien, Libanon, 
Syrien och palestinierna), kompletterade 
av möten i fem multilaterala arbetsgrupper 
med även utom-regionalt deltagande. Efter 
regeringsskiftet i Israel i juni 1992 har över
läggningarna kommit in i ett nytt skede 
med förhandlingar i olika substansfrågor. 
Sverige stöder fredsprocessen och deltar 
aktivt i det multilaterala arbetet. 

Inkomstskillnaderna är mycket stora 
både inom och mellan länderna i regionen. 
Förenade Arabemiratens BNP per capita 
beräknas till över 20.000 USD, att jämföra 
med Jemens som ligger kring 500 USD. De 
rikare staterna är betydande biståndsgiva
re, främst till andra länder i regionen, in
klusive Maghreb. 

Vissa länder och grupper i Mellanöstern 
drabbades ekonomiskt mycket hårt av kri
get i Persiska Viken. De ockuperade områ
dena (Västbanken och Gaza) samt Jorda
nien och Jemen tog emot talrika skaror av 
återvändande gästarbetare, samtidigt som 
biståndsflödena minskade. 

Irak har ännu inte uppfyllt de krav som 
ställs i de ca 25 resolutioner som antagits 
av FN:s säkerhetsråd. Följaktligen bibe
hålls sanktionerna mot landet. Kurderna i 
norra Irak och de shiamuslimska grupper
na i söder befinner sig i en mycket utsatt 
situation och är beroende av omvärldens 
humanitära bistånd. Sverige stöder FN:s 
politik i Irak-frågan. Fortsatta biståndsan
strängningar kommer att krävas för att 
minska befokningens lidande. 

· Sverige har ett bilateralt biståndspro-
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gram för palestinierna i de ockuperade 
områdena, samtidigt som vi efter USA och 
EG är den största givaren till UNRW A. 
Biståndet är humanitärt och politiskt moti
verat och syftar till att stödja de sociala 
sektorerna, främja respekten för mänskliga 
rättigheter och stimulera en ekonomisk 
kompetens och utveckling. Stödet kanali
seras via svenska enskilda organisationer, 
olika FN-organ och direkt till fristående 
organisationer och institut inom områdena 
mänskliga rättigheter och förtroendeska
pande åtgärder. Stödet utgör en viktig del 
av Sveriges Mellanöstern-politik. 

Utöver detta program består det svens
ka biståndet till regionen främst av bidrag 
till insatser genom enskilda organisationer. 
De utför ett viktigt arbete. Mottagarländer 
är bl.a. Jordanien, Libano11 och Yemen. Ett 
omfattande katastrofbistånd har lämnats 
till drabbade grupper i Irak. 

Sverige lämnade totalt ca 90 miljoner 
kronor i bistånd till länderna i regionen 
under budgetåret 1991 /92. 

Biståndet till Mellanöstern, 
utbetalningar 1991/92, mkr 

Programländer 

Jordanien 

Libanon 

Västbanken 
och Gaza 

Iran 

Irak 

Jemen 

Summa 

SIDA 

15,0 

23,2 

16,5 

1,4 

28,6 

1,4 

86,1 

BITS TOTALT 

2,0 17,0 

23,2 

0,2 16,7 

0,2 

2,4 

1,4 

28,6 

1,6 

88,5 
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Västbanken och Gaza 

Sverige är tillsammans med bl.a. EG, USA 
och Canada betydande givare till palestini
erna på de ockuperade områdena Väst
banken och Gaza. Vårt bidrag till 
UNRW A:s verksamhet för palestinierna i 
regionen uppgick under budgetåret 
1991/92 till 146 miljoner kronor. Därtill har 
det bilaterala programmet för Västbanken 
och Gaza utvecklats i enlighet med de rikt
linjer som drogs upp i regeringsbeslut 
1991-03-21. Målen för programmet är att 
minska den palestinska befolkningens li
dande och misär, att bidra till att skapa 
förutsättningar för en samhäUssktruktur 
till grund för ett framtida demokratiskt 
fritt Palestina samt att främja ekonomisk 
verksamhet och respekt för mänskliga rät
tigheter. Stödet lämnas till verksamhet ge
nom enskilda organisationer, multilaterala 
organ och fristående institut. 

Huvudkomponenten i det svenska pro
grammet är stödet till hälsosektorn. Diako
nia har en omfattande verksamhet, främst 
inriktad på rehabilitering. Sedan Gulf-kri-
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get bidrar organisationen också med drifts
stöd till palestinska sjukhus och vårdcen
traler. Individuell Människohjälp arbetar 
med utbildning av gravt utvecklingsstörda 
barn. Även Palestinagrupperna är verk
samma inom hälsoområdet. UNICEF:s 
program för rehabilitering, utbildning och 
hälsoinsatser stöds av Sverige. 

Det stöd till mänskliga rättighetsorgani
sationer som inleddes under 1991 har ut
vidgats. Bidrag lämnades under budgetår
et 1991 /92 till åtta organisationer, såväl 
palestinska och israeliska som internatio
nella. Även ett antal institut av forsk
ningskaraktär inriktade på utbildning och 
förtroendeskapande åtgärder har fått 
svenska bidrag. 

BITS har under budgetåret 1991/92 ar
betat för att inleda verksamhet på de ocku
perade områdena, och från och med 1 juli 
1992 kan palestinierna delta i BITS interna
tionella kursprogram. 

Totalt utbetalades under budgetåret 
1991/92 ca 17 miljoner kronor genom 
svenska och lokala enskilda organisationer 
för katastrofinsatser och humanitära ända
mål. 
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Biståndet till Centralamerika, utbetalningar 1991192, mkr 
Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP 

Nicaragua 298,6 10,7 0,1 
Övriga länder 

Costa Rica 18,3 8,9 4,1 0,2 
El Salvador 18,8 0,2 0,2 
Guatemala 1,8 0,2 

Honduras 0,1 

Mexico 0,2 1,9 

Panama 0,2 

Summa 337,8 11,4 14,8 0,3 

157 

TOTALT 

309,4 

31,5 

19,0 

2,0 

0,2 

2,1 

0,2 

364,3 
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Ekonomi, politik och 
samhälle 

Den 1987 inledda fredsprocessen omfatta
de en rad försonande och förtroendeska
pande åtgärder inom och mellan de sju 
centralamerikanska länderna. Fredsproces
sen gjorde under 1991/92 betydande fram
steg, men var alltjämt bräcklig. Utveckling
en präglades i hög grad av det fredsavtal 
för El Salvador, som undertecknades i 
Mexico den 16 januari 1992. Fredsförhand
lingarna mellan parterna i Guatemala kän
netecknades dock av stora svårigheter och 
den prekära ekonomiska situationen i 
Nicaragua utgjorde ett påtagligt hot mot 
stabiliteten i landet. 

Sociala och 
ekonomiska 
förhållanden 

Strukturproblemen i regionens ekonomier 
var efter år av krig och ekonomisk miss
hushållning betydande. Därtill kom olösta 
jordfördelnings- och jordägarfrågor. De 
små ländernas ekonomier fortsatte att vara 
mycket exportberoende. Tillväxttakten i 
ekonomin nådde i genomsnitt 2,1 % under 
1991, vilket var något lägre än under 1990. 
Sammanbrottet i den regionala handeln 
och fallande exportpriser spädde på svå
righeterna. BNP sjönk till 1970-talets nivåer 
och varierade mellan 360 (Nicaragua) och 
1 780 USD/invånare (Costa Rica). I El Sal
vador och Nicaragua låg nivåerna på 60-
respektive 40-talens nivåer. Trots dessa 
bakslag nåddes framgångar inom ekono
min på andra områden. I alla länderna 
sjönk inflationen, liksom budgetunder
skottet i sa_mtliga länder. Undantagen var 
Costa Rica och El Salvador. Underskottet i 
bytesbalansen minskade och kapitalimpor
ten ökade kraftigt från 2 100 miljoner dol
lar 1990 till 27501990. Här märktes särskilt 
nettoöverföringen av resurser till Nicara-

gua till följd av att räntor och amorteringar 
minskade sedan utlandsskulden för främst 
Nicaragua och Honduras avskrivits och 
eller omförhandlats. 

Ändå fördjupades fattigdomen och om
fattade allt fler människor. Arbetslösh~t, 
undernäring och fattigdom ökade medan 
ländernas förmåga att hantera dessa för
hållanden minskade. Detta utgjorde bak
grunden till 80-talets allvarliga kränkning
ar av de mänskliga rättigheterna, 
flyktingskap, ökande narkotika, miljö~ och 
hälsoproblem, diskriminering av indianbe
folkning och allvarliga konsekvenser för 
såväl medelklass som de fattigaste grup
perna i samhället. I grunden bestod dessa 
problem under 1991 /92. Av Centralameri
kas befolkning beräknades 60 % leva un
der fattigdomsstrecket. 70 % av barnen led 
av undernäring. Mer än 40 % av befolk
ningen (utom i Costa Rica och Panama) 
saknade tillgång till dricksvatten och sani
tet. Generellt uppvisade regionen därför 
ett fortsatt försämrat läge när det gäller de 
ekonomiska och sociala rättigheterna uti
från 1966 års MR-konvention, en konven
tion som ratificerats av samtliga länder i 
regionen. 

158 

Situationen för flyktingarna förändra
des radikalt och flertalet flyktingar från 
Nicaragua och El Salvador återvände till 
sina hemländer, om än under ofta ogynn
samma förhållanden. Den centralameri
kanska flyktingkonferensen, CIREFCA, 
fortsatte att spela en betydelsefull roll för 
att lösa flyktingproblemen. Ett intensivt 
förhandlillgsarbete pågick mellan flykting
arnas organisationer och myndigheterna i 
Guatemala för att skapa förutsättningar för 
en repatriering av merparten av de guate
malanska flyktingarna i södra Mexico. För
hållandena för stora grupper av internflyk
tingar förblev dock prekär i framförallt 
Guatemala, men även i El Salvador. 



Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Konventionen om medborgerliga och poli
tiska rättigheter, liksom konventionen om 
barnets rättigheter, har ratificerats av samt
liga länder i regionen, dock med undantag 
av Honduras. Utvecklingen under 1991 /92 
präglades av olika tendenser. Bilden för
bättrades påtagligt i El Salvador - som ett 
resultat av fredsavtalen och FN:s överva
kande närvaro. Trots ett formellt demokra
tiskt system sedan 1986 fortsatte övergrep
pen mot de mänskliga rättigheterna i 
Guatemala. Militären hade alltjämt en allt
för stor makt. Vidare stod minst hälften av 
landets befolkning utanför de grundläg
gande normala politiska processerna. Hon
duras uppvisade fortsa,tta kränkningar av 
de politiska och medborgerliga rättigheter
na, om än på en betydligt lägre nivå än i 
fallet Guatemala. Också i Panama gick ut
vecklingen i negativ riktning, medan för
hållandena i Costa Rica, Nicaragua och 
Belize var stabila och utan mer omfattande 
kränkningar. I Nicaragua präglades såväl 
regeringen som oppositionen av strävan 
till samförstånd kring i första hand den 
ekonomiska politiken. Den alltjämt olösta 
jordägarfrågan förblev dock en orsak till 
politiska slitningar. 

Miljö 

Samtliga länder i Centralamerika samt 
Belize och Panama har skrivit på klimat
konventionen. Alla länder utom Panama 
har dessutom skrivit på konventionen om 
biologisk mångfald. SIDA har utarl;>etat en 
särskild miljöprofil för Nicaragua. I såväl 
Nicaragua som Costa Rica stöds naturre
sursbevarande insatser. Sverige stöder in
satser på mark- och miljövårdsområdet 
genom den regionala organisationen CA
TIE. Vidare ges stöd till lagstiftningsarbete 
på miljövårdsområdet och utarbetande av 
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miljökonsekvensbeskrivningar genom den 
regionala miljövårdsorganisationen 
CCAD. I Costa Rica sker samarbete med 
INBIO, som bedriver en internationellt 
uppmärksammad forskning för bevarande 
och ekonomiskt utnyttjande av den biolo
giska mångfalden i Costa Rica. 

Militärutgifter, externa 
konflikter 

I fredsprocessens spår påbörjades dock en 
betydande nedrustning och avmilitarise
ring. A vmilitariseringen var särskilt påtag
lig i Nicaragua där militärstyrkorna mins
kades från 80 000 till 15 000 man och 
landet fick regionens minsta militärstyrka. 
Som ett resultat av fredsavtalet i El Salva
dor påbörjades även i detta land en bety
dande avmilitarisering. I Panama inleddes 
ett arbete fqr att, enligt costarikansk mo
dell, helt upplösa militärstyrkorna. Guate
mala utgjorde alltjämt ett notabelt undan
tag från denna utveckling. 

Ekonomiska 
reformprogram 

Länderna i regionen fick betydande er
känsla från IMF, Världsbanken och Intera
merikanska utvecklingsbanken för fram
steg när det gäller stabiliseringsmål och 
strukturreformer såsom liberalisering av 
handel, avreglering av valutamarknaden, 
omstrukturering av skatte-, bank-, finans
och subventionssystem. Vid sidan av dessa 
åtgärder inom länderna och ett ökat regio
nalt samarbete avtecknade sig framgångs
rik Uruguay-runda inom GATI som mer 
betydelsefull för de centralamerikanska 
ländernas ekonomiska utveckling än bi
ståndet i traditionell mening. Förhopp
ningarna ökade om att en begynnande 
ekonomisk återhämtning på sikt skulle 
kunna motsvaras av framsteg också på 
den sociala sidan. 
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Regionalt samarbete 
Det regionala samarbetet utvecklades och 
fördjupades på allt fler områden. Guate
malas erkännnade av grannlandet Belize 
banade väg för att detta land inlemmades i 
det regionala samarbetet. Även Panama 
deltog i allt större utsträckning i detta sam
arbete, som formaliserades och institutio
naliserades, under ledning av regionens 
presidenter. Fyra av länderna har ratifice
rat avtalet om att inrätta ett regionalt parla
ment och val av deputerade har skett i tre 
länder. Inom ramen för bland annat 
Världsbankens konsultativa gruppmöten 
inleddes en alltmer utvecklad givarsam
ordning, tillsammans med länderna i regi
onen. Den regionala flyktingkonferensen, 
CIREFCA, utgjorde en betydelsefull meka
nism för att samordna flyktinginsatser. En 
unik samordning mellan UNDP och UN
HCR inleddes för att växla över från akut 
nödhjälp till långsiktig utveckling. 

Sveriges bistånd 

Biståndet genom SIDA dominerar, men 
flera av länderna i regionen berörs.av in
satser genom BITS, SAREC och SWEDE
CORP. Nicaragua har också mottagit betal
ningsbalansstöd. Totalt utbetalades under 
1991/92 677,2 miljoner kronor till länderna 
i Centralamerika. 

Bistånd genom SIDA 
SIDA:s samarbetet med Centralamerika 
hade 1991/92 pågått i ett drygt decenni
um. Det berörde samtliga länder i regionen 
och omfattade ett brett spektrum av såväl 
regionala som bilaterala samarbetspro
gram. I takt med fredsutvecklingen och det 
allt intensivare samarbetet mellan de sju 
små länderna i regionen blev det allt mer 
irrelevant att göra en gränsdragning mel
lan nationella och regionala insatser. Allt
mer av det svenska biståndet kom att be
dömas i ett regionalt sammanhang. 

160 

Bistånd till Centralamerika, 
utbetalningar 1992/92, mkr 

REGIONALT 

SIDA, Utvecklingssamarbete 

MR/demokrati/humanitärt bistånd 

Enskilda organisationer 

SAREC 

Delsumma 

NICARAGUA 

Delsumma 

COSTA RICA 

SIDA, Bostäder och miljö 

MR/demokrati/humanitärt bistånd 

Enskilda organisationer 

Katastrofer 

Regionala insatser 

Särskilda program 

Övr. miljö 

SAREC, FoU 

SAREC, Projektbistånd 

BITS 

106,0 

12,91 

0,8 

5,6 

125,3 

390,8 

15,22 

2,8 

0,5 

1,0 

0,7 

0,5 

11,2 

3,7 

0,3 

8,4 

BITS, Internationella kurser 0,6 

SWEDECORP/SIDA (FoM) 1,0 

SWEDECORP (Swedfund) 2,3 

SWEDECORP (Övrig verksamhet) 0,2 

Delsumma 48,4 

EL SALVADOR 

SIDA, MR/demokrati/humanitärt 
bistånd 24,2 

Katastrofer 1,0 

Regionala insatser 12,0 

Särskilda program 0, 1 

BITS, Internationella kurser 0,2 

Delsumma 37,5 

GUATEMALA 

SIDA, MR/demokrati/humanitärt 
bistånd 15, 7 

Enskilda organisationer 1,5 

BITS, Internationella kurser 0,2 

Delsumma 

Totalt utbetalat 

Sammanlagd plar:ieringsram 

17,4 

619,4 

729,6 

1 Total planeringsram för MR/demokrati/humani
tärt bistånd 130 miljoner kronor 

2 Avtalat 40 miljoner kronor 



Bistånd genom BITS 
BITS kursprogram stod öppet för deltagare 
från samtliga länder i regionen. 21 perso
ner deltog från Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua och Panama. 

Bistånd genom SAREC 
SAREC:s Latinamerikaprogram, stöd till 
medicinsk forskarutbildning och forsk
ningssamarbete om amning och infektio
ner hos barn hade anknytning till samtliga 
länder. Under 1991/92 betalades 22,2 mil
joner kronor ut till detta program. 

Bistånd genom SWEDECORP 
Inom ramen för SWEDECORP:s investe
ringsverksarnhet inleddes ett projekt i Cos
ta Rica. Därtill godkändes ett program för 
samarbete med näringslivet i Costa Rica 
och vissa insatser hann påbörjas. I Costa 
Rica inleddes dessutom på uppdrag av 
SIDA ett projekt för utbildning av småföre
tagare. Ett samarbete med Costa Ricas ex
portråd inleddes. Under 1991/92 betalades 
3,3 miljoner kronor ut för nämnda insatser. 
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Multilateralt samarbete 
Därutöver utgick svenskt stöd till multila
terala insatser genom FN och regionala 
institutioner. Sverige spelade en aktiv roll 
för att stödja samordningsarbetet inom 
ramen för CIRECFA, den centralamerikan
ska flyktingkonferensen. Sverige deltog 
även aktivt i Partnership for Development 
and Democracy (PDD) där en dialog förs 
mellan givarländerna och länderna i regio
nen om samarbete på områden som demo
krati, mänskliga rättigheter och marknads
ekonomi. 

Bistånd genom enskilda 
organisationer 
De enskilda organisationerna fortsatte att 
ha en betydelsefull och dynamisk roll i 
biståndssamarbetet. De sammanlagda ut
betalningarna för insatser i Centralamerika 
uppgick 1991/92 till drygt 700 miljoner 
kronor. 



Nicaragua 

Befolkning 
Befolknings. 
tillväxt/år 

ca 3,9 milj (1990) 

3,2% 

Andel av arbetskraften i 
jordbruk industri tjänster och 
~ \ service 

1;:: :!llJJmt .. ···;•:; :m::rnmrn .. ~
1 

~ 
46,5% 15,8% 37,7% 

Andel läskunniga 

Förväntad livslängd 
Dödlighet, 

män ingen uppgift 
kvinnor ingen uppgift 

64,8 

barn under 5 år 
&NI/invånare 
Bistånd, andel av BNI 
Militärutgifter, andel 
avBNP 

7,8% (1990) 
ingen uppgift 
ingen uppgift 

28,3% (1989) 
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Bistånd 
Offentligt nettobistånd/person 1990, USD 

totalt 83,0 
Sverige 8,0 

Bistånd från Sverige, utbetalningar 
1991/92, mkr 

SIDA 
inom landramen ________ 289,0 

utanför landramen 
enskilda organisationer ______ 4,3 

kvinnoprojekt 1,3 
betalningsbalansstöd 62,8 
katastrofbistånd 1,9 
regionala insatser 1,2 
humanitärt bistånd 6,2 
särskilda program 1, 1 
BITS, internationella kurser 0,6 
SWEDECORP 0, 1 
SAREC, FoU 8,3 
SAREC, Skog och miljö 11,6 

Summa 390,8 



Nicaragua 

Det svenska utvecklingssamarbetet med 
Nicaragua inleddes 1979 och sedan 1982 
tillhör landet kretsen av SIDA:s program
länder. Men även SAREC och SWEDE
CORP stödde insatser ieller med anknyt
ning till Nicaragua. Med insatser inom och 
utanför landramssamarbetet omfattade 
SIDA:s bistånd till Nicaragua under 
1991/92 omkring 310 miljoner kronor. 
Samarbetsavtalet förlängdes med ett halv
år till och med 1992-12-31. 

Biståndet kom under 1991/92 att allt
mer utformas som ett stöd till den ekono
miska politiken, vars huvudmål var stabili
sering och strukturanpassning. Omkring 
hälften av landr~men kanaliserades som 
stöd till betalningsbalansen. Därtill kom 
särskilda skuldlättnadsåtgärder motsva
rande 60 miljoner kronor. Viktiga sektorer 
inom biståndet var i övrigt gruvor, skog 
och energi. En satsning på sociala sektorer 
inleddes. 

Ett stort antal svenska enskilda organi
sationer fortsatte att, med stöd av SIDA, 
bedriva ett omfattande samarbete med 
lokala samarbetsorganisationer. 

SAREC bidrog till en uppbyggnad och 
förstärkning av landets forskningskapaci
tet vid de fem universiteten. Stödet omfat
tade medicinsk forskning, naturvetenskap, 
teknik, jordbruksforskning och samhälls
vetenskap. 
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Bilateralt samarbete 
med Costa Rica 

I Costa Rica hade samtliga biståndsmyn
digheter åtaganden. SIDA fortsatte det 
under 1988 inledda bostadsprogrammet 
med inriktning på resurssvaga grupper i 
främst huvudstaden San Joses slumområ
den. Programmet omfattar organiserat 
självbyggeri, renovering av bostäder, infra
strukturanläggningar, samlingslokaler och 
organisationsuppbyggnad. Därutöver fi
nansieras insatser på miljöområdet. 
Tyngdpunkten i BITS verksamhet ligger 
på energiområdet, följt av förvaltnings
och skogssektorema. 

Stöd till 
fredsprocessen i El 
Salvador 

I anslutning till att fredsavtalet för El Sal
vador undertecknades i januari 1992, utta
lade Sverige en beredskap att öka bistån
det till El Salvador. Bland annat stöddes 
demobilisering av stridande och återvän
dandeprogram. Samtidigt inleddes projek
tering av ytterligare insatser, som av båda 
parter uppfattas som ett stöd till fredspro
cessen. Biståndet genom enskilda organi
sationer fortsätter och Sverige stöder en 
rad av FN:s insatser i landet. 
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Utv~pssamarbete med 
Sydamerika 

Ekonomi, politik och 
samhälle 

Den ekonomiska utvecklingen i Sydameri
ka har under senare år inneburit ett trend
brott mot 80-talets ekonomiska nedgång. 
Ekonomiska reformprogram har genom
förts med resultat att inflation och växande 
budgetunderskott kunnat nedbringas. I 
flera länder har även reformer av den eko
nomiska strukturen inletts. Statens roll har 
omdefinierats, förutsättningar för långsik
tigt företagande förbättrats. Reformpolitik 
har börjat ge utdelning i form av reell eko
nomisk tillväxt. 

Sydamerikas länder styrs av folkvalda 
civila regeringar. Demokratins förmåga att 
hantera politiska problem har manifeste
rats i länder som Chile, Bolivia och Brasi
lien. I länder som Argentina och Uruguay 
fortgår under demokratiskt styre ekono
miska reformer. Dessa länders överens
kommelse med Brasilien och Paraguay om 
ett frihandelsavtal, Mercosur, visar på en 
ny attityd till ekonomisk utvecklingspoli
tik. 

I Paraguay har viktiga steg tagits mot 
demokrati med bl.a. en ny författning med 
långtgående rättsgarantier. I Ecuador val
des under 1991 ny president och lagstiftan
de församling. Det senaste året har emel-

Biståndet till Sydamerika, utbetalningar 1991/92, mkr 

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT 

Argentina 0,8 1, 7 6,2 0,2 8,9 

Bolivia 15,6 23,9 0,3 39,8 

Brasilien 1,9 0,8 0,3 3,0 

Chile 59,4 2,7 6,6 0,3 69 ,5 

Colombia 0,5 1,9 2,4 

Ecuador 1,6 38,01 0,1 39,7 

Paraguay 1,6 1,6 

Peru 2,7 3,0 0,3 5,0 

Uruguay 6,5 5,0 5,1 0,1 16,7 

Venezuela 0,2 0,7 0,9 

Guayana 0,2 0,2 

Surinam 0,08 0,08 

Summa 90,8 76,98 18,4 1,6 187,78 

Regionalt 102,2 
Humanitärt bistånd 135,9 
1 u-kredit 28,4 miljoner kronor 
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lertid också uppvisat bakslag. I Peru upp
löste president Fujimori parlamentet och 
satte en bräcklig demokrati ur funktion. 
Utvecklingen i Peru är starkt oroväckande. 
Tre destruktiva krafter präglar samhället i 
form av gerillagruppers terrorism, narkoti
kahandelns utbredning och grova brott 
mot mänskliga rättigheter förövade av 
statsmakten. I Colombia har politiska 
framsteg gjorts med bl.a. en ny författning, 
vilket delvis överskuggas av fortsatta poli
tiska våldsdåd förövade av myndigheter, 
gerilla och narkotikamaffia. 

Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Syda
merika har som bärande motiv att bidra till 
att befästa demokratier och genomföra 
ekonomisk reformpolitik. Huvudsakliga 
mottagare av bistånd har under senare år 
varit Bolivia och Chile. Tekniskt samarbete 
sker även med Ecuador och avtal om 
forskningssamarbete föreligger med Ar
gentina och Uruguay. Bistånd lämnas ge
nom SIDA till stöd för sociala program 
som utgör del av en reformpolitik. BITS 
verksamhet är ägnat att stärka produktiva 
sektorer genom att förmedla svensk kom
petens och kunnande. SWEDECORP främ
jar företagsamhet och SAREC stöder forsk
ningssamarbete. Totalt utbetalades 187 
miljoner kronor till länder i Sydamerika 
under budgetåret 1991 /92. 

Bolivia 

I mars 1992 undertecknade regeringen ett 
avtal om biståndssamarbete med Bolivia. 
Ett utökat samarbete aviserades och som 
svenska m6tiv angavs stöd till landets ny
danande utvecklingspolitik och till stär
kande av demokratiska institutioner. Sam
arbetet bedrivs genom SIDA, BITS och 
SWEDECORP. 
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Ekonomiska 
reformprogram 

Bolivia bedriver sedan år 1985 ett långtgå
ende ekonomiskt reformprogram. Sedan 
kraftfulla åtgärder vidtagits för att stabili
sera ekonomin har landets regering gått 
vidare med en rad strukturreformer mot 
ökad marknadsekonomi. Den offentliga 
förvaltningen har rationaliserats, varu- och 
penningmarknaden har liberaliserats och 
centralbanken intar en oberoende ställ
ning. Statsmaktens tidigare dominerande 
roll som aktör inom näringslivet har upp
hört och ersatts av en politik som syftar till 
att stärka betingelserna för ett fungerande 
privat näringsliv. Offentliga utgifter om
prioriteras för sociala ändamål med ton
vikt på de fattiga befolkningsgmpperna. 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati 

Det finns bred partipolitisk uppslutning 
bakom reformpolitiken men missnöje över 
politiken har också givit näring åt populis
tiska strömningar. Allmänna val planeras 
till mitten av 1993. Regeringen visar res
pekt för de politiska och medborgerliga 
rättigheterna. Rättsväsendet, som bedöms 
som undermåligt och ineffektivt, är före
mål för reformer. Protester har förekommit 
från ursprungsbefolkningen för att deras 
rättigheter inte skyddas och för att deras 
tillvaro hotas av exploatörer. 

Biståndsgivare 

Världsbanken och Interamerikanska ut
vecklingsbanken är stora långivare för Bo
livias investeringar i infrastrukturer och 
sociala sektorer. Viktiga bilaterala givare är 
USA, Nederländerna, Schweiz och Tysk
land. 
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Sveriges bistånd 

Det utökade samarbetet med Bolivia har 
successivt växt fram utifrån av regeringen 
angivna riktlinjer och på basis av överlägg
ningar med bolivianska myndigheter. To
talt utbetalades under 1991/92 39,8 miljo
ner kronor till Bolivia. 

Bistånd genom SIDA 
SIDA lämnar bistånd inom huvudsakligen 
sociala områden. Bidrag om totalt 51 miljo
ner kronor har lämnats till sociala nöd
hjälpsfonden, sedermera investeringsfon
den, vars uppgift varit att dämpa de socia
la effekterna av det ekonomiska stabilise
ringsprogrammet. Ett bidrag om totalt 
15 miljoner kronor utgår genom UNICEF 
för vattenförsörjning och hälsovård riktat 
till de allra fattigaste landsbygdsområde
na. Ett bidrag om 8 miljoner kronor lämnas 
till ett UNICEF-program för att stärka 
kvinnans ställning i samhället, särskilt på 
det rättsliga området. Inom ramen för ett 
regionalt program stöds bekämpning av 
kolera. Under år 1992 fattades beslut om 
en insats för att stöda boende i fattiga om
råden att förbättra sina bostäder. Insatsen 
uppgår till totalt 36 miljoner kronor över 
en period av fyra år. 

Skuldåterköp 
Regeringen beslutade i november 1992 att 
bidra med drygt 30 miljoner kronor till 
Bolivias skuldåterköp av kommersiella 
statsskulder. Återköpet är det tredje av sitt 
slag och förväntas innebära att landet eli
minerar sina kvarvarande kommersiella 
statsskulder. 

Bistånd genom BITS 
Det tekniska samarbetet genom BITS har 
dels varit ett program för att rehabilitera 
gruvnäringen dels gällt finansiering av 
fjärrkontrollsystem för kraftledningscen
tral med ABB som leverantör. 

Samarbetet uppgick under budgetåret 
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1991/92 till drygt 23 miljoner kronor. Flera 
personer från Bolivia har deltagit i av BITS 
anordnade internationella kurser. Samar
betet bedöms över lag som framgångsrikt 
och mottagarna har visat bra förmåga att 
tillgodogöra sig de tekniska kunskaperna. 

Bistånd genom SWEDECORP 
SWEDECORP har inlett ett samarbete med 
nationella handelskammaren genom att 
stöda ett investeringsfrämjande kontor i 
SantaCruz. 

Chile 

Under en övergångsperiod har Sverige 
genom SIDA lämnat ett ansenligt bis.tånd 
till Chiles regering till stöd för dess sociala 
program. Det har gällt ett bidrag om totalt 
42 miljoner kronor till ett program för att 
rehabilitera skolor i eftersatta områden. 
Programmet bedöms som framgångsrikt 
och har blivit mönsterbildande för ett stör
re nationellt program. 

SIDA stöder ett bostadsprojekt med 
inslag av självbyggeri i städerna Santiago, 
Talca och Valpariaso. Det svenska bidraget 
uppgår till 86 miljoner kronor över en tre
årsperiod. Ett samarbete pågår för att stär
ka kvinnans ställning i det chilenska sam
hället. Stöd utgår bland annat till ett 
kvinnosekretariat inom regeringskansliet 
med uppgift att bevaka bl.a. civillagstift
ningen. Det treåriga avtalet uppgår till 
18 miljoner kronor. Ett avtal om kulturbi
stånd har legat till grund för olika kultur
insatser. 

Bistånd genom SAREC 
SAREC har ett avtal om drygt 7 miljoner 
kronor med chilenska forskningsrådet, 
CONICYT, om samarbete inom hälso/ 
medicin och naturresurser/miljö. Samar
betet bedrivs mellan chilenska och svenska 
institutioner. Stöd lämnas även till sam
hällsvetenskapliga institutioner. 



Bistånd genom BITS 
BITS har inlett ett tekniskt samarbete inom 
bland annat områdena arbets- och stads
miljö. En ramkredit har därutöver beviljats 
till landets centralbank om 60 miljoner kro
nor för främjande av små och medelstora 
företag. 

Bistånd genom SWEDECORP 
SWEDECORP /Swedfund har bidragit till 
att finansiera investeringen av ett gjuteri i 
Chile. 

Det sammanlagda svenska biståndet till 
Chile 1991 /92 uppgick till 69,5 miljoner 
kronor. 
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Ecuador 

Ett tekniskt samarbete har bedrivits med 
Ecuador bland annat ifråga om mark
vårdsplan och arbetsmiljö inom petroke
misk industri. BITS har även bidragit med 
28 miljoner kronor för installation av en av 
Swedpower levererad driftledningscentral. 



ANDRA 
0 

BISTANDSINSATSER 



Katastrofinsatser 

Anslagsposten Katastrofer, stöd till åter
uppbyggnad m.m. uppgick under budget
året 1992/93 till 1 115 miljoner kr jämte 
reservation från föregående budgetår. 

-SO % av katastofanslaget har utnyttjats 
för insatser i afrikanska länder. Insatserna 
har främst utgått till de länder i Afrika vil
ka drabbats av krig och konflikter. Proble
men under de senaste månaderna har för
stärkts av en omfattande torka dels i södra 
Afrika, dels på Afrikas Horn. De länder 
vilka drabbats hårdast och som tagit mest 
resurser i anspråk är Somalia och Mocam
bique. Omfattande regionala insatser kana
liseras genom UNHCR och Internationella 
Röda korskommitten. 

Ca 20 % av anslagsposten har utnyttjats 
för insatser i Asien för humanitär hjälp 
bl.a. åt flyktingar och konfliktdrabbade 
från Afghanistan och Kambodja. 

Central- och Östeuropa, som tillkom 
under 1991 /92 som mottagare av kata
strofbistånd med en högsta ram på 200 
miljoner kronor, har tagit i anspråk 20 % 
av katastrofanslaget. Händelseutveckling
en i Central- och Osteuropa har inneburit 
att antalet ansökningar för bidrag varit 
mycket stort. 
10 % av tillgängliga medel har använts för 
insatser i Mellersta Östern. Liksom föregå
ende budgetår har största delen av detta 
gått till länder vilka drabbats i samband 
med Irakkrisen. Därtill har en stor del av 
anslaget utnyttjats för humanitära insatser 
i Libanon, Västbanken och Gazaremsan. 
Bidrag har beviljats för totalt 231 insatser i 
62 länder eller regioner. Bidrag har kanali
serats genom 59 svenska enskilda organi
sationer, 14 FN-organ, samt åtta andra in
ternationella organisationer. Dessutom har 
bilaterala bidrag avtalats med regeringar i 
tio länder. 
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Katastrofanslaget 1991 /92 -
utbetalda bidrag per land 

Afrika 

Land 

Algeriet 

Angola 

Burkina Faso 

Burundi 

Etiopien 

Guinea 

Kenya 

Liberia 

Mauretanien 

Moi;ambique 

Namibia 

Niger 

Rwanda 

Sierra Leone 

Somalia 

Sudan 

Sydafrika 

Tchad 

Zaire 

Zimbabwe 

Flera länder 

Mellanöstern 

Land 

Irak 

Iran 

Libanon 

Turkiet 

Västbanken/Gaza 

Totalt Afrika 

Belopp (SEk) 

20 366 783 

20 680 360 

1 655 000 

1822000 

79 550 970 

5 000 000 

1000000 

11493000 

3 000 000 

74164 995 

966 541 

580 000 

1 761 000 

2 000 000 

1200000 

7 519 000 

1245088 
165 000 

8 844 000 

13 000 000 

285 900 000 

542 013 737 

Belopp (SEK) 

40 555 000 

900 000 

27 159 250 

8 500 000 

9180 196 
~~~~~~~~~~~~ 

Totalt Mellanöstern 86 294 446 
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Asien 

Land 

Bangladesh 

Filippinerna 

Indien 

Kambodja 

Kina 

Pakistan 

Sri Lanka 

Thailand 

Vietnam 

Flera länder 

Latinamerika 

Land 

Bolivia 

Ecuador 

El Salvador 

Nicaragua 

Totalt Asien 

Belopp (SEK) 

26 210 000 

3 878 600 

1 610000 

86 520 300 

3 600 000 

9 350 000 

470 000 

10 600 000 

3 000 000 

31 500 000 

176 738 900 

Belopp (SEK) 

312 000 

375 000 

1000000 

2585947 
~~~~~~~~~~~~ 

Totalt Latinamerika 4 272 947 

Övriga länder 

Land Belopp (SEK) 

Albanien 17 096 000 

Armenien 300 000 

Estland 25 075 700 

Jugoslavien 30 224 000 

Lettland 20 082160 

Litauen 15 035 000 

Polen 24 500 

Rumänien 8183 000 

Ryssland 996 300 

oss 57 973 900 

Ukraina 50 000 

Ungern 1 200 000 

Totalt övriga länder 176 240 560 

Totalt utbetalt 1991/92 985560590 
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Särskilda rrriljöinsatser 

Miljömålet innebär att miljöaspekten skall 
beaktas i all biståndsverksamhet. För an
slagsposten Särskilda miljöinsatser anvisa
des budgetåret 1991/92 235 miljoner kro
nor utgör uthålligt resursutnyttjande, 
kompetensuppbyggnad samt policy- och 
metodutveckling för strategiska områden. 
Syftet med anslagsposten är att ge förut
sättningar för en ytterligare förstärkning 
av miljösatsningarna i utvecklingssamar
betet. Ytterligare omkring 235 miljoner 
kronor användes under budgetåret 
1991/92 för miljöinsatser inom landpro
gram, regionala insatser eller andra an
slagsposter. SIDA:s riktlinjer för obligato
riska miljökonsekvensbedömningar av 
biståndsprojekt skall successivt bidra till 
att hela det SIDA-kanaliserade biståndet 
blir alltmer miljöanpassat och miljöinriktat. 

Stor vikt lades vid de ekonomiska as
pekterna på miljöfrågorna. Resursbasen på 
miljöekonomiområdet började med viss 
framgång byggas upp. 

Flertalet insatser är väl synkroniserade 
med de frågeställningar, som akualiserats 
inom ramen för den internationella miljö
vårdkonferensen i Rio de Janeiro, 1992 
(UNCED). Huvuddelen av de anslagna 
medlen anvisades för uthålligt resursut
nyttjande inom bl.a. jord- och skogsbruk, 
förbättrad naturresurshantering, marin 
miljövård, färskvattenprojekt, rådgivning 
om freoner och bevarande av biologisk 
mångfald. Projekt och program, nya miljö
inriktade projekt och insatser med miljö
komponenter kunde stödjas. Därtill påbör
jades eller vidareutvecklades försöks- och 
metodutvecklingsinsatser av multi/bi
karaktär på miljöområdet. Många av pro
jekten var i en uppbyggnadsfas. 
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Viktiga insatser när det gäller vattenre
surserna och deras användning genomför
des i bl.a. Kenya och Botswana. Informa
tionsinsatser och fallstudier på klimat
området fick stöd. I Sydostasien gavs stöd 
till rådgivning om alternativ till freoner. 

Stora insatser i markvårds- och by
skogsprogrammet i Sahelområdet och 
markvårdsprogrammet i Östafrika utgjor
de en del av ett långsiktigt stöd till dessa 
regioner. Till Nicaragua, Vietnam och Laos 
gavs sammanhållna miljöstöd i program
form. I Laos omfattade detta stöd bl.a. 
skydd av skogsreservat, stabilisering av 
skogsbruk och förvaltning av känsliga 
ekosystem. 

En stor del av miljöinsatserna kanalise
rades genom enskilda organisationer, in
ternationella organisationer och nätverk 
såsom IUCN (International Union for the 
Conservation of Nature) och Mekongkom
mitten. Samarbete byggdes upp med uni
versitet och institutioner i och utom 
Sverige avseende kunskapsöverföring, 
metodutveckling och probleminventering. 
Satsningar gjordes också på utbildning av 
u-landsjournalister, utveckling av miljö
vårdsmoment i läroplaner och miljöutbild
ning för yrkesverksamma. 

Biståndet till särskilda miljöinsatser, 
utbetalningar 1991 /92, mkr 

Anslag 235,0 

Ingående ej utbetalda åtaganden 66,5 

Totalt disponibelt 301,5 

Totalt utbetalt 223, 1 

Utgående ej utbetalda åtaganden 78,4 
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Enskilda organisationer 

Under budgetåret 1991/92 utbetalades 
sammanlagt 761,4 miljoner kronor för ut
vecklingsprojekt genom folkrörelser och 
andra enskilda organisationer. Från och 
med budgetåret 1990/91 inkluderar an
slagsposten även medel som lämnas till 
svenska organisationers informationsverk
samhet i Sverige. Utöver av riksdagen be
viljade medel på 750,8 miljoner kronor, 
fanns en intecknad reservation från föregå
ende budgetår på 16,1 miljoner kronor. 
Den utgående reservationen från budget
året 1991/92 uppgår till 34,6 miljoner kro
nor, och motsvarar ingångna åtaganden. 

Projektbidrag lämnades budgetåret 
1991/92 till projekt i ca 90 u-länder, inklu
sive programländerna. Biståndet till pro
jekt i de tolv största mottagarländerna 
framgår av följande uppställning: 

Bistånd genom enskilda 
organisationer, 
utbetalningar 1991/92, mkr 

Tanzania 42,3 

Bangladesh 37,0 

Indien 36,4 

Etiopien 35,5 

Nicaragua 28,6 

Zaire 25,1 

Kenya 24,9 

Zimbabwe 20,8 

Chile 18,8 

Uganda 17,8 

Brasilien 17,2 

Moc;ambique 17,2 

De kristna organisationerna mottog den 
största delen av bidragen, 332 miljoner 
kronor, motsvarande 44 % av utbetalade 
medel. Bidragen till fackliga respektive 
kooperativa insatser var 61 respektive 55 
miljoner kronor. 

Liksom tidigare år har stödet i stor ut
sträckning använts till utbildnings-, hälso-
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vårds- och landsbygdsutvecklingsprojekt. 
Bidragen avser investeringar-, drifts- och 
underhållskostnader i lokal valuta. 

Under åren har stora summor avsatts 
för kapitalkrävande byggnadsverksamhet 
och investeringar. En ändrad inriktning 
inom området kan skönjas. Denna har att 
göra med de svårigheter som uppstår då 
det egna stödet avvecklas och driftsansva
ret överlämnas till lokala samarbetsparter. 
Insatserna idag baseras därför mer på lo
kala behov och större hänsyn tas till förut
sättningarna att uppnå varaktiga resultat. 
Sådana insatser är ofta svåra att planera 
och genomföra, samtidigt som de normalt 
är mindre kostnadskrävande. 

Översynen av det statliga samarbetet 
med de enskilda organisationerna inom 
biståndet, "Solidaritet med statsbidrag", 
avslutades hösten 1991. SIDA har därefter 
arbetat vidare med vissa av översynens 
förslag och bland annat ingått avtal med 
Biståndsinformation (BIFO) om att BIFO 
övertar beredningen och uppföljningen av 
de mindre organisationernas ansökningar. 
Syftet är att SIDA därigenom skall få ökat 
utrymme för dialog med ramorganisatio
nerna och effektivare uppföljning och ut
värdering av biståndet till de enskilda or
ganisationerna. 

SIDA:s samarbete med ramorganisatio
nerna finansieras över olika anslagsposter. 
För att få till stånd en bättre samordning 
mellan dessa anslagsposter har procedur
avtal, som innefattar projekt-, katastrof
och demokratistöd, tecknats med fem or
ganisationer (Afrikagrupperna, Diakonia, 
Pingstmissionens U-landshjälp (PMU), 
Rädda Barnen samt Utan Gränser /SCC. 
För Diakonia och PMU prövas också smär
re katastroframar på vardera 10 miljoner 
kronor. Slår detta väl ut kommer katastro
framar att inkluderas i fler proceduravtal. 



Förslag till nya riktlinjer för organisatio
nernas utvecklings- och inforrnationsinsat
ser har utarbetats av SIDA. Efter samråd 
med organisationerna kommer de att fast
ställas under budgetåret 1992/93. Vidare 
har utredningar om principerna för volon
tärverksamheten samt för administrations
bidrag till ramorganisationerna påbörjats. 
Nya riktlinjer för ramorganisationerna 
kommer att utarbetas under 1992/93. 

Organisationernas ansökningar har un
der senare år vida överstigit tillgängliga 
medel. SIDA förutsätter att denna utveck
ling fortsätter om än i minskad omfattning. 

Svenska enskilda organisationer för
medlar bistånd även över anslagsposterna 
katastrofhjälp, humanitärt bistånd, projekt
bistånd till vissa länder m.fl. anslag. De 
sammanlagda utbetalningarna uppgick 
under budgetåret 1991/92 till cirka 1,6 mil
jarder kronor. 

Sammanlagda utbetalningar av bidrag 
genom svenska enskilda organisationers 
verksamhet från anslagen katastrof- och 
projektbidrag samt anslagen demokrati, 
mänskliga rättigheter och humanitärt bi
stånd: 

Enskilda organisationer, 
utbetalningar 1991/92, mkr 

Diakonia 190, 1 

Sv Missionsrådets Bistånds-
nämnd 175,0 

Pingstmissionens U-lands-
hjälp 138,5 

Rädda Barnen 89,0 

LO/TCO 86,4 

Svenska Röda Korset 

Utan Gränser (SCC) 

AIC 

Afrikagruppernas Rekryte-
ringsorganisation · 

Sv Afghanistankommitten 

Praktisk Solidaritet 

Svensk Volontärsamverkan 

Handikapporg Bistånds
nämnd 

Sv Ekumeniska Nämnden 

Statens Räddningsverk 

CARITAS Sverige 

84,3 

55,8 

36,7 

29,4 

25,0 

23,8 

23,2 

20,1 

12,1 

11,6 

10,7 
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Genom folkrörelserådet skedde samråd, 
erfarenhetsutbyte och diskussion kring 
tendenser och frågor av gemensamt intres
se inom biståndet. Ett ingående samråd 
och erfarenhetsutbyte ägde också rum 
mellan SIDA och organisationerna vid års
genomgångar, konferenser och seminarier, 
gemensamma fältbesök, uppföljningar och 
utvärderingar. 

Ramavtal 
Ramavtal har ingåtts mellan SIDA och föl
jande tolv organisationer, som tillsammans 
representerar ett åttiotal medlemsorganisa
tioner: Afrikagruppernas rekryteringsor
ganisation (ARO), Arbetarrörelsens inter
nationella centrum (AIC), Diakonia, 
LO /TCO, Handikapprörelsens internatio
nella biståndsstiftelse (SHIA), Pingstmis
sionens u-landshjälp (PMU), Rädda Bar
nen, Utan Gränser (UG/SCC), Svenska 
missionsrådet (SMR), Svensk volontärsam
verkan (SVS), Utbildning för volontärverk
samhet (UBV), samt Svenska Röda Korset 
(SRK). Av medlen under anslagsposten 
går omkring 85 % till dessa organisationer. 
Samarbetet med ramorganisationerna reg
leras av femårsavtal. Rambidragen beviljas 
dock på basis av ettåriga eller tvååriga 
framställningar, medan indikativa rambe
lopp fastställs för ytterligare två år för att 
underlätta organisationernas planering. 
SIDA medverkar till att samtliga ramorga
nisationer gjort eller gör kapacitetsstudier. 
De sista genomförs under budgetåret 
1991/92. 

Volontärbidrag 
Genom stödet till volontärer, som arbetar 
för enskilda organisationer, får ett stort 
antal svenskar möjlighet till praktisk erfa
renhet av arbete i u-land. Antalet volontä
rer med SIDA-bidrag under budgetåret 
1991/92 var ca 800. För varje volontär ut
går ett schablonmässigt bestämt bidrag. 
Fr.o.m. budgetåret 1989 /90 är bidraget 
130 000 kronor per år. Volontärbidragen 
svarar för ca 15 % av anslagsposten. Bidra
gen uppgår till över 100 miljoner kronor. 
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Direktstöd till organisationer i 
mottagarländerna 
Stöd har lämnats direkt till kvinnoorgani
sationer i u-länder. År 1982 reviderades 
riktlinjerna för detta stöd, så att biståndet 
begränsas till programländerna. Bistånds
kontoren ansvarar för beredning och upp
följning av insatserna. Under budgetåret 
1991/92 uppgick detta stöd till 20,1 miljo
ner kronor fördelade på de 19 programlän
derna. 

Sedan budgetåret 1985/86 lämnas även 
direkt stöd till enskilda organisationer i u
länder för projektverksamhet i anslutning 
till landramsfinansierade program. Orga
nisationer i Bangladesh, Indien och Sri 
Lanka har fått direktstöd. Verksamheten 
har uppvisat goda resultat under året. 
Budgetåret 1991/92 uppgick stödet till 
25,0 miljoner kronor. 

Internationella enskilda 
organisationer 
Två internationella enskilda organisationer 
- Kyrkornas världsråd och Internationella 
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kooperativa alliansen - får bidrag från an
slagsposten för sin verksamhet. 

Bistånd till Central- och 
Östeuropa 
Från budgetåret 1989/90 förvaltar SIDA 
också ett bistånd via enskilda organisatio
ner till Polen. Uppdraget utvidgades från 
budgetåret 1990/91 till övriga Central- och 
Östeuropa. Kriterierna för dessa nya 
bidrag skiljer sig i viss mån från det tradi
tionella u-landsbiståndets. Syftet med bi
ståndet till Central- och Östeuropa är att 
stöda demokratiseringsprocessen, under
lätta övergången till marknadsekonomi 
samt bidra till förbättring av miljön. 
Många för SIDA nya organisationer har 
sökt bidrag och uttryckt intresse för att 
göra det. Budgetåret 1991/92 uppgick 
stödet till 36,0 miljoner kronor. 

Informations verksamhet 
1991/92 fördelades 39,5 miljoner kronor 
för informationsinsatser genom enskilda 
organisationer. 
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Demokrati, mänskliga rättig
heter och hmnanitärt bistånd 

Arbetet för demokrati och de mänskliga 
rättigheterna har en betydelsefull ställning 
i det svenska biståndssamarbetet. Som ett 
av de biståndspolitiska målen har det legat 
till grund för bedömning av länders ut
vecklingspolitik, utgjort en viktig del i bi
ståndsdialogen samt resulterat i ett vitt 
förgrenat program av olika insatser. 

Bistånd för en demokratisk samhällsut
veckling har innefattat tekniskt stöd inför 
det att allmänna val hållits, stöd till upp
byggnad av rättsväsende och bidrag till 
advokatsamfund, anordnande av erfaren
hetsutbyte mellan parlamentariker i u
länder. Främjandet av mänskliga rättighe
ter har innefattat ett brett upplagt stöd till 
olika internationella, regionala och natio
nella organisationers verksamhet för att 
sprida kännedom om de mänskliga rättig
heterna. Andra sådana organisationer, vil
ka erhållit stöd, har bevakat regeringars 
uppträdande eller praktiskt bistått politiskt 
förföljda med bl.a. rättshjälp. 

Det samlade demokratifrämjande bi
ståndet har således varit ägnat att stödja 
myndigheter i deras rättsutövning, att 
främja förutsättningar för demokratiskt 
politiskt liv samt att stärka organisationer 
vilka fristående från statsmakten verkat för 
mänskliga rättigheter. Ett område under 
framväxt är bistånd till värn för barnets 
rättigheter. 

En stor del av biståndet har gått till 
kampen mot apartheid och för en demo
kratisk samhällsutveckling i Sydafrika. 
Detta bistånd har under budgetåret 
1991/92 uppgått till ca 310 miljoner kro
nor. Vid sidan av stödet till ANC, som var 
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ca 110 miljoner kronor, har betydande bi
drag lämnats till rättshjälp för fängslade 
apartheidmotståndare och till uppbyggan
de av demokratiska organisationer. 

Betydande demokratifrämjande bistånd 
har också lämnats till mottagare i Latina
merika, som under budgetåret 1991 /92 
erhöll 150 miljoner kronor. Huvuddelen av 
medlen har varit riktade mot att stödja 
freds- och försoningsprocessen i Centrala
merika där frågan om de mänskliga rättig
heterna även ställts i centrum. Medel har 
bland annat använts till renodlade huma
nitära ändamål för flyktingar, till utbild
ning kring mänskliga rättigheter och till 
rättshjälpsinsatser. Huvuddelen av medlen 
har gått till fristående organisationer I insti
tut i samverkan med svenska folkrörelser. 
Diakonia erhöll 39 miljoner kronor och 
svenska Rädda Barnen 12,5 miljoner kro
nor under budgetåret 1991/92 för sin verk
samhet i Centralamerika. 

Under budgetåret 1992/93 avsattes 
60 miljoner kronor till El Salvador sedan 
ett fredsavtal slutits mellan landets_reger
ing och FMLN i januari 1992. 

I Sydamerika har biståndet huvudsakli
gen avsett de andinska länderna och vanli
ga ändamål har gällt stöd till grupper som 
bevakar efterlevnaden av de mänskliga 
rättigheterna eller kännedom om dessa 
normer. En viktig mottagare har varit In
ternationella röda korskommitten. Diako
nia har ett brett program för vilket man 
erhöll 23 nilljoner kronor under budgetåret 
1991/92. 

I takt med förändringar mot ökad poli
tisk öppenhet och demokrati runtom i Af-
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rika har efterfrågan på demokratifrämjan
de bistånd ökat. Valtekniskt stöd har läm
nats till Zambia, Kap Verde, Angola, stöd 
till rättshjälp har givits i bl.a. Zimbabwe 
och Namibia. 

I Uganda har bidrag lämnats till en om
budsmannainstitution för bl.a. de mänskli
ga rättigheterna. I Kenya har stöd givits åt 
kyrkliga organisationers program för ut
bildning i mänskliga rättigheter. Under 
budgetåret 1991/92 gavs totalt ca 15,5 mil
joner kronor i demokratifrämjande bistånd 
till södra Afrika exlusive Sydafrika. Mot
svarande belopp för östra och västra Afri
ka var 7 ,5 miljoner kronor. 

I Asien och Mellersta Östern har insat
serna varit koncentrerade till insatser för 
rättshjälp i länderna Bangladesh, Sri Lan
ka, Indien och Filippinerna. 

Stöd till rättsornrådet har även lämnats 
till Vietnam och Laos. I Kambodja har stö
det till valförberedelser och valövervak
ning uppgått till cirka 4 miljoner kronor. 

Ett brett humanitärt stöd om 20 miljoner 
kronor har lämnats till Västbanken och 
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I många länder runt pågår en demokratisk 
utveckling. Fotot är från en parad i Namibia. 

Gaza. Stödet har inkluderat såväl israeliska 
som palestinska organisationer för mänsk
liga rättigheter. 

Ett relativt omfattande samarbete har 
etablerats med internationella organisatio
ner verksamma för mänskliga rättigheter. 
Dit hör bl.a. International Commission of 
Jurists och Defence for Children Internatio
nal. Bidrag har även givits till den fond för 
tekniskt MR-bistånd som förvaltas inom 
FN:s Center för mänskliga rättigheter i 
Geneve. 

Stöd har även utgått till svenska organi
sationer varav särskilt kan nämnas Frivil
ligorganisationernas Fond för Mänskliga 
Rättigheter och Raoul Wp.llenberg-institu
tet. 

Totalt har till denna grupp av mellan
statliga och internationella organisationer 
lämnats 45 miljoner kronor. 

Sammanlagt fanns för budgetåret 
1991/92 anslaget 550 miljoner kronor för 
demokrati, mänskliga rättigheter och hu
manitärt bistånd. 



ANDRA BISTÅNDSINSATSER 

Stöd till ekononliska reform
:program och skuldlättnads
atgärder 

Budgetåret 1985/86 inrättades en anslags
post för särskilda insatser till förmån för de 
fattigaste och mest skuldtyngda u-länder
na. Budgetåret 1992/93 anvisades 700 mil
joner kronor, en höjning med 200 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. 

Tunga skuldbördor och ekonomisk kris 
har lett till akuta betalningsbalansproblem 
i många u-länder och har ökat behovet av 
betalningsbalansinriktat bistånd. För att 
biståndet skall bidra till ekonomisk åter
hämtning och tillväxt är det nödvändigt att 
länderna samtidigt vidtar åtgärder för att 
minska obalanserna i ekonomin och ge
nomför strukturella reformer för att stimu
lera tillväxten. Insatser från anslaget utgår 
därför endast för länder som genomför 
strukturanpassningsprogram, oftast utfor
made i samarbete med Världsbanken och 
Internationella Valutafonden (IMF). En 
förutsättning för att reformansträngningar
na skall vara framgångsrika är att de följs 
av tillräckliga externa resursflöden till lan
det, såväl i form av ökade resursflöden 
som direkta skuldlättnadsåtgärder. Betal
ningsbalansstöd ges företrädesvis inom 
ramen för internationella samordnade ak
tioner. Möjligheterna att få till stånd ökade 
resursflöden är då större. Genom att anslå 
bistånd för sådana insatser kan Sverige 
också påverka andra givare att ge ökat 
bistånd och skuldlättnader. 
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Stöd till ekonomiska 
återhämtningsprogram 

Världsbanken har kommit att spela en vik
tig roll när det gäller att stödja utformning
en och finansieringen av många skuld
tyngda länders återhämtningsprogram. 
Under slutet av 1987 tog Världsbanken ett 
initiativ för att öka och förbättra bistånds
flödet till de fattiga och skuldtyngda afri
kanska ländernas strukturanpassning. Det 
resulterade i det särskilda programmet för 
Afrika, SPA (Special Programme of Assis
tance). Programmet har visat sig vara ett 
mycket värdefullt instrument för att mobi
lisera och samordna det finansiella stödet 
till dessa länder. 

SPA-finansieringen består av ett antal 
delar (dimensioner): 
1. Anpassningslångivning från IDA 
(Världsbankens organ för utlåning på mju
ka villkor) 
2. Anpassningslångivning från IMF, ESAF 
3. Sam- och parallellfinansiering från bila
terala givare och andra multilaterala organ 
4. Bilaterala skuldlättnader 
5. Bidrag till skuldtjänstbetalningar på 
Världsbanksskuld, den s.k. femte dimensi
onen 
6. Bidrag till reduktion av kommersiell 
skuld, den s.k. sjätte dimensionen 
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Till Världsbankens långivning tillkommer 
resurser från bilaterala givare, som ansluts 
till eller ges parallellt med bankens långiv
ning, s.k. sam- och parallellfinansiering. 
Den övervägande delen av anslaget för 
stöd till ekonomiska reformprogram och 
skuldlättnadsåtgärder har utgått i form av 
sam- och parallellfinansiering med Världs
banken för finansiering av anpassnings
program. Bidragen kan finansiera angelä
gen import generellt i form av obundet 
importstöd, men kan också knytas till sär
skilda rehabiliteringsprogram för t.ex. in
dustrisektorn, infrastruktur eller sociala 
ändamål. Huvuddelen av det svenska stö
det utgår i form av obundet importstöd, 
till marknadsbaserade valutafördelnings
system i u-länderna. Det importerande 
företaget betalar motvärde i lokal valuta. 
Motvärdet utgör budgetintäkter för staten. 
Genom 9-tt skapa tillgång till utländsk va
luta är importstödet en biståndsform som 
är väl anpassad till att stödja utvecklingen 
av marknadsekonomi och den privata sek
torn under förutsättning att importstödet 
inte är förenat med subventioner och cen
tralstyrd valutafördelning. Sverige har 
även bidragit med importstöd från landra
marna. 

Av bidragen till SPA används också en 
betydande del för att underlätta återbetal
ning av Världsbanksskuld. En stor del av 
de fattigaste u-ländernas skuldbörda be
står av räntor på lån från Världsbanken på 
marknadsmässiga villkor, s.k. IBRD-vill
kor. Tidigare kunde de flesta av dessa län
der ta lån både på Världsbankens mark
nadsmässiga villkor och på dess mjuka, av 
biståndsgivare subventionerade villkor, 
s.k. IDA-lån. Sedan dessa länders ekono
mier försämrats och kreditvärdigheten 
sjunkit kan många av länderna nu enbart 
ta IDA-lån. Återbetalningarna på IBRD
lånen utgör dock en tung börda, eftersom 
dessa skulder inte kan avskrivas eller om
förhandlas. Om inte länderna fullföljer sina 
återbetalningar tvingas Världsbanken av
bryta långivningen. 
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Därmed skulle ländernas återhämt
ningsprogram sannolikt inte kunna fullföl
jas och möjligheterna att få betalningsba
lansstöd från bilaterala givare minska. 
Under år 1988 fattade Världsbanken därför 
beslut om att använda en del av de återbe
talningar som banken får in på IDA-lån för 
att underlätta betalningen på de gamla 
IBRD-lånen. Bidraget från IDA-återflödet 
är emellertid inte tillräckligt för att klara av 
ländernas betalningsförpliktelser på IBRD
lån. Efter ett förslag från de nordiska län
derna är det möjligt även för enskilda län
der att ge bidrag i detta syfte. Sverige har 
hittills bidragit med 490 miljoner kronor 
inom ramen för SPA samt ytterligare ca 
110 miljoner kronor för samma ändamål 
för länder utanför Afrika. 

SPA-samarbetet har visat sig vara ett 
mycket framgångsrikt initiativ för att mo
bilisera ökat betalningsbalansstöd till de 
fattigaste och mest skuldtyngda länderna i 
Afrika som genomför ekonomiska reform
program. Utöver ökade resursflöden läggs 
stor vikt vid ökad samordning av bistån
det, minskad bindning av biståndet till 
vissa sektorer eller varor och uppföljning 
av landets budgetutgifter. För vissa länder 
har emellertid utbetalningstakten av allo
kerade medel varit alltför långsam. De afri
kanska länder som deltagit i SPA och 
aktivtgenomförtstrukturanpassningsprogram 
har haft en bättre ekonomisk utveckling än 
övriga afrikanska länder. Detta beror på de 
ekonomiska reformerna i sig, men är också 
en följd av de ökade och bättre anpassade 
biståndsflöden som anpassningsprogram
men ger upphov till. 

Internationella Valutafonden spelar en 
huvudroll när det gäller utformningen av 
de makroekonomiska delarna av struktur
anpassningsprogrammen. Fondens ordi
narie resurser består av medel som ingår i 
medlemsländernas valutareserver och som 
därför enbart kan användas för temporärt 
betalningsbalansstöd. För att finansiellt 
kunna stödja de fattigaste ländernas struk
turanpassning på mjukare villkor än som 



annars vore möjligt har särskilda lånear
rangemang skapats; Structural Adjustment 
Facility (SAF) och Enhanced Structural 
Adjustment Facility (ESAF). ESAF finan
sieras genom särskilda gåvobidrag och lån 
på förmånliga villkor från medlemsländer
na. Sverige har bidragit med sammanlagt 
600 miljoner kronor till ESAF under åren 
1988 - 1991 att användas för räntesubven
tioner. 

Ett antal skuldtyngda länder ligger efter 
med sina betalningar till Världsbanken, 
IMF eller regionala utvecklingsbanker. 
Detta är ett allvarligt problem för länderna, 
eftersom de utestängs från ny långivning. 
Bland de länder som under senare år haft 
betydande betalningseftersläpningar 
märks Nicaragua, Vietnam, Zambia och 
Peru. Särskilda insatser måste till för att 
hjälpa de länder som genomför ekonomis
ka anpassningsprogram och försöker klara 
ut problemen med försenade betalningar. 
Genom att bilda en s.k. stödgrupp kan ex
traordinära resurser mobiliseras från bi
ståndsgivarna. 

För att hjälpa länder med exceptionellt 
stora betalningseftersläpningar till IMF har 
en speciell metod utvecklats, genom bl.a. 
svenskt engagemang, för att lösa denna 
typ av problem. Metoden kallas "Rights 
Accumulation Programme" och innebär 
att landet under ett IMF-övervakat anpass
ningsprogram återupptar de löpande be
talningarna på skulden och samtidigt tjä
nar in rättigheter att utnyttja IMFs resurser 
när väl betalningseftersläpningarna av
vecklats. När landet fullföljt anpassnings
programmet enligt överenskommelsen, 
beviljar IMF landet ett s.k. överbrygg
ningslån för att landet skall kunna betala 
den ackumulerade skulden. På så vis blir 
landets skuld till IMF oförändrad, men 
skulden är inte längre förfallen och landet 
har rätt att ta nya lån. För att hjälpa landet 
med löpande skuldtjänst under anpass
ningsperioden behövs i praktiken mobili
sering av nya extraordinära resurser, vilket 
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vanligtvis görs genom att bilda en s.k. 
stödgrupp. 

Zambia, som är ett av världens mest 
skuldtyngda länder, var det första landet 
att få ett "rights accumulation program
me" (RAP) år 1991. En formell stödgrupp 
bildades inte i detta fall, men givarländer
na bidrog med extraordinärt betalningsba
lansstöd. Stödet möjliggjorde för Zambia 
att reglera sina försenade betalningar till 
Världsbanken. Sverige bidrog med 100 
miljoner kronor i obundet importstöd. Det 
dröjde dock inte länge förrän Zambia ham
nade i en ny dröjsmålssituation till IMF 
och Världsbanken och kraven i reformpro
grammet kunde inte heller uppfyllas. Efter 
valet i oktober 1991 då en demokratiskt 
vald regering kom till makten återupptogs 
strukturanpassningsprogrammet och lan
det gavs ett nytt försök. I början av år 1992 
reglerades betalningseftersläpningarna till 
Världsbanken med nya biståndsmedel. 
Men det var först efter att IMF i juli 1992 
för första gången beslutade om att skjuta 
på betalningen av eftersläpningar till fon
den samt godkände ett nytt RAP-program 
som förutsättningarna fanns att klara fi
nansieringsbehovet för år 1992. Zambias 
problem visar på svårigheten att finna var
aktiga lösningar på de problem som sam
manhänger med en stor skuldbörda till de 
multilaterala institutionerna. 

Även Världsbanken har infört en mot
svarighet till IMF:s "Rights accumulation 
programme", för att hantera betalningsef
tersläpningar till Världsbanken. Peru fick 
ett sådant program under 1991 och samti
digt bildades en stödgrupp för mobilise
ring av nya resurser. Sverige bidrog med 
30 miljoner kronor för hjälp till skuldtjänst 
till Världsbanken. 

Hanteringen av u-länders skuld 
till svenska staten 
En stor del av de fattigaste ländernas skuld 
gäller av långivarlandet offentlig eller of
fentligt garanterad skuld, främst bistånds-
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och exportkrediter. I enlighet med en reso
lution i UNCTAD år 1978 har Sverige skri
vit av de biståndskrediter som under 1960-
och 1970-talen gavs till de fattigaste länder
na. Totalt har 1 185 miljoner kronor avskri
vits, vilket inte har belastat anslaget. 

De fordringar som svenska staten idag 
har på u-länder är i huvudsak offentligt 
garanterade exportkrediter och s.k. u-kre
diter. Dessa krediter har garanterats av 
exportkreditnämnden (EKN) respektive 
BITS. Skillnaden mellan u-krediter och de 
tidigare givna biståndskrediterna är att de 
senare i sin helhet var anslagsfinansierade, 
medan u-krediterna består dels av en an
slagsfinansierad gåva, dels av en kredit 
från marknaden. Anslagsposten användes 
inledningsvis för att unilateralt skriva av 
svenska fordringar. Guinea-Bissau, Mo
c;ambique, Nicaragua, Sudan, Tanzania, 
Vietnam och Zambia fick på detta vis ford
ringar avskrivna till ett värde av 496 miljo
ner kronor. 

Då samordnade insatser ger större ef
fekt, övergick Sverige därefter till att driva 
skuldlättnadsfrågan i den s.k. Parisklub
ben. I Parisklubben omförhandlas skuld
tyngda länders offentliga eller i långivar
länderna offentligt garanterade skulder. 
En förutsättning är att landet genomför ett 
strukturanpassningsprogram. Efter att ha 
uppnått en principöverenskommelse i Pa
risklubben ingår skuldlandet bilaterala 
avtal med långivarländerna. Vid de sju 
stora industriländernas möte i Toronto år 
1988 uppnåddes ett viktigt genombrott 
vad gäller skuldlättnader för de fattigaste 
länderna. Parisklubben införde s.k. Toron
to-villkor dvs omförhandlingar på konces
sionella (mjuka) villkor för de fattigaste 
och mest skuldtyngda länderna. 

För många av dessa länder har även 
dessa villkor varit alltför betungande. 
Sverige har därför med medel från ansla
get täckt räntebetalningar under omför
handlingsavtalen för fem afrikanska län
der. Biståndet gav därmed ytterligare 
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skuldlättnad utöver vad som överenskom
mits multilateralt. 

Sverige har också i Parisklubben drivit 
frågan om ytterligare skuldlättnad för de 
fattigaste länderna. Diskussioner har förts i 
Parisklubben utifrån ett brittiskt förslag 
om avskrivningar av två tredjedelar av 
hela skulden vid omförhandling. Emeller
tid kunde man endast enas om mindre 
långtgående skuldlättnader. I januari 1992 
beviljades Nicaragua och Benin som första 
länder 50 % avskrivning av omförhandla
de förfall, i enlighet med de s.k. utvidgade 
Torontovillkoren. 

Stöd för reglering av u-länders 
kommersiella skuld 
Utöver skuld till internationella finansiella 
institutioner och skuld till bilaterala offent
liga långivare har många u-länder en bety
dande skuld till privata långivare, främst 
kommersiella banker, 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 mellan 
fordringsägare på en andrahandsmarknad 
till priser som ofta ligger på en nivå långt 
under skuldsedlarnas nominella värden, 
för vissa länder så lågt som 5 - 20 % av det 
nominella värdet. 

Olika metoder kan tillämpas för att hjäl
pa u-länderna att tillgodogöra sig markna
dens nedskrivning av fordringarnas värde. 
Om skuldsedlar köps upp på andrahands
marknaden av tredje part och överlämnas 
till skuldlandet genomförs ett s.k. skuldå
terköp (eng. debt buy-back). Två interna
tionellt organiserade skuldåterköp har ge
nomförts för Bolivia, till vilka Sverige 
bidragit med totalt 20 miljoner kronor. Vi
dare har Världsbanken inom ramen för 
SPA organiserat och bidragit med finansie
ring av skuldåterköp för afrikanska SPA
länder. Sverige deltog i ett sådant skuldå
terköp för Moc;ambique under 1991 med 
16 miljoner kronor. 



Om skuldsedlar köps upp på andra
handsmarknaden och överlämnas till 
skuldlandet i utbyte mot någonting, t.ex. 
lokalvaluta för ett biståndsprojekt, görs en 
s.k. skuldkonvertering (även kallat skul
domvandling eller skuldbyte, eng. debt 
swaps). Sverige har tidigare genomfört ett 
sådant skuldbyte för Costa Rica, då bi-

Fördelning av anslaget 

Fördelningen av anslaget på länder och 
insatser framgår av följande tabell. 
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ståndsmedel från andra anslagsposter an
vändes i utbyte mot lokalvaluta för ett na
turvårdsprojekt. Till skillnad från skuldå
terköpen ökar skuldkonvertering oftast 
belastningen på mottagarlandets budget. 
Särskild hänsyn måste därför tas till den 
makroekonomiska situationen i landet. 

Stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder 
1985/86-1991 /92 

Bangladesh 

Bolivia 

Egypten 

Ghana 

Guinea-Bissau 

Guyana 

Jordanien 

Kenya 

Madagaskar 

Moc;ambique 

Nicaragua 

Peru 

SaoTome 

Senegal 

Sri Lanka 

Sudan 

Tanzania 

Togo 

Uganda 

Vietnam 

Zambia 

Zimbabwe 

IMF 

Sam- och parallell-
finansiering 
med Världsbanken 

60 
20 

60 
6,4 

60 

382 
65 

15 

298 

180 

230 
40 

Summa 1 416,4 

Stöd för åter-
betalning av 
Världsbanksskuld 

5 
5 

40 

30 

10 

62,8 (även 108) 

30,2 

10 
5 

235 

65 

100 

598 

181 

Bilateral 
Skuldlättnad 

14 

21,6 
177 
18,2 

117,4 

183,9 
7,8 

2,2 

45,9 

588 

Kommersiell ESAF 
skuldlättnad 

20 

16 

600 

Summa 

5 
25 
60 
60 

74 
6,4 

60 
30 

31,6 
575 
146 

30,2 

15 
10 

117,4 

716,9 
7,8 

245 
2,2 

375,9 
40 

600 

36 600 3 238,4 
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Särskilda prograin 

Anslagsposten Särskilda program består 
av följande tre delposter/verksamheter: 
• Ämnesinriktad verksamhet (ÄIV). 
• Försöksverksamhet och metodutveck 
ling (FOM). 

• Insatsförberedelser och resultatvärdering 
(IRV). 

Biståndet till Särskilda program, 
utbetalningar 1991/92, mkr 

Delpost/ Utbetalat Anvisat 
ämnesområden 1991/92 1992193 

Ämnesinriktad 
verksamhet (ÄIV) 

Energi 17,8 19,0 

Befolkningsfrågor 31,4 40,0 

Hälsovård 13,3 14,0 

AIDS-bekämpning 102,8 100,0 

Handikappstöd 3,7 4,0 

Kvinnofrågor 13,1 18,0 

Kultur och mass-
media 28,0 32,0 

Försöksverksamhet 
och metodutveckling 
(FOM) 

Lantbruk och livs-
medelsförsörjning 25,9 26,0 

Infrastruktur 8,8 12,0 

Undervisning 16,9 18,0 

Förvaltning 12,0 20,0 

Utvecklingsstudier 20,1 21,0 

Övrigt 13,4 8,0 

Insatsförberedelser 
och resultat-
värdering (IRV) 43,5 48,0 

Summa 
Särskilda program 350,7 380,0 
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Insatserna under anslagsposten Särskilda 
program har stor betydelse för den lång
siktiga utvecklingen av det svenska bilate
rala biståndet. De möjliggör för SIDA att 
inom prioriterade verksamhetsområden 
utveckla en långsiktig strategi samt att ut
värdera, dokumentera och sprida erfaren
heter av nya metoder och tekniker. Vidare 
verkar SIDA för att erfarenheterna tillvara
tas i de bilaterala programmen, av andra 
u-länder, av internationella och andra or
gan samt av enskilda organisationer. I möj
ligaste mån utnyttjas svenska resurser. En 
allt större tonvikt läggs på uppföljning och 
utvärdering av projekt, program och andra 
aktiviteter som finansierats med svenska 
biståndsmedel. Intresset för och betydelsen 
av analyser och utredningar i frågor om 
olika aspekter på biståndets effektivitet 
ökar stadigt, såväl inom ramen för den 
biståndspolitiska beslutsprocessen som 
från organisationer och allmänheten. Infö
randet av en mål- och resultatorienterad 
styrning i den offentliga verksamheten är 
en annan viktig grund för detta. 

SIDA:s strävan är att under de närmaste 
åren fortsätta att bygga ÄN-verksamheter
na samt att inom förvaltningsområdet fin
na metoder att stödja och underlätta för 
mottagarländerna i den pågående föränd
ringsprocessen mot en marknadsanpass
ning av ländernas ekonomier. 
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U-landsforskning 

Forskning och uppbyggnad av forsk
ningskapacitet är av stor betydelse för u
ländernas möjligheter att lösa grundläg
gande utvecklingsproblem. Den bistånds
myndighet som har det huvudsakliga 
ansvaret inom detta område är SAREC. 
Även SIDA svarar för visst stöd inom det
ta och näraliggande områden, t.ex. insat
ser vad gäller högre utbildning. 
SAREC:s insatser kan uppdelas i följande 
fyra verksamhetsområden: 
• Bilateralt forskningssamarbete, med 

f.n. 15 u-länder i Afrika (Botswana, 
Etiopien, Mocambique, Namibia, Tan
zania och Zimbabwe), Latinamerika 
(Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Nicaragua och Uruguay) och Asien 
(Indien, Sri Lanka och Vietnam) 

• Internationella forskningsprogram, ge
nom stöd till bl.a. jordbruksforskning 
inom The Consultative Group on Inter
national Agricultural Research (CGI
AR) och hälsovårdsforskning inom 
WHO. 

• Regionala och särskilda program, t.ex. 
vad gäller forskning om AIDS, skog 
och miljö, kvinnor samt demokrati och 
mänskliga rättigheter. 
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• Svensk u-landsforskning, genom stöd 
till enskilda forskningsprojekt, forsk
ningsmiljöer I institutioner och, f.n. sju, 
högre forskartjänster. 

Stödet till internationella forskningspro
gram var tidigare SAREC:s största enskil
da anslagspost. Andelen har genom åren 
minskat och utgör nu en tredjedel av de 
anslagna medlen för u-landsforskning. Det 
växande bilaterala samarbetet är med sina 
drygt 40 % av medlen SAREC:s i dag mest 
omfattande verksamhet. Ca 13 % går till de 
regionala och särskilda programmen och 
stödet till den svenska u-landsforskningen 
utgör ca 10 %. 

För budgetåret 1992/93 anvisades an
slaget C 3. Andra biståndsprogram 425 
miljoner kronor för u-landsforskning. Un
der budgetåret 1991/92 uppgick de totala 
utbetalningarna till 377 miljoner kronor. 
Den ingående reservationen budgetåret 
1992/93 uppgick till 158,9 miljoner kronor, 
varav 124,6 miljoner kronor var intecknade 
genom åtaganden för olika insatser. Av 
den ointecknade reservationen avsåg 15 
miljoner kronor särskilda AIDS-insatser. 
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Tekniskt salllarbete och 
u-krediter 

BITS uppgift är att inom ramen för den 
svenska biståndsverksamheten främja eko
nomisk och social utveckling i u-länder 
och länder i Central- och Östeuropa samt 
att utvidga och stärka Sveriges relationer 
med dessa länder genom insatser i samar
bete med svenska institutioner och företag. 

Verksamheten omfattar bidrag till tek
niskt samarbete med u-länder inklusive 
internationella kurser i Sverige samt u
kreditfinansiering av utvecklingsprojekt i 
u-länder. Sedan budgetåret 1989/90 har 
BITS ett huvudansvar för genomförandet 
av det svenska biståndsfinansierade sam
arbetet med Central- och Östeuropa. BITS 
insatser förutsätter att samarbetsländerna 
har kapacitet att planera och ansvara för 
genomförandet av de projekt som erhåller 
stöd, att projekten är prioriterade i länder
nas utvecklingsplaner samt att en kost
nadsdelning sker mellan parterna. Huvud
delen av BITS verksamhet är inriktad på 
energiförsörjning, transporter, kommuni
kationer och industri. Under senare år har 
också insatser för miljöskydd ökat mar
kant. 

BITS samarbetar med låg- och medelin
komstländer. En stor del av verksamheten 
avser låginkomstländer med en BNP per 
capita kring 480 US dollar. Drygt 60 % av 
BITS beviljade u-krediter avser denna kate
gori. Inom det tekniska samarbetet ligger 
tyngdpunkten på lägre medelinkomstlän
der. 

BITS verksamhet har expanderat kraf
tigt under 1980-talet. Under budgetåret 
1991/92 utbetalades 820 miljoner kronor, 
varav 417 miljoner kronor för tekniskt 
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samarbete (inklusive insatser i Central- och 
Östeuropa) och 403 miljoner kronor för u
krediter. 

Tekniskt samarbete 

Det tekniska samarbetet syftar till att över
föra kunnande från Sverige till samarbets
länderna. Detta inbegriper skapandet av 
kontakter, planering av projekt samt ut
bildning inom områden där Sverige har 
god kompetens och kapacitet. BITS med
verkan i det tekniska samarbetet utgörs av 
bidrag till konsultinsatser, utbildning för 
personer från enskilda länder, institutions
samarbete, finansiellt stöd, försöksutrust
ning och internationella kurser. 

Tyngdpunkten i BITS tekniska samarbe
te ligger inom sektorerna industri och en
ergi. Flera av de internationella kurserna 
behandlar dessa sektorer. En vidgning av 
kursutbudet mot t.ex. mer allmänt förvalt
ningskunnande pågår. Stöd till konsultin
satser, som är den största verksamhetsfor
men, har i växande utsträckning avsett 
insatser för att effektivisera utnyttjandet av 
befintlig industri och infrastruktur, t.ex. 
genom energisparande åtgärder. Begränsat 
finansiellt stöd på gåvobasis, för inköp av 
utrustning, kan: ges som komplement till 
det tekniska samarbetet. Stöd ges främst 
för underhålls- och rehabiliteringsinsatser. 
Under åttiotalet har antalet sektorer som 
omfattas av BITS tekniska samarbete suc
cessivt ökat. 

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. Samar
bete sker även med förutvarande pro
gramländer. I länderkretsen har bl.a. Alge
riet, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, 
Dominikanska Republiken, Ecuador, 
Egypten, Filippinerna, Ghana, Jamaica, 
Jordanien, Kina, Kuba, Malaysia, Mexico, 
Nigeria, Pakistan, Peru, Somalia, Sudan, 
Thailand, Tunisien och Uruguay ingått. 

Under budgetåret 1989/90 inleddes 
tekniskt samarbete med Polen och under 
påfö~jande budgetår med övriga Central
och Osteuropa med tonvikt på Sveriges 
närområde samt Tjeckoslovakien och Ung
ern. 

U-krediter 

U-krediter är statsstödda krediter som 
med hjälp av biståndsmedel kan ges på 
förmånliga villkor för att finansiera svens
ka varor och tjänster i projekt som främjar 
u-ländernas ekonomiska och sociala ut
veckling. U-krediter kan beviljas u-länder 
vilkas utvecklingspolitik är förenlig med 
målen för svenskt bistånd och vilka be
döms ha en tillfredsställande kreditvärdig
het. 

U-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 27 
länder. Större mottagarländer har varit 
Algeriet, Angola, Egypten, Indien, Jorda
nien, Kenya, Kina, Pakistan, Tunisien och 
Zimbabwe. För många u-länder begränsas 
möjligheterna att tillgodogöra sig u-kredi
ter av skuldproblem och åtföljande brist på 
kreditvärdighet. 

U-krediter lämnas för finansiering av 
enskilda projekt eller via utvecklingsbank. 
Kreditgivningen har främst inriktats på 
projekt inom sektorerna energi, transport 
och telekommunikationer samt industri. 
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Närmare hälften av den beviljade kredit
volymen avser energisektorn. Krediter via 
utvecklingsbank har hittills lämnats eller 
erbjudits till fem länder, varav den största, 
till Chile beslutades under år 1990. 

I vissa programländer ges u-krediter till 
projekt i samarbete med SIDA. Exempel på 
detta är ett större elektrifieringsprojekt i 
Angola, ett projekt för kraftöverföring i 
Indien och URI-kraftverket i Indien. 

BITS har i flera fall av parallellfinansie
ring medverkat med u-krediter i projekt 
där Världsbanken eller en regional utveck
lingsbank är huvudfinansiär. U-krediter 
har även beviljats projekt där Nordiska 
investeringsbanken eller arabiska utveck
lingsfonder är engagerade i finansieringen. 

I enlighet med en internationell över
enskommelse inom OECD, som Sverige 
biträtt, ges u-krediter sedan juli 1988 med 
en förmånlighetsgrad på 35 % respektive 
50 %. Det högre gåvoelementet gäller för 
de s.k. minst utvecklade länderna. 

U-krediter ges normalt i en integrerad 
transaktion där biståndsmedlen används 
för att subventionera kreditvillkoren. I vis
sa fall, främst till de minst utvecklade län
derna, kan s.k. kombinationskrediter läm
nas. Dessa består dels av en gåva, dels av 
en exportkredit. 

För att tillgodose att priserna blir så för
månliga som möjligt för mottagarländerna 
erfordras som regel i u-kreditsystemet att 
upphandling sker i internationell konkur
rens. 

Den totala kreditvolymen för beviljade 
och aktuella krediter uppgick vid utgång
en av budgetåret 1991/92 till 11 569 miljo
ner kronor med en beräknad biståndsdel 
på 3 908 miljoner kronor. 

I det modifierade u-kreditsystemet som 
infördes år 1985 garanteras samtliga u
krediter öv~r biståndsanslagen. Det totala 
garantiengagemanget under s.k. bistånds
garantier uppgick den 30 juni 1992 till 
6 157 miljoner kronor. 

En säkerhetsreserv som uppbär garan
tipremier för u-krediterna har upprättats. 
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Till reserven har tidigare även förts medel 
från biståndsanslaget. Reserven utökades 
under budgetåret 1991/92 med 51 miljoner 
kronor till totalt 486 miljoner kronor. Detta 
motsvarade 8 % av utestående garantien
gagemang. Vid skadefall under lämnade 
u-krediter utnyttjas reserven. Under bud
getåret 1991/92 uppgick utbetalningarna 
för skadefall till 71 miljoner kronor. Åter
vinningar under samma period uppgick 
till 62 miljoner kronor. Skadereserven ad
ministreras av exportkreditnämnden 
(EKN). 

Exporteffekter 

Genom att anslagsmedlen för BITS verk
samhet används för upphandling av 
svenska varor och tjänster erhålls en direkt 
effekt på svensk export. Genom att kun
skaperna om och erfarenheterna av de 
svenska resurserna ökar uppnås också en 
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indirekt exporteffekt t.ex. genom det tek
niska samarbetet. 

Den totala export som biståndet genom 
BITS direkt medverkar till kan uppskattas 
till ungefär tre gånger utbetalningarna. 

Internationella riktlinjer tör 
blandade krediter 
S.k. blandade krediter och biståndskrediter 
utgör ofta konkurrensmedel på en rad ut
landsmarknader. Risken för kapplöpning 
med subventioner och urgröpning av bi
ståndets kvalitet har lett till att använd
ningen av blandade krediter ägnats stor 
uppmärksamhet i internationella fora. 
OECD antog år 1992 reviderade riktlinjer 
för utnyttjande av offentligt bistånd i kom
bination med exportkreditgivning och re
viderade riktlinjer för annat bundet bi
stånd. Riktlinjerna syftar bl.a. till att skärpa 
biståndskriterierna och begränsa den kom
mersiellt motiverade konkurrensen med 
sådan kreditgivning. 



ANDRA BISTÅNDSINSATSER 

Näringslivssainarbete 

Styrelsen för internationellt näringslivsbis
tånd (SWEDECORP) har till uppgift att 
främja och direkt medverka i utvecklingen 
av näringsliv i u-länder samt i Central- och 
Östeuropa enligt särskilda riktlinjer. Verk
samheten skall inriktas på kunskapsöver
föring och teknikutveckling på företags
nivå och till direkt näringslivsstödjande 
institutioner. Insatserna skall ha en affärs
mässig prägel där målsättningen skall vara 
att främja uppkomsten av företag som kan 
överleva och verka i kommersiella former. 
Utbildningsinsatser, ledningsstöd och ak
tiv samverkan med finansieringsinstitut i 
u-länderna utgör viktiga samarbetsformer. 
Vidare skall SWEDECORP främja motta
garländernas handel bl.a. genom att svara 
för information och rådgivning ifråga om 
avsättningsmöjligheter på den svenska 
marknaden. 

Swedfund International AB är ett helägt 
statligt aktiebolag som skall förmedla kon
takter, medverka till och finansiera förin
vesteringsstudier och medverka i långsik
tiga samverkansprojekt. En huvudform för 
detta är aktiesatsningar samt lån och ga
rantier. Bolagets uppgift är att genom en 
relativt begränsad insats med statliga med
el stimulera svenska företag till långsiktigt 
samarbete i u-länder och att satsa egna 
resurser i samarbetet. Swedfund söker in
rikta sin verksamhet på låg- och lägre 
medelinkomstländer vilka tidigare endast i 
begränsad utsträckning engagerat svenska 
företag i industrisatsningar. 

Det inbetalda kapitalet uppgår till 415 
miljoner kronor varav 90 miljoner kronor 
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för riskkapitalsatsningar i Central- och 
Östeuropa. De totala utbetalningarna för 
utestående kontrakterade åtagandena för 
aktiesatsningar och lånegarantigivning 
uppgick den 30 juni 1992 till 251 miljoner 
kronor. Under budgetåret 1991/92 utbeta
lades 36 miljoner kronor jämfört med 
44 miljoner kronor året innan. Före ned
skrivningar och extraordinära kostnader 
redovisade Swedfund ett överskott på 
4,5 miljoner kronor vilket var en förbätt
ring jämfört med året innan. Stora ned
skrivningar under året gjorde dock att re
sultatet efter nedskrivningar blev en 
förlust på 34,8 miljoner kronor att jämföra 
med 18,8 miljoner kronor föregående 
verksamhetsår. 

SWEDFUND medverkade finansiellt 
per 30 juni 1991isammanlagt67 projekt 
inkl. förstudier i 33 länder. 

Verksamheten inriktas på projekt där 
tillverkningen baseras på lokala råvaror 
och resurser. Ansträngningar görs för att 
utveckla projekt med en produktionstek
nik som kan fungera i länder med svagt 
utvecklad infrastruktur och med liten till
gång till service- och underhållstjänster. 
Samtidigt uppmärksammas projekt som 
medför att ny och något mer avancerad 
teknik än vad som tidigare funnits, intro
duceras i landet. 

Både stora och små företag, statliga, 
kooperativa och privata förekommer som 
svenska parter i samarbetet genom SWED
FUND. 
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Projektbistånd till vissa länder 

Våren 1988 beslutade riksdagen (prop. 
1987 /88:100, bil 5, UV 20, rskr 226) om 
inrättande av en ny anslagspost Projektbi
stånd till vissa u-länder. Under 1988/89 
anslogs 50 miljoner kronor, under 1989/90 
70 miljoner kronor, under 1990/91390 mil
joner kronor och under 1991/92 200 miljo
ner kronor (under de två senaste budget
åren har under denna anslagspost det 
bilaterala samarbetet med Polen och övri
ga Central- och Östeuropa finansierats). 
Anslagsposten motiverades 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 avgö
rande för landets framtida utvecklingsmöj
ligheter. Svenska insatser kant.ex. verk
samt bidra till att främja en utveckling i 
demokratisk riktning. Hittills har t.ex. be
slut fattats om: 
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• stöd till bostadsbyggande samt till 
miljö- och markvårdsprogram i Costa 
Rica, 

• utvecklingssamarbete genom SIDA 
med Uganda, 

• bidrag till östafrikanska utvecklings
bankens verksamhet i Uganda, 

• stöd till forskningssamarbete med Cos
ta Rica och Chile, 

• bidrag till IMPOD:s verksamhet i Filip
pinerna och Costa Rica, 

• stöd till socialt bostadsbyggande och 
skolor i Chile, 

• bidrag för beredning av BITS-insatser i 
Filippinerna samt 

• utvecklingssamarbete med Polen och 
övriga Central- och Östeuropa. 

Med undantag för insatser i Filippinerna 
har finansieringen av projekt i andra län
der förts över till respektive myndigheters 
anslag. 
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Nordiskt biståndssamarbete 

De nordiska länderna har sedan början av 
1960-talet samarbetat på biståndsområdet. 
Formerna för samarbetet regleras genom 
en konvention som undertecknades i mars 
1981. Ett viktigt organ för samarbetet är 
ämbetsmannakommitten för biståndsfrå
gor (EKB) bestående av de ansvariga äm
betsmännen i de nordiska biståndsadmi
nistrationerna. Genom konventionen 
upprättades även en rådgivande kommitte 
för lekmannarepresentation (RKB). I sep
tember 1990 enade sig de nordiska bi
ståndsministrarna att pröva nya former för 
parlamentarisk medverkan i det nordiska 
samarbetet på biståndsområdet. RKB lades 
ner och istället skall de nordiska länderna 
enligt ett rullande schema arrangera ett 
årligt seminarium där parlamentariker och 
andra biståndsintresserade får möjlighet 
att diskutera biståndspolitiska frågor av 
gemensamt intresse. Finland stod som 
värd för det första seminariet år 1991 som 
handlade om demokrati och bistånd med
an Sverige 1992 arrangerade ett seminari
um om ansvar och effektivitet i biståndet. 

Inom EKB diskuteras biståndsfrågor av 
nordiskt intresse. Kommitten är ett viktigt 
forum för bl.a. diskussioner om samordna
de ställningstaganden i olika internationel
la organisationer. Arbetsgrupper av ad-
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hoc karaktär tillsätts för att diskutera och 
bereda aktuella frågor. Nordiska utred
ningar initieras för att ge underlag till bi
ståndspolitiska ställningstaganden. 

De nordiska biståndsministrama lägger 
stor vikt vid ett nära samarbete i bistånds
politiska frågor och har därför beslutat 
formalisera en ordning med regelmässiga 
möten två gånger per år. 

Det nordiska samarbetet i biståndsären
den omfattar också informella överlägg
ningar, t.ex. i anslutning till internationella 
möten, där de nordiska länderna ofta upp
träder som en enhet. De nordiska länderna 
har även en gemensam representation i 
Världsbanken, de regionala utvecklings
bankerna och den internationella jord
bruksutvecklingsfonden (IFAD). 

Tyngdpunkten i det nordiska samarbe
tet har successivt kommit att förskjutas 
från de traditionella samfinansierade pro
jekten mot samarbete präglat av stor flexi
bilitet såväl till formen som i valet av sam
arbetsobjekt. De nordiska länderna antog 
år 1988 ett särskilt program för nordiskt 
samarbete på biståndsområdet. Ett nytt 
inslag i det nordiska samarbetet är beslutet 
om en nordisk fond för kreditgivning på 
koncessionella villkor. 
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Bistånd till Osteuropa 

Det svenska samarbetet med länderna i 
Central- och Östeuropa under budgetåret 
1991/92 ingick i biståndsanslaget. (Fr.o.m. 
budgetåret 1992/93 har ett särskilt anslag 
upprättats för detta samarbete.) 

Bu_dgetåret 1991/92 var det andra året i 
det av regering och riksdag våren 1990 
fastlagda treåriga programmet för samar
bete med de tidigare statshandelsländerna 
i Central- och Östeuropa. För treårsperio
den 1990/91-1992/93 avsattes en miljard 
kronor för att stödja den djupgående sam
hällsomvandlingen i dessa stater. 900 mil
joner kronor avsågs finansieras över bi
ståndsanslaget och 100 miljoner kronor 
över andra anslag. 

Det bilaterala samarbetet med länderna 
i Central- och ÖSteuropa kanaliserades 
liksom föregående budgetår huvudsakli
gen genom BITS, som för treårsperioden 
härför hade 420 miljoner kronor till sitt 
förfogande, varav 270 miljoner kronor för 
insatser i Polen och 150 miljoner kronor för 
insatser i övriga länder i Central- och Öst
europa. 

Miljövård dominerar 
Avseende Polen hade, fram till budgetårs
skiftet den 30 juni 1992, 192 miljoner kro
nor redan fördelats. För största delen av 
återstoden förelåg utfästelser. Insatser 
inom miljövårdssektorn var den domine
rande verksamheten (ca 60 miljoner kro
nor). Övriga insatser i Polen innefattade 
förstudier och utbildning inom områdena 
social och ekonomisk infrastruktur samt 
företagsledning. 

När det gäller samarbetet med övriga 
länder i Central- och ÖSteuropa utnyttja
des huvuddelen för insatser i de baltiska 
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staterna. Totalt under de båda budgetåren 
1990 /91 och 1991 /92 har 97 miljoner kro
nor utbetalats till dessa stater, varav 
28 miljoner för regionala projekt. I fråga 
om de bilaterala insatserna svarade Est
land för 30 miljoner kronor, Lettland för 
20 miljoner kronor och Litauen för 18 mil
joner kronor. Samarbetet har avsett tek
niskt bistånd inom områdena miljö, indu
stri, jordbruk och bankväsen. 

För insatser i andra central- och östeuro
peiska länder lämnades BITS-bidrag med 
16 miljoner kronor till Tjeckoslovakien, 
15 miljoner kronor till Ryssland och när
mare 8 miljoner kronor till Ungern. Till 
regionala projekt lämnades bidrag med 
14 miljoner kronor. 

Svenska Institutet erhöll under budget
året 1991/92 4 miljoner kronor av BIT5-
medel som resursförstärkning till bl.a. 
expertutbyte, långtidsstipendier och sam
arbete mellan universiteten i Central- och 
Östeuropa. SIDA ställde 2 miljoner kronor 
till Svenska Institutets förfogande för ökat 
kulturutbyte med Östeuropa. 

Enskilda organisationer 
SIDA erhöll inom ramen för treårspro
grammet totalt 90 miljoner kronor för 
fördelning till bidragssökande folkrörelser 
och andra enskilda organisationer med 
teknisk biståndsverksamhet i Central- och 
Östeuropa. Av dessa medel anvisades un
der budgetåret 1991/92 ett belopp av 
34 miljoner kronor till sammanlagt ett 60-
tal organisationer. Bland bidragsmottagar
na återfinns folkbildningsorganisationer, 
idrottsförbund, kyrkliga samfund och för~ 
eningar med inriktning på internationellt 
samarbete. Tyngdpunkten har legat på 



ln.9ustrin och energiförsörjningen 
i Osteuropa måste rustas upp -
inte minst av miljöskäl. 

kunskapsöverföring och organisations
uppbyggnad. De fyra stora organisationer
na, LO/TCO, AIC, LRF och Naturskydds
föreningen, med vilka SIDA ingått 
ramavtal, har budgetåret 1991/92 erhållit 
totalt 15,4 miljoner kronor i bidrag. Vidare 
har SIDA beviljat 3,4 miljoner kronor is. k. 
kulturstöd. 

Företagsetablering 
SWEDECORP, som bildades i juli 1991 
genom sammanslagning av SWEDFUND, 
IMPOD och SIDA:s industribyrå, bemyn
digades under 1991/92 använda 50 miljo
ner kronor av SWEDFUND:s grundkapi
taltillskott för stöd till samriskföretag i 
Central- och Östeuropa. Under budgetåret 
har tre sådana företag etablerats, två i 
Polen och ett i Lettland. 

I budgeten för 1990/91anvisades2 mil
joner kronor ur reservationsanslaget III C 3 
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för regeringskansliets kontakter med sina 
motsvarigheter i Central- och Östeuropa. 
Av dessa återstod för användning under 
budgetåret 1991/92 cirka 800 000 kronor. 
Dessa medel har tagits i anspråk för besök 
av experter, huvudsakligen till och från de 
baltiska länderna. 

För multilaterala insatser i Central- och 
Östeuropa anvisades i treårsprogrammet 
totalt 375 miljoner kronor, dvs 125 miljoner 
kronor per år. Av de 250 miljoner kronor 
som disponerats under 1990/91 och 
1991/92 avsattes ursprungligen 106 miljo
ner kronor för en EFTA-fond för Jugoslavi
en. På grund av den politiska utvecklingen 
i landet kom fonden aldrig att upprättas 
och riksdagen beslöt i december 1991 att 
ge regeringen befogenhet att utnyttja dessa 
medel för andra brådskande insatser i Bal
tikum och på andra håll i Central- och Öst
europa. Regeringen kunde härigenom bl.a. 
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lämna en suveränitetsgåva till de baltiska 
staterna i december 1991. Övriga medel 
har anslagits till svenskt deltagande i det 
nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEF
CO), konsultfonder inom världsbankens 
och europeiska utvecklingsbankens ram 
för insatser i Central- och Östeuropa samt 
till stöd åt samarbete inom kämsäkerhets
och strålskyddsområdet. 
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Katastrofbistånd på sammanlagt 
200 miljoner kronor från anslaget C 2 har 
utgått till Central- och Östeuropa under 
vintern 1991/92, då framför allt Ryssland 
och Baltikum drabbades av såväl livsmed
elsbrist som bränslebrist. En betydande del 
av hjälpen kanaliserades via enskilda 
organisationer. 
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Den följande statistiken avser utbetalning
arna (i tkr) som de redovisas i boksluten 
för budgetåret 1991/92 av biståndsorga
nen SIDA, SAREC, BITS, SWEDECORP 
och Swedfund International AB. Vad gäl
ler kolumnen "enskilda organisationer", 
redovisas här det bilaterala bistånd som 
går genom svenska enskilda organisatio
ner och som belastar anslaget C 2. Utveck
lingssamarbete genom SIDA Svenska en
skilda organisationer får bidrag även från 
anslagen C 1. Bidrag till internationella 
biståndsprogram och C 3. Andra bistånds
program. Utgifterna för biståndskontorens 
administration redovisas i separat kolumn. 
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Övriga utgifter för den centrala bistånds
administrationen har utelämnats. Utbetal
ningarna för u-krediter avser avräkningar 
mot biståndsanslaget för gåvoelement för 
kreditförbindelser som utfärdats under 
budgetåret 1991/92. 

Det multilaterala biståndet (under an
slaget C 1. Bidrag till internationella bi
ståndsprogram) ingår, förutom livsmed
elsbiståndet, inte i statistiken då det inte är 
möjligt att på ett rättvisande sätt fördela 
det biståndet på enskilda länder. 

Utbetalningar som inte kunnat länder
fördelas har förts till posterna ej länderför
delat eller ej kontinentfördelat. 
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Anslag C1 Anslag C2 
Land SIDA 

Livs- Landram Katastrofer Enskilda Regionala Humani- Särskilda Miljö 
medels- och stöd organ isa- insatser, tärt program 
bistånd till åter- lianer land- bistånd 
m.m. uppbyggnad program-

kostnader 
samt 
rekr/utb 

EUROPA 

Albanien 11 336 

Armenien 300 

Baltikum 

Estland 19 406 

Jugoslavien 28103 

Kroatien 2 100 

Lettland 19 312 

Litauen 12 767 

Polen 308 

Rumänien 8183 

Ryssland 58 264 

Sovjet 1 046 

Tjeckoslovak1e11 

Turkiet 6 621 

Ukraina 50 

Ungern 1 200 ~. 45 

Ej länderfördelat 

Europa 4 282 6445 105 26 617 10 697 1 150 

Totalt 
EUROPA 172 970 6 753 105 26 617 10 742 1150 
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Anslag C3 SWEDE- SWEFUND Skuld- Projekt- TOTALT 
SAREC BITS CORP INTL AB lättnads- bistånd UTBETALA 

åtgärder till vissa 1991 /92 
Amin istra- Tekniskt U-krediter från SIDA u-länder (tkr) 
tion, SIDA samarbete och UD/U från SIDA, 
Bistånds- inklusive SAREC 
kontor inter- och BITS 

nationella 
kurser 

11 336 

300 

10328 10 328 

81 15 12 518 32020 

28103 

2100 

182 9 305 28 799 

81 7 235 20083 

1 936 336 70 521 73 101 

873 9 056 

6438 64 702 

81 8 791 9 918 

81 28 7 599 7708 

6 621 

50 

160 5006 6 411 

8 729 58025 

2 260 721 147 343 368 661 
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Anslag C1 Anslag C2 
Land SIDA 

Livs- Land ram Katastrofer Enskilda Regionala Humani- Särskilda Miljö 
medels- och stöd organ isa- insatser, tärt program 
bistånd till åter- tioner land- bistånd 
m.m. uppbyggnad program-

kostnader 
samt 
rekr/utb 

LATINAMERIKA 
OCH KARIBIEN 

Argentina 820 

Bolivia 312 2 371 10 654 305 

Brasilien 1 531 400 

Chile 5 872 15 336 7 247 1 107 

Colombia 464 77 
Costa Rica 1 000 521 5 918 500 162 
Dominikanska 

Republiken 1 409 

Ecuador 375 1159 75 

Grenada 

Guatemala 1 462 72 300 5 
Guyana 

Honduras 80 

Jamaica 

Kuba 40 

Mexico 66 128 
Nicaraqua 289 005 1 945 4306 1 236 1 004 1 111 
Panama 

Paraquay 1 625 
Peru 110 1 113 1 500 
El Salvador 1 000 11 961 5 742 116 
Surinam 

Uruquay 3 600 2 860 
Venezuela 160 

Ej länderfördelat 
Latinamerika 
och Karibien 1 231 102 171 135 915 3100 3 347 

Totalt 
Latinamerika 
och Karibien 289 005 4 742 26125 150 608 153 693 6 244 3 509 
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Aministra
tion. SIDA 
Bistånds
kontor 

Anslag C3 
SAREC BITS 

6 215 

6 590 

3 752 

5 232 

10 725 

5 087 

18 849 

56 450 

Tekniskt 
samarbete 
inklusive 
inter
nationella 
kurser 

1 673 

23 942 

806 

2 712 

1 936 

8 939 

3158 

10944 

161 

242 

161 

4 819 

1 309 

1 877 

565 

161 

3 023 

161 

81 

726 

67 396 

U-krediter 

28403 

28 403 

BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

SWEDE- SWEFUND Skuld- Projekt- TOTALT 
CORP INTL AB lättnads- bistånd UTBETALA 

161 

341 

262 

300 

192 

74 

104 

330 65 

119 

1 883 65 
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åtgärder 
från SIDA 
och UD/U 

62 800 

30 200 

93 000 

till vissa 
u-länder 
från SIDA, 
SAREC 
och BITS 

2000 

30 357 

10526 

42 883 

1991 /92 
(tkr) 

8 869 

39 925 

2 999 

69 521 

2477 

31 510 

4 567 

41 030 

161 

2 081 

161 

80 

4 819 

6 581 

2 071 

372 801 

161 

1 625 

36 341 

18 980 

81 

11 666 

886 

264 613 

924 006 
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Anslag C1 Anslag C2 
Land SIDA 

Livs- Landram Katastrofer Enskilda Regionala Humani- Särskilda Miljö 
medels- och stöd organ isa- insatser, tärt program 
bistånd till åter- tioner land- bistånd 
m.m. uppbyggnad program-

kostnader 
samt 
rekr/utb 

ASIEN OCH 
MELLANÖSTERN 

Afghanistan 25 000 16 
Bangladesh 157 309 26 988 20450 486 1 777 362 
Bhutan 

Fiji 

Filippinerna 3 400 142 1 750 
Indien 338 655 960 13 384 125 4164 2 157 
Indonesien 251 
Irak 28 476 125 
Iran 1 441 

J.emen 1 350 

Jordanien 

Kambodja 108 731 4000 

Kina 3 600 400 
Kuwait 

Laos 93399 806 -63 231 651 -61 
Libanon 23159 
Malaysia 233 

Mongoliet 

Myanmar/ 
Burma 500 

Nepal 

Pakistan 9 350 340 

Palestina 

Sri Lanka 51 082 340 3 717 100 168 

Thailand 10 600 744 10 621 

Vietnam 246 950 3 000 1 159 27 3435 22 580 

Västbanken, 
Gaza 10 298 242 300 

Ej länderfördelat 
Asien 151 41 000 17 936 825 551 4 152 

Totalt 
Asien och 
Mellanöstern 151 887 395 298 193 41 217 17 873 7 969 11 413 39 811 
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Aministra
tion, SIDA 
Bistånds
kontor 

3 966 

5 015 

4486 

2 652 

8 310 

24429 

Anslag C3 
SAREC BITS 

3 815 

4193 

1 700 

788 

8 593 

Tekniskt 
samarbete 
inklusive 
inter
nationella 
kurser 

1 532 

1 382 

81 

32 789 

3 307 

5185 

242 

1 969 

7 268 

170 

806 

20 552 

1 175 

323 

5 734 

161 

2 339 

19 407 

2 581 

19 089 107 003 

U-krediter 

16 000 

172 100 

31 200 

38 900 

258 200 
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SWEDE- SWEFUND Sku ld-
CORP INTL AB lättnads-

89 

1 003 

857 

338 

73 

326 

73 

416 

353 

318 

898 

4 744 

199 

104 

104 

åtgärder 
från SIDA 
och UD/U 

15 000 

15 000 

Projekt
bistånd 

til l vissa 
u-länder 
från SIDA, 
SAREC 
och BITS 

TOTALT 
UTBETALA 

1991/92 
(tkr) 

25 016 

212 959 

1 382 

81 

39 084 

388 439 

5 774 

28 601 

1 441 

1 592 

16 969 

112 731 

187 634 

170 

100 255 

23159 

52 311 

1175 

500 

396 

17 540 

161 

61 643 

80 590 

297 533 

10 840 

64 615 

1732591 
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Anslag C1 Anslag C2 
Land SIDA 

Livs- Landram Katastrofer Enskilda Reg ionala Humani- Särskilda Miljö 
medels- och stöd organ isa- insatser. tärt program 
bistånd till åter- tio ner land- bistånd 
m.m. uppbyggnad program-

kostnader 
samt 
rekr/utb 

AFRIKA 

Algeriet 9 718 

Angola 189 946 23 625 719 3 082 150 1 323 3 009 
Benin 

Botswana 76 570 956 5308 68 1 570 1 100 
Burkina Fasa 1 655 119 600 
Burundi 1 822 

Egypten 

Elfenbens-
kusten 

Etiopien 4 983 74080 52 981 8 009 874 4929 467 
Gambia 2 562 
Ghana 390 
Guinea 5 000 

Guinea-Bissau 61 936 206 10 1 478 
Kap Verde 63 550 50 
Kenya 123 300 1100 2 056 780 6 716 5 703 
Lesotho 28 617 41 13199 416 539 
Liberia 5 257 735 
Madagaskar 

Malawi 

Marocko 

Mauretanien 3 000 75 
Mauritius 

Mocambique 396 297 55108 1 258 34 539 156 3 740 713 
Namibia 106 434 698 1 050 157 3189 
Niger 580 
Nigeria 

Ruanda 1 761 

Senegal 

Sierra Leone 130 
Somalia 9100 723 

Sudan 7 519 1 080 
Swaziland 

Sydafarika 898 235 
Söder om 

Sahara 5674 
Tanzania 583 083 2 559 58422 484 3 539 1048 
Tchad 165 
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Anslag C3 SWEDE- SWEFUND Skuld- Projekt- TOTALT 
SAREC BITS CORP INTLAB lättnads- bistånd UTBETALA 

åtgärder till vissa 1991 /92 
Aministra- Tekniskt U-krediter från SIDA u-länder (tkr) 
tian, SIDA samarbete och UD/U från SIDA, 
Bistånds- inklusive SAREC 
kontor inter- och BITS 

nationella 
kurser 

2 328 12 046 

8289 887 11 231 041 

225 225 

3455 1 755 3 869 1 402 646 96 699 

161 2 535 

1 822 

5 725 622 6 347 

323 323 

5483 18 599 968 48 600 219 973 

2 562 

2 560 26 20 000 22 976 

81 5 081 

6 222 1 700 161 9 8 712 80434 

19 63 619 

5 540 3 477 2 258 126 151 056 

3 239 645 46 246 

5 992 

10000 10000 

645 645 

1 474 59 900 114 61 488 

3075 

2 482 135 536 3153 

9 079 13 020 1 532 1 811 102 264 619 517 

4 089 838 1 290 539 118 284 

580 

1 210 1 210 

79 1 840 

1 850 191 10 000 12041 

81 211 

2 880 12 703 

451 137 59 9 246 

242 242 

1 133 

5 674 
11 072 16 280 4436 3 533 524 96018 780 998 

165 
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Anslag C1 Anslag C2 
Land SIDA 

Livs- Landram Katastrofer Enskilda Regionala Humani- · Särskilda Miljö 
medels- och stöd organ isa- insatser, tärt program 
bistånd till åter- lianer land- bistånd 
m.m. uppbyggnad program-

kostnader 
samt 
rekr/utb 

Toga 

Tunisien 

Uganda 70863 11 000 1 350 2 653 920 
Zaire 8 844 

Zambia 248 377 444 625 3 407 3 632 18 
Zimbabwe 248 372 13000 1 426 942 1 040 6102 1 023 
Ej länderfördelat 

Afrika 262 045 89 551 274 865 46 277 1 943 

Totalt 
AFRIKA 14 083 2 270 975 466 499 23 005 211 342 285 092 85 977 15 994 

AUSTRALIEN 

Papua 
Nya Guniea 

Västra Samoa 48 

Ej ländertördelat 
Australien 27 000 1 963 25 80 1 658 

Totalt 
AUSTRALIEN 27 000 2 011 25 80 1 658 

Ej kontinent-
fördelat 324 532 101 000 633 099 73 003 23 650 252 993 162 677 

TOTALT 338 586 3 447 375 1 070 404 732 210 452 956 497101 369 047 223 141 
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Anslag C3 SWEDE-
SAREC BITS CORP 

Aministra- Tekniskt U-krediter 
tion, SIDA samarbete 
Bistånds- inklusive 
kontor inter-

nationella 
kurser 

81 

4 253 1 214 

3 871 44 

8 086 300 2 097 21 

5 247 6 537 2420 7 800 1 493 

45 300 367 

69 801 110 686 48 381 116 300 12 118 

242 

242 

190388 5440 9 744 

94 230 376 624 230 722 402 903 29 210 
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SWEFUND 
INTL AB 

1 891 

3 656 

3 825 

Skuld-
lättnads-
åtgärder 
från SIDA 
och UD/U 

10 000 

66220 

323 214 

Projekt-
bistånd 
till vissa 
u-länder 
från SIDA, 
SAREC 
och BITS 

18 773 

18 773 

TOTALT 
UTBETALA 
1991/92 
(tkr) 

81 

5467 

119474 

8 844 

333 227 

297 293 

720 348 

4 075 916 

242 

48 

30 726 

31 016 

10 835 1 787 192 

431214 219834 8919382 



FÖRKORTNINGAR 

VISSA FÖRKORTNINGAR 

ACCE 

ACBF 

AfDB 

AfDF 

AIC 

ANC 

ARO 

AsDB 

AsDF 

BITS 

CABEI 

CADESCA 

CATIE 

CCC-CA 

CDB 
CFA 

CFC 
CGIAR 

CILSS 

African Council on 
Communications Education 
African Capacity Building Fund 

African Development Bank 

African Development Fund 

International Centre of 
the Swedish Labour Movement 
African National Congress 

Africa Groups of Sweden, 
Recruitrnent Organization 
Asian Development Bank 

Asian Development Fund 

Swedish Agency for 
International Technical and 
Economic Ca-operation 
Central American Bank for 
Economic Integration 
Comite de Accion de Apoyo al 
Desarrollo Economico y Social 
Centro Agronomico Tropical de 
Investigacion y Ensenanza 
Confederacion de Cooperativas 
del Caribe y Centro America 
Caribbean Development Bank 
Committee on Food Aid 
Policies and Programmes 
Common Fund for Commodity 
Consultative Group on 
International Agricultural 
Research 
Committe Inter-Estats de 
Lutte contre la Secheresse 
au Sahel 
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Afrikanska rådet för 
massmedieutbildning 
Afrikanska fonden för 
kapacitetsutveckling 
Afrikanska utvecklings
banken 
Afrikanska utvecklings
fonden 
Arbetarrörelsens 
Internationella Centrum 
Afrikanska national
kongressen 
Afrikagruppernas 
Rekryteringsorganisation 
Asiatiska utvecklings
banken 
Asiatiska utvecklings-
fonden 
Beredningen för 
internationellt tekniskt
ekonomiskt samarbete 
Centralamerikanska banken för 
ekonomisk integration 
Aktionskommitten för central
amerikanskt samarbete 
utbildningscentrat för 
tropiskt jordbruk 
Kooperativa federationen för 
Karibien och Centralamerika 
Karibiska utvecklingsbanken 
Kommitten för 
livsmedelsbistånd 
Gemensamma fonden för råvaror 
Konsultativa gruppen för 
internationell 
jordbruksforskning 
Koordinerande kommitten för 
utveckling i Sahelområdet 



CIREFCA 

CND 
CSD 

CSUCA 

DAC 

DCI 

DESD 

DHA 

DND 

DTCD 

EADB 

EBRD 

ECOSOC 

EFS 

EG 
EKN 

ESAF 

FAC 

FAO 

FSO 

GATT 

GEF 
HABITAT 

IAEA 

Conferencia Internacional sobre 
Refugiados Centroamericanos 

Commission on Narcotic Drugs 
Commission on Sustainable 
Development 
Confederacion Universitaria 
Centroamericana 
Development Assistance 
Committee 
Defense for Children 
International 
Department Economic and Social 
Development 
Departrnent of Humanitarian Affairs 

Division on Narcotic Drugs 

Departrnent of Technical 
Cooperation for Development 
East African Development Bank 

European Bank for 
Reconstruction and Development 
Economic and Social Council 
of the United Nations 

European Community 
Swedish Export Credits 
Guarantee Board 
Enhanced Structural 
Adjustrnent Facility 
Food Aid Convention 

Food and Agricultural 
Organization 
Fund for Special Operations 

General Agreement on 
Tariffs and Trade 
Global Environmental Facility 
United Nations Center 
for Human Settlements 
International Atomic 
Energy Agency 
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Internationella konferensen 
om centralamerikanska 
flyktingar 
Narkotikakommissionen 
Kommissionen för hållbar 
utveckling 
Centralamerikanska 
universitetsfederationen 
OECD:s kommitte för 
biståndsfrågor 

FN:s avdelning för ekonomisk 
och social utveckling 
FN:s avdelning för katastrof
frågor 
Narkotikakommissionens 
sekretariat 
FN-sekretariatets tekniska 
biståndsprogram 
Östafrikanska 
utvecklings banken 
Europeiska återuppbyggnads
och utvecklingsbanken 
FN:s ekonomiska och 
sociala råd 
Evangeliska 
fosterlandsstiftelsen 
De europeiska gemenskaperna 
Exportkreditnämnden 

Utvidgade struktur
anpassningsfaciliteten 
Livsmedelshjälps
konventionen 
FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation 
Interamerikanska utvecklings
bankens fond för särskild 
verksamhet 
Allmänna tull- och 
handelsavtalet 
Globala miljöfaciliteten 
FN:s boende- och 
bebyggelsecenter 
Internationella 
atomenergiorganet 



FÖRKORTNINGAR 

IBRD International Bank for 
Reconstruction and Development 

ICA International Co-operative 
Alliance 

ICAC International Cotton Advisory 
Cornrnittee 

ICAP Instituto Centroamericano de 
Adrninistracion Publica 

ICCO International Cocoa 
Organization 

ICJ International Cornrnission 
of Jurists 

ICRC International Cornrnittee of 
the Red Cross 

ICSG International Centre of 
Social Gerontology 

IDA lnternational Development 
Association 

IDB Interamerican Development 
Bank 

IEA International Energy Agency 

IEFR International Emergency 
Food Reserve 

IFAD International Fund for 
Agricultural Development 

IFC International Finance 
Corporation 

IFS International Foundation for 
Science 

I GADD Intergovernrnental Authority 
on Drought and Development 

IICA Instituto Interamericano de 
Cooperacion para la 
Agricultura 

IIDH Interamerican Institute of 
Human Rights 

IIED International Institute for 
Environrnent and Development 

IJO International Jute 
Organization 

ILO International Labour 
Organization 

ILZSG International Lead and Zinc 
StudyGroup 

IMF International Monetary Fund 
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Världs banken 

Internationella kooperativa 
alliansen (IKA) 
Internationella rådgivande 
bomullskornrnitten 
Centralamerikanska institutet 
för offentlig förvaltning 
Internationella kakaoorganisa
tionen 
Internationella 
Juristkornrnissionen 
Internationella 
rödakorskornrnitten 
Internationella kopparstudie
gruppen 
Internationella 
utvecklingsfonden 
Interarnerikanska 
utvecklingsbanken 
Internationella 
energiorganet 
Internationella katastrof
lagret för livsmedel 
Internationella 
jordbruksutvecklingsfonden 
Internationella 
finansieringsbolaget 
Internationella stiftelsen för 
vetenskap 
Mellanstatliga myndigheten 
ansvarig för torka och 
utveckling 
Interamerikanska institutet 
för jordbrukssamarbete 

Interamerikanska institutet 
för mänskliga rättigheter 
Internationella institutet 
för miljö och utveckling 
Internationella juteorganisa
tionen 
Internationella 
arbetsorganisationen 
Internationella bly- och 
zinkstudiegruppen 
Internationella valutafonden 



IMO International Maritime 
Organization 

INCAE Instituto Centroamericano de 
Administracion de Empresas 

INCB International Narcotic 
Control Board 

INRO International Natura} Rubber 
Organisation 

INSG International Nickel Study 
group 

INSTRAW United Nations International 
Research and Training 
Institute for the 
Advancement of Women 

IOM 

IPDC 

IPPF 

IPS 
IRA 
IRSG 

ISO 

ITC 

International Organization of 
Migration 
International Programme for 
the Development of 
Communication 
International Planned 
Parenthood Federation 
Inter Press Service 
Immediate Response Account 
International Rubber Study 
Group 
International Standardization 
Organization 
International Trade Centre 

ITSG International Tin Study Group 

ITTO 

IUCN 

MIGA 

NDF 
NEFCO 

NIB 
OECD 

OPEC 

PAHO 

International Tropical Timber 
Organisation 
International Union for the 
Conservation of Nature and 
Natura! Resources 
Multilateral Investment 
Guarantee Agency 
Nordic Development Fund 
Nordic Environment Finance 
Corporation 
Nordic Investment Bank 
OrganizationforEconomic 
Ca-operation and Development 
Organization of Petroleum 
Exporting Countries 
Pan American Health 
Organization 
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Internationella 
sjöfartsorganisationen 
Centralamerikanska institutet 
för företagsledarutbildning 
Internationella Narkotika
kontrollstyrelsen 
Internationella naturgummi
organisationen 
Internationella nickelstudie
gruppen 
Internationella forsknings
och utbildningsinstitutet 
för kvinnors utveckling 

Internationella migrations
organisationen 
Internationella program för 
kommunikationsutveckling 

Internationella 
farniljeplaneringsfederationen 

WPF:s fond för katastrofer 
Internationella gummistudie
gruppen 
Internationella 
standardiseringsorganisationen 
UNCTAD/GATT:s 
internationella handelscentrum 
Internationella tennstudie
gruppen 
Internationella Tropiska 
Timmerorganisationen 
Internationella Naturvårds
unionen 

Multilaterala organet för 
investeringsgarantier 
Nordiska utvecklingsfonden 
Nordiska Miljöfinansierings
bolaget 
Nordiska Investeringsbanken 
Organisationen för ekonomiskt · 
samarbete och utveckling 
De oljeexporterande ländernas 
organisation 
Allamerikanska hälsovårds
organisationen 



FÖRKORTNINGAR 

PMU 
PRO 

Pontifical Missionary Union 
Protracted refugee and displaced 
persons project 

PTA Preferential Trade Area 

SADC Southem African Development 
Community 

SADCC Southem African Development 
Coordination Conference 

SAK 
SAREC 

SATCC 

Swedish Agency for Research 
Co-operation with Developing 
Countries 
Southem African Transport 
and Communications Commission 

SDR 
SEK 

SHIA 

SIDA 

SLU 

SPA 

SWAPO 

Special Drawing :Rights 
Swedish Export Credit 
Corporation 
Swedish Organization of the 
Handicapped Intemational 
Aid Foundation 
Swedish Intemational 
Development Authority 
Swedish University of 
Agricultural Siences 
World Bank Special Program 
of Assistance 
South West Africa People's 
Organization 

SWEDECORP Swedish Intemational 
Enterprise Development 
Corporation 

SWEDFUND Swedish Fund for lndustrial 
Co-operation with Developing 
Countries 

SVS Swedish Volunteer Service 
TIB Tanzania Industrial Bank 

UBV Training for Development 
Assistance 

UNCED United Nations Conference 
on Environment and Development 

UNCDF United Nations Capita! 
Development Fund 

UNCTAD United Nations Conference on 
Trade and Development 
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Pingstmissionens u-landshjälp 
Projektet för utslagna 
flyktingsituationer 
Regionala handelsorganisa
tionen för södra och östra 
Afrika 
Gemenskapen för utveckling i 
södra Afrika 
Konferensen för samordnad 
utveckling i södra Afrika 
Svenska Afghanistankommitten 
Styrelsen för 
u-landsforskning 

Kommissionen för transporter 
och kommunikationer 
i södra Afrika 
Särskilda dragningsrätter 
AB Svensk Exportkredit 

Svenska handikapporganisa
tionemas internationella 
biståndsstiftelse 
Styrelsen för internationell 
utveckling 
Sveriges Lantbruksuniversitet 

Världsbankens särskilda 
program för Afrika 
Syd västafrikanska 
folkorganisationen 
Styrelsen för internationellt 
näringslivsbistånd 

Fonden för industriellt 
samarbete med u-länder 

Svensk Volontärsamverkan 
Tanzanias Industri
utvecklingsbank 
Utbildning för 
biståndsverksamhet 
FN:s konferens om miljö 
och utveckling 
FN:s kapitalutvecklingsfond 

FN:s konferens för handel 
och utveckling 



FÖRKORTNINGAR 

UNCTC United Nations Commission for FN:s kommission för multi-
TransnationalCorporations nationella företag 

UNOCP United Nations Drug FN:s program för narkotika-
Control Programme bekämpning 

UNDP- United Nations Development FN:s utvecklingsprogram 
Programme 

UNDRO Office of the United Nations FN:s katastrofhjälpskontor 
Disaster Relief Co-ordinator (ingår sedan april 1992 i DHA) 

UNEP United Nations Environment FN:s miljöprogram 
Programme 

UNESCO United Nation Educational, FN:s organisation för 
Scientific and Cultural utbildning, vetenskap och 
Organization kultur 

UNFPA United Nations FN:s befolkningsfond 
Population Fund 

UNHCR United Nations High FN:s flyktingkommissarie 
Commissioner for Refugees 

UNICEF United Nations Children's FN:s barnfond 
Fund 

UNIDO United Nations Industrial FN:s organisation för 
Development Organization industriell utveckling 

UNIFEM United Nations Development FN:s utvecklingsfond för 
Fund for Women kvinnor 

UNITA Uniao National para la 
Independencia Total de 
Angola/National Union for the 
total Liberation of Angola 

UNOCA Office of the Coordination for 
United Nations (Humanitarian and 
Economic Assistance Programmes 
relating to Afghanistan 

UNRWA United Nations Relief and FN:s hjälporganisation för 
Works Agency for Palestine palestinaflyktingar 
Refugees in the Near East 

UNSO United Nations Sudano- FN:s Sudano-Sahelkontor 
Sahelian Office 

UNV United Nations Volunteers FN:s volontärprogram 
Programme 

wcc World Council of Churches Kyrkornas Världsråd 
WEP World Employment Programme ILO:s världssysselsättnings-

program 
WFP World Food Programme Världslivsmedelsprogrammet 
WHO World Health Organization Världshälsoorganisationen 
WIPO World Intellectual Property Världsorganisationen för den 

Organization intellektuella äganderätten 
WMU World Maritime University Internationella sjöfarts-

universitetet 
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FÖRKORTNINGAR 

ZANU 
ZAPU 
WM 

Zimbabwe African National Union 
Zimbabwe African People's Union 
Zimbabwes Unity Movement 
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Zimbabwes enighetsrörelse 
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Bilaga 5 till budgetpropositionen 1993 

Försvarsdepartementet 
fjärde huvudtiteln 

Försvarsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Björck 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 

Statsrådet Björck anför: 

1992 års försvarsbeslut innebar i flera avseenden ett viktigt vägval i 
svensk försvarspolitik. 

Bakgrunden till försvarsbeslutet var till del de betydande förändringarna 
under senare år i Sveriges säkerhetspolitiska miljö, förändringar som 
motiverade en översyn och omformulering av mål och uppgifter för det 
svenska totalförsvarets militära och civila delar. Även den samhällseko
nomiska utvecklingen och kraven på balans mellan uppgifter och resurser 
samt kravet på säkerhet i planeringen bidrog till att göra en sådan 
översyn naturlig och ofrånkomlig. 

Bakgrunden till försvarsbeslutet var också ett under en följd av år 
uppbyggt behov av kvalitetshöjande insatser inom det militära försvaret, 
bl.a. genom erforderlig grund- och repetitionsutbildning samt genom 
omsättning och förnyelse av inte minst armens viktigare materiel. 
Betydelsen av en tillräcklig materiell och utbildningsmässig kvalitet hos 
krigsförband hade belysts särskilt i Gulf-kriget år 1991. 

~ 
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1992 års försvarsbeslut innebar ett medvetet och tydligt ställningstagande, 
i en konstaterad valsituation mellan kvalitet och kvantitet, till förmån för 
nödvändiga kvalitetssatsningar. Trots att beslutet innefattade tillskott till 
försvarsekonomin var reduceringar i det militära försvarets volym 
nödvändiga ytterligare förutsättningar för att tillskapa erforderligt 
planeringsutrymme för beslutets kvalitetsprofil och kvalitetssträvan. 
Genom åtgärder för att bl.a. minska det militära försvarets krigs- och 
grundorganisation skapades förutsättningar för en långsiktig kvalitetsför
bättring av den kvarvarande krigsorganisationen. I och med detta lades 
även grunden för de livskraftiga delarna av den svenska försvarsindustrin 
att även fortsättningsvis kunna verka i sin hittillsvarande roll som 
leverantör av försvarsmateriel till det svenska försvaret. 

Försvarsbeslutet fick, med denna inriktning, ofrånkomligen konsekvenser 
för en rad delområden inom det militära försvaret. Sålunda innebar 
beslutet startskottet till relativt omfattande strukturförändringar i 
grundorganisationen. Ett antal orter i landet berörs sålunda av för
bandsnedläggningar och förbandssammanslagningar. Till följd av den 
något krympta organisationen blir ett visst antal militära och civila 
anställda övertaliga. Även tillämpningen av vårt värnpliktssystem 
påverkas av en reducerad krigs- och grundorganisation och därmed 
minskande behov av värnpliktig personal. 

Förändringarna till följd av försvarsbeslutet i försvarets krigs- och 
grundorganisation är i sin tur kopplade till behov av förändringar i det 
militära försvarets lednings- och myndighetsorganisation. På grundval av 
förslag av utredningen om lednings- och myndighetsorganisationen i 
försvaret (LEMO) innehöll försvarsbeslutet bl.a. ett principbeslut om att 
de olika myndigheter som för närvarande ingår i huvudprogrammen 1-4 
skall utgöra myndighet, benämnd Försvarsmakten. Konsekvensför
ändringar till följd av detta ställningstagande, som bl.a. berör frågor om 
vilka verksamheter som bör finnas inom resp. utanför den nya myndig
heten och hur styrningen av resp. inom myndigheten bör utformas, samt 
övriga strukturfrågor på central och regional nivå inom totalförsvaret är 
nu föremål för en skyndsam fortsatt utredningsprocess. I föreliggande 
proposition lämnas ett flertal förslag utgående från det fortsatta arbetet 
inom LEMO, som under år 1993 kommer att ägna sig åt struktur- och 
ledningsfrågor i anslutning till vissa gemensamma myndigheter samt 
myndigheter inom den civila delen av totalförsvaret. 

Även inom andra pågående utredningar inom Försvarsdepartementets 
verksamhetsområde, främst Pliktutredningen och Frivilligutredningen 
vilka inom kort förväntas överlämna sina förslag till regeringen, bedrivs 
ett arbete som syftar till förändring och modernisering av viktiga aspekter 
på det svenska totalförsvaret. Regeringen får anledning att senare 
återkomma till riksdagen med en redovisning av sitt ställningstagande till 
de förslag som avges av dessa utredningar. 
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Till vad som här anförts om 1992 års försvarsbeslut som starten på en 
omfattande förändringsprocess inom olika delar av försvaret bör även 
läggas vad som i beslutet angavs som förutsättningar för beslutets 
ekonomiska och innehållsmässiga genomförbarhet. Sålunda underströks 
bl.a. den viktiga förutsättningen att den planerade personalavvecklingen 
kan genomföras i avsedd omfattning och takt. För att med erforderlig 
säkerhet kunna genomföra planeringsinriktningen, inte minst vad avser 
utvecklingen och anskaffningen av försvarsmateriel, erfordras en delvis 
ny process av återkommande kontrollinsatser för att bedöma eventuella 
behov av ytterligare besparings- eller rationaliseringsåtgärder. Även detta 
kontrollarbete torde, givet en i förhållande till verksamhetens mål och 
omfattning ofrånkomligen ansträngd försvarsekonomi, ytterligare 
understryka förändringskaraktären i förestående arbete. 

Föreliggande proposition innebär en första etapp i genomförandet av 
1992 års försvarsbeslut och dess strävan att genom kvalitets- och 
effektivitetshöjande insatser skapa varaktiga förutsättningar för att 
Sverige även fortsättningsvis skall kunna uppvisa ett starkt och allsidigt 
totalförsvar. Till grund för de förslag som redovisas ligger förutom 
nämnda utredningsförslag även de programplaner och årsredovisningar 
som försvarsmyndigheterna hösten 1992 inlämnat till regeringen enligt 
tidigare lämnade anvisningar. 

Till grund för propositionsförslagen ligger även de sedermera förändrade 
ekonomiska förutsättningar, m.m., som följer av den s.k. stabiliserings
propositionen (1992/93:50, bilaga 2) som regeringen avlämnade i oktober 
1992. För Försvarsdepartementets del innebar riksdagens beslut med 
anledning av denna proposition dels ett generellt besparingskrav jämfört 
med försvarsbeslutets inriktning, innebärande att totalförsvarets kostnader 
i och med budgetåret 1996/97 skall ha reducerats med 1,2 miljarder 
kronor, dels angivande av vissa konkreta besparingsåtgärder. 

I propositionen förutskickas vidare att jag skall genomföra en inventering 
av möjliga ytterligare åtgärder som kan vidtas för att nå det uppsatta 
besparingsmålet och redovisa resultatet härav i föreliggande budget
proposition. 

En naturlig och nödvändig utgångspunkt för mina överväganden i fråga 
om erforderliga ytterligare åtgärder för att uppnå det angivna be
sparingsmålet, på kort och längre sikt, har varit att det av riksdagen 
fattade fleråriga försvarsbeslutet så långt möjligt måste bibehållas intakt 
i fråga om karaktär och strävan i stort. Härmed avses i första hand det 
principiella och systemmässiga sambandet mellan försvarets uppgifter, 
krigsorganisationens utformning och den materiella förnyelsen. 
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I detta ligger även en nödvändig åtskillnad mellan besparingsåtgärder av 
kortsiktig natur som kan åstadkommas redan omgående, för att uppfylla 
besparingskravet kommande budgetår, och å andra sidan mer långsiktiga, 
strukturella åtgärder som ger en varaktig besparing men som däremot 
inte nu kan definieras med samma precision. 

Beträffande den civila delen av totalförsvaret, vars ekonomiska ram 
fr.o.m. kommande budgetår reduceras med 100 miljoner kronor per år, 
föreslås sålunda initialt uppenbart kortsiktiga besparingsåtgärder. 
Överstyrelsen för civil beredskap kommer att ges i uppdrag att i nästa 
programplan redovisa förslag till lämpliga långsiktiga besparingsåtgärder 
inom det civila försvaret. 

Överbefälhavaren har i fråga om det militära försvaret redovisat förslag 
till besparingsåtgärder som kan vidtas utan att försvarsbeslutets inriktning 
och karaktär i stort behöver påverkas. Överbefälhavaren skiljer härvid på 
å ena sidan sådana direkta åtgärder som kan beslutas omedelbart och å 
andra sidan åtgärder som med hänsyn till redan föreliggande förändrings
arbete kan närmare preciseras först efter ytterligare led i förestående 
programplaneringsprocess. När det gäller besparingsåtgärder i ett längre 
planeringsperspektiv redovisar Överbefälhavaren i sin tur olika kategori
er: dels prolongeringseffekter av de omedelbara åtgärderna, dels områden 
där vissa angivna rationaliseringsåtgärder bedöms kunna göras och dels 
områden där ytterligare väsentliga besparingsåtgärder bedöms kunna 
realiseras, främst till följd av det fortsatta LEMO-arbetet. 

Jag anser att Överbefälhavarens förslag i allt väsentligt är lämpligt såsom 
metod att tillsammans med de åtgärder som angavs i stabiliseringspropo
sitionen uppnå det fastlagda besparingsmålet utan att därmed i grunden 
rubba inriktningen och karaktären i det nyligen fattade försvarsbeslutet. 

Med hänsyn till det synnerligen angelägna i att snarast möjligt skapa 
klarhet om gällande inriktning och därmed erforderlig arbetsro i det 
grannlaga arbetet med att genomföra alla de förändringar som följer av 
försvarsbeslutet är det vidare enligt min mening nödvändigt att beslut i 
stort enligt Överbefälhavarens förslag fattas utan dröjsmål. Mina förslag, 
baserade på Överbefälhavarens förslag, bör därför föreläggas riksdagen 
redan i föreliggande proposition. 

Ekonomisk sammanfattning; lineravis 

Förändringarna inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde för 
budgetåret 1993/94 i förhållande till motsvarande utgiftsändamål på 
statsbudgeten för budgetåret 1992/93 framgår av följande samman
ställning (avrundade belopp). 
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A. Försvarsdepartementet m.m. 

B. Arm~förband 

C. Marinförband 

D. Flygvapenförband 

E. Operativ ledning m.m. 

F. Gemensamma myndigheter 
m.m. inom försvarsmakten 

G. Civil ledning och samord
ning 

H. Befolkningsskydd och 
räddningstjänst 

I. Psykologiskt försvar 

1. Försörjning med 
industrivaror 

K. Övrig verksamhet 

(L. FN-styrkor, m.m. 

Summa för huvudtiteln 

Anvisat 
1992/93 

mkr 

58,6 

12 571,4 

5 609,0 

13 000,0 

l 359,0 

2 065,4 

188,7 

l 373,6 

9,7 

261,l 

945,6 

302,7 

37 744,8 

Förslag 
1993/94 

mkr 

70,l 

13 019,4 

5 840,5 

13 336,5 

l 489,5 

2 300,9 

186,6 

l 416,6 

10,5 

259,6 

972,6 

38 902,7 

Till följd av att kostnaderna för försvarsmaktens utlandsstyrka (tidigare 
FN-styrkor, m.m.) föreslås föras över till tredje huvudtiteln (Utrikes
departementet) utgår Littera L. ur fjärde huvudtiteln från och med 
budgetåret 1993/94. Inom andra huvudtitlar föreslås kostnader för 
verksamhet inom totalförsvaret till ett belopp om l 299 649 000 kronor. 
Den sammanlagda nivån för anslagen till totalförsvaret föreslås därmed 
uppgå till 40 202 394 000 kronor. 
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Förändring 
mkr 

11,5 

448,0 

231,5 

336,5 

130,5 

235,5 

-2,1 

43,0 

0,8 

-1,5 

27,0 

-302,7) 

l 157,9 
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I det följande hänvisas till 1992 års försvarsbeslut, 1992 års stabilise
ringsproposition och LEMO. Dessa hänvisningar avser följ_ande: 

1992 års försvarsbeslut:Riksdagens beslut (rskr. 1991/92:337) den 
3 juni 1992 med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets 
utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 
1992/93 och bet. 1991/9216:FöU12. 

1992 års stabiliseringsproposition: Prop. 1992/93:50 om åtgärder för 
att stabilisera den svenska ekonomin. (Stabiliseringspropositionen 
behandlas i bet. 1992/93:FiUl. Riksdagens beslut framgår av rskr. 
1992/93:134) 

LEMO: Utredningen om Lednings- och myndighetsorganisationen för 
försvaret (dir. 1991:44). Utredningen, som tillsattes efter regeringens 
bemyndigande den 20 juni 1991, har hittills avlämnat åtta delbetänkan
den. : Regeringens ställnings~ganden till de delbetänkanden som 
tidigare inte har redovisats för riksdagen behandlas i avsnitt 2. 
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1. Utgångspunkter 

1.1 Förändringar i det säkerhetspolitiska läget och deras 
konsekvenser för totalförsvaret 

1.1.l Den internationella miljön 

Det senaste årets internationella utveckling har i stora drag bekräftat de 
bedömningar som gjordes inför 1992 års försvarsbeslut. Den följande 
redovisningen inriktas därför främst mot de delar av det senaste årets 
utveckling som har särskild betydelse för den säkerhetspolitiska situationen 
i norra Europa. 

Det finns en brett förankrad politisk uppfattning att Europas intressen och 
förutsättningar för en fredlig utveckling bäst främjas av . fortgående 
ekonomisk, social, kulturell och politisk samverkan mellan länderna. EG 
utgör det starkaste av de fundament på vilket det framtidsinriktade 
europeiska säkerhetsbygget kan vidareutvecklas och har, i ett i övrigt i stora 
delar instabilt Europa, en stark politisk attraktionskraft. 

Det försvarspolitiska samarbetet i en framtida europeisk union (EU) kommer 
av allt att döma under överblickbar tid i första hand att ske via den 
västeuropeiska unionen (WEU). WEU utvidgades nyligen genom att 
Grekland gavs klartecken som fullvärdig medlem. Samtidigt accepterades 
Norge, Island och Turkiet som associerade medlemmar medan Danmark och 
Irland erhöll observatörsstatus. Därmed är samtliga europeiska NATO
länder på något sätt anknutna till WEU. 

NATO:s roll blir i det nya Europa allt mer politisk till sin karaktär. Detta 
kommer till uttryck även genom det Nordatlantiska samarbetsrådet (NACC) 
och genom nya fonner för samverkan med och stöd till den Europeiska 
säkerhetskonferensen (ESK). 

NATO:s tidigare beslutade förändringar av strategi och styrkestruktur håller 
nu på att genomföras. Inom det militära området innebär dessa stora 
minskningar i de stående styrkorna i Centraleuropa samtidigt med en fortsatt 
prioritering av hög kvalitet och möjligheter till flexibelt utnyttjande hos 
stridskrafterna. Den amerikanska militära närvaron har sedan år 1990 
minskat med mer än en tredjedel och uppgår nu till cirka 175 000 man. En 
ytterligare minskning till omkring 100 000 man kan förväntas inom de 
närmaste åren. 

NATO har förändrat sin militära ledningsstruktur i Nordeuropa. Det nya 
nordvästkommandot (AFNORTHWES'D omfattar alla NATO-stridskrafter 
i Nordsjöregionen och även sjöstridskrafter och marinflyg i Östersjö
området. Detta synes ge en långsiktigt hållfast NATO-förankring i det 
nordeuropeiska området och ger därmed ett viktigt bidrag till fortsatt 
stabilitet i vår del av Europa. 
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Finland och Norge har förenat sig med Sverige i kretsen av stater som söker 
medlemskap i EG. Norge har som tidigare nämnts redan erhållit associerat 
medlemskap i WEU. Viktiga steg har därmed tagits för att stärka det 
nordiska områdets säkerhetspolitiska förankring i den bredare västeuropeiska 
gemenskapen. 

Omställningen till demokrati och marknadsekonomi i Öst- och Centraleuropa 
och i Ryssland är förenad med utomordentliga politiska och ekonomiska 
påfrestningar och problem. Problemen är till betydande del av mycket 
långsiktig art. 

I de öst- och centraleuropeiska staterna har övergången lett till en betydande 
ekonomisk tillbakagång. Också i Tyskland har infogandet av det tidigare 
Östtyskland visat sig vara förenat med långt större problem och påfrest
ningar än vad man inledningsvis bedömde. 

Inom det forna Sovjetunionens område fortgår det politiska och ekonomiska 
sönderfallet. I Ryssland står president Jeltsin alltjämt för en ambitiös 
reformpolitik, men osäkerheterna om den fortsatta utvecklingen är även på 
kort sikt stora. Ett Ryssland i ekonomisk tillbakagång, med ökande sociala 
spänningar och inre konflikter, kommer att vara en källa till oro och 
osäkerhet i den internationella politiken. Situationen försvåras av att 
gränserna mellan de nya statsbildningarna i stor utsträckning saknar 
förankring i geografiska, kulturella eller etniska förhållanden. De har. i 
stället närmast en rent administrativ prägel med rötter både i det tsarryska 
och i det sovjetiska imperiet. Till de stora politiska påfrestningar som den 
ekonomiska omvandlingen medför skall sålunda läggas en lång rad 
nationella och etniska spänningar mellan och inom staterna i det tidigare 
Sovjetunionen. 

Förutsättningarna för en stabil demokratisk utveckling i Ryssland kommer 
att förbli osäkra under lång tid. En återgång till en hårdare centralstyrning 
och intern politisk repression kan inte uteslutas. I en sådan situation skulle 
det militära systemet med all sannolikhet åter komma att spela en aktivare 
roll. 

Upplösningen av den forna jugoslaviska statsbildningen har under året 
utvecklats till ett omfattande och mycket blodigt krig. Detta illustrerar den 
bräcklighet som präglar säkerhets- och samarbetsstrukturen i det tidigare 
Östeuropa. Den utgör också en påminnelse om den allvarliga utveckling 
som kan komma att följa inom och mellan många av de tidigare sovjetiska 
staterna om inte de uppdämda etniska och religiösa spänningarna kan 
desarmeras på ett tidigt stadium. Förhoppningarna om att de alleuropeiska 
samarbetsideal som manifesterats inom ESK-processen skulle kunna utgöra 
en fast grund för ett framtida fredligt Europa har hittills inte infriats. Alla 
försök att lösa de pågående konflikterna i det forna Jugoslavien på politisk 
väg har hittills misslyckats. 
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De stora omställningsproblemen, konflikterna och förföljelsen av minoriteter 
leder till stora flyktingströmmar till länderna i Västeuropa. 

ESK omfattar idag över 50 stater och omspänner förutom Europa både 
Nordamerika och hela den asiatiska delen av det tidigare Sovjetunionen. 
ESK har genom beslutet vid toppmötet i Helsingfors i juli 1992 fått mandat 
att ansvara även för fredsbevarande operationer. ESK saknar dock alltjämt 
institutionella förutsättningar för att på ett effektivt sätt initiera och leda mer 
omfattande och krävande_ fredsbevarande operationer. Däremot kan ESK 
redan i dag spela en roll i förebyggande diplomati och för att ge bred 
politisk legitimitet åt operationer som genomförs av grupper av stater inom 
ESK-kretsen med stöd av andra organisationer. Det bör samtidigt framhållas 
att ESK:s verksamhet i allt väsentligt förutsätter konsensus. 

Avtalet om minskning av de konventionella styrkorna i Europa (CFE) har 
nu trätt i kraft efter en långvarig ratificeringsprocess, som tidsmässigt 
sammanfallit med upplösningen av so .. jetunionen. Avtalet representerar en 
milstolpe i avvecklingen av det kalla krigets militära arv i Europa och spelar 
fortsatt en nyckelroll i etablerandet av en ny samarbetsbaserad europeisk 
säkerhetsstruktur. Avtalet innebar i sin ursprungliga form stora reduktioner 
av främst det tidigare Sovjetunionens konventionella stridskrafter i Europa. 
De tillägg som nu skett innebär att huvudarvtagaren Ryssland får ungefär 
hälften av dessa stridskrafter, medan de övriga nya staterna i den europeiska 
delen av det tidigare Sovjetunionen delar på den andra hälften. Ryssland 
förblir den i kvantitativ mening militärt starkaste enskilda staten i Europa 
även om man bortser från stridskraftema i dess asiatiska del. 

De militära styrkeförhållandena kommer dock för överskådlig tid att vara 
grundligt förändrade. Det samlade NATO kommer med alla mått mätt att 
vara konventionellt starkare än Ryssland i Europa. Ryssland har - så länge 
NATO väljer att upprätthålla sin styrkeöverlägsenhet - inte heller på längre 
sikt några möjligheter att ändra på detta förhållande. 

Att fördelningen av det gigantiska militära arvet efter sovjetstaten hit-
tills har kunnat lösas på politisk väg framstår som en betydande framgång. 
CFE-avtalet och det västliga inflytande på processen som detta möjliggjort 
har här spelat en viktig roll. 

Läget inom stora delar av den ryska krigsmakten präglas idag generellt av 
låg beredskap och t.o.m. av upplösning. Evakueringen av de tidigare 
sovjetiska förbanden från de tidigare Warszawapaktstatema sker i stor 
utsträckning till Ryssland och är förenad med stora sociala problem. 

I en mer allmän mening är CFE-avtalets implementering, såsom framhölls 
redan i försvarsbeslutets säkerhetspolitiska överväganden, av genomgripande 
positiv betydelse även för situationen i norra Europa. De särskilda 
flanktaken i CFE-avtalet sätter också förhållandevis snäva kvantitativa 
gränser för hur stora markstridskrafter Ryssland kan ha i Leningrads 
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militärområde. Samtidigt kan dock konstateras att den kombinerade effekten 
av CFE-avtalets begränsningar och tillbakadragandet av de moderna 
stridskrafterna från det tidigare Östtyskland och från övriga tidigare WP
stater, blivit en påtaglig modernisering av i synnerhet markstridskraftema 
i Leningrads militärområde. Det har också skett en omfattande tillförsel av 
helikopterförband. 

Det ryska militära tillbakadragandet från de baltiska staterna fortsätter. 
Betydligt mindre än hälften av de ursprungliga ryska styrkorna torde idag 
finnas kvar. Verksamheten vid de kvarvarande förbanden ligger på en låg 
nivå. Detta gäller även marina stridskrafter och flygstridskrafter. En stor del 
av de kvalificerade förbanden har dragits tillbaka. Trots den · ryska 
utfästelsen i samband med ESK-toppmötet i Helsingfors i juli 1992 om ett 
fullständigt tillbakadragande saknas alltjämt en av parterna accepterad 
tidsplan för den slutliga avvecklingen av den ryska närvaron. Till helhets
bilden hör också att en betydande tillförsel av ryska militära förband skett 
till Kaliningradområdet. 

Den förändrade situationen i Europa har möjliggjort mera långtgående över
enskommelser om rustningsbegränsning och nedrustning än tidigare också 
vad gäller kärnvapen och kemiska vapen. 

Ryssland och USA har genom unilaterala men samordnade beslut dragit 
tillbaka flertalet av sina taktiska kärnvapen ~ med undantag för de flygburna 
- för demontering och lagring av stridsspetsarna i respektive länder. 

Alla tidigare sovjetiska taktiska kärnvapen finns idag enligt ryska för
säkringar i Ryssland. Utvecklingen har ökat riskerna för kärnvapenspridning 
till länder med långt mindre grad av inre stabilitet än de hittillsvarande 
kärnvapenstaterna. 

Genom START-avtalet 1991 åtog sig Sovjetunionen och USA att minska 
sina strategiska kärnvapenstyrkor med cirka 30 % . Ryssland och USA har 
därefter kommit överens om ytterligare reduktioner. START-avtalets 
ikraftträdande har dock fördröjts genom Sovjetunionens sönderfall och de 
oklarheter respektive motsättningar som uppstått om villkoren för avtalets 
tillämpning i den nya situationen. 81.a. har Ukraina som förutsättning för 
en avveckling av sina strategiska kärnvapen uttalat att man behöver både 
teknisk och ekonomisk hjälp och att man dessutom kräver säkerhetsgarantier 
från väst. 

Förhandlingarna vid nedrustningskonferensen i Geneve har efter mångårigt 
arbete utmynnat i en internationell konvention som förbjuder utveckling, 
innehav och användning av kemiska stridsmedel. FN:s generalförsamling 
har rekommenderat sina medlemsstater att anta konventionen. Allt talar för 
att ett tillräckligt antal länder skall ansluta sig till konventionen så att denna 
kan träda i kraft år 1995. 
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Avtalet innehåller en lång implementeringsperiod under vilken nuvarande 
C-vapenarsenaler skall förstöras. Först efter tio år skall alla C-stridsmedel 
vara förstörda. Den långa tiden för avveckling av nu existerande arsenaler 
liksom den potential för snabb nyproduktion som modem civil kemisk 
industri oundvikligen ger, gör att avtalet för svensk del under överskådlig 
tid inte eliminerar det svenska totalförsvarets behov av skyddsåtgärder mot 
C-stridsmedel. 

Den verifikationsregim som ingår i avtalet är mycket långtgående. Den 
möjliggör både en fortlöpande inspektion av nationellt uppgivna forsknings
och industrianläggningar m.m. inom det kemiska området, och inspektioner 
på uppfordran (challenge inspections). En annan part till avtalet kan sålunda 
begära en challenge inspection av en viss anläggning/plats oavsett om 
kemisk verksamhet uppgivits förekomma där eller inte. 

En sådan inspektionsbegäran skulle kunna riktas även mot en anläggning för 
totalförsvaret. Regeringen avser att visa stor öppenhet om en sådan 
inspektionsbegäran skulle framställas. Regeringen konstaterar samtidigt att, 
enligt avtalet, vissa anläggningar m.m. av exceptionellt sekretessvärde helt 
kan undantas från inspektion. 

De långtgående insynskraven kommer för Sveriges del att kräva vissa 
ändringar av gällande lagar m.m. för att säkerställa internationella 
inspektionsgruppers tillträde. Förberedelser för dessa lagändringar har 
inletts. 

l.l.2 Sveriges säkerhetspolitik 

Våra säkerhetspolitiska mål formulerades 1992 års försvarsbeslut på 
följande sätt: 

"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 handlingsfrihet för oss att - såsom 
enskild nation eller i självvald samverkan med andra länder - kunna utveckla 
vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och varje annat 
avseende. Ett viktigt inslag i säkerhetspolitiken är att utåt verka för 
avspänning, nedrustning, samarbete och demokratisk utveckling. 

Ett centralt mål är därvid att bidra till fortsatt lugn och stabilitet i Norden 
och angränsande områden, med yttersta syfte att minska riskerna för att 
Sverige dras in i krig eller konflikter. 

Säkerhetspolitiken formas väsentligen i ett samspel mellan utrikespolitiken 
och försvarspolitiken. 

Den svenska säkerhetspolitikens utformning förändras i ett Europa som 
förändras. Den nya politiska situationen skapar nya möjligheter för 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 5 

11 



deltagande också i utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete med andra , Prop. 1992/93:100 
europeiska stater. Bilaga 5 

De strategiska realiteterna i det nordeuropeiska och nordatlantiska området 
innebär dock att den hårda kärnan i vår säkerhetspolitik fortfarande är den 
militära alliansfriheten med dess skyldighet att upprätthålla en betryggande 
försvarsförmåga för att vi ska kunna vara neutrala i händelse av ett krig i 
vårt närområde. Ingen annan försvarar Sverige, och vi försvarar bara 
Sverige.• 

Med hänvisning till vad som har anförts i det föregående bör dessa säker
hetspolitiska mål ligga fast. 

1.1.3 Försvarspolitikens inriktning 

Slutet på det kalla kriget och utvecklingen mot en säkerhetsordning i Europa 
grundad på dialog, samarbete och gemenskap har bidragit till att öka 
Sveriges säkerhet. 

Avgörande för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik är dock att situationen 
alltjämt präglas av ett stort mått av osäkerhet när det gäller utvecklingen av 
ett antal säkerhetspolitiskt betydelsefulla förhållanden. Den tidigare hot
bilden har ersatts av ett nytt riskmönster med instabilitet och svårförut
sägbarhet i stora delar av Öst- och Centraleuropa. Bedömningen kvarstår att 
den fortsatta utvecklingen i det tidigare Sovjetunionen, och därvid främst 
Ryssland, för oss kommer att utgöra den största säkerhetspolitiska osäker
hetsfaktom under överskådlig framtid. 

Sverige har små möjligheter att på egen hand påverka utvecklingen i dessa 
områden. Det är därför viktigt för Sverige tillsammans med övriga 
Västeuropa och USA att med utrikespolitiska och ekonomiska medel söka 
bidra till en positiv och stabiliserande utveckling i de berörda staterna. 
Härutöver kan svensk medverkan komma att aktualiseras i fredsbevarande 
och humanitära insatser för att förhindra att akuta konflikter uppstår eller 
för att begränsa de omedelbara konsekvenserna av sådana. 

Jämsides med dessa strävanden att främja fred och stabilitet i Europa måste 
vi alltjämt gardera oss också mot mer hotande utvecklingar. De mål och 
uppgifter för totalförsvaret som fastställdes i 1992 års försvarsbeslut bör 
därför i allt väsentligt bestå. Till dessa fogas här vissa ytterligare precise
ringar vad gäller kraven på beredskap för olika delar av totalförsvaret med 
hänsyn till de fortsatta militärpolitiska förändringarna i vårt närområde. 

Totalförsvaret skall sålunda ha en betryggande förmåga att motstå ett s.k. 
strategiskt överfall, dvs. ett angrepp som med kvantitativt begränsade 
styrkor av hög kvalitet och med endast kort militär förvarning riktas mot 
vitala funktioner inom Sveriges nationella ledningssystem och inom total
försvaret. 12 



Kraven i övrigt på totalförsvarets förmåga att möta väpnat angrepp över 
kust alternativt landgräns, enligt den ambition som 1992 års försvarsbeslut 
anger, behöver fullt ut tillgodoses först efter något års komplettering av 
utrustning och utbildning. Efter en högst ettårig återtagningsperiod skall alla 
väsentliga delar av totalförsvaret kunna utnyttjas med full effekt omedelbart 
efter mobilisering. Planläggningen för en sådan forcerad återtagning får 
förutsätta att genomförandet sker utan direkta ekonomiska restriktioner. 
Återtagningen skall vidare kunna ske även jämsides med en uppväxande 
internationell kris som begränsar möjligheterna till import av strategiska 
varor. 

Ökad vikt skall läggas vid totalförsvarets förmåga att medverka i humanitära 
insatser och fredsbevarande operationer under FN:s eller F.sK:s ledning. 

De nedrustningsavtal som ingåtts både inom kärnvapen- och C-vapenom
rådena ger inte motiv för avsteg från den inriktning av våra skyddsåtgärder 
mot A-, B- och C-stridsmedel som angavs i 1992 års försvarsbeslut. I 
synnerhet skyddet mot kemiska stridsmedel har en stor betydelse för 
försvaret mot strategiskt överfall. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag 
har anfört om Sveriges säkerhetspolitik (avsnitt 1.1. 2) och om ffirsvarspoliti
kens inriktning (avsnitt 1.1.3). 
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1.2 Konsekvenser av 1992 års stabiliseringsproposition 

Regeringen presenterade våren 1992 i proposition 1991192:150 
(bilaga I: 1.2) med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för 
budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringspropositionen) en långsiktig 
konsekvenskalkyl för perioden 1992/93-1996/97. Kalkylen visar vilka 
konsekvenser statsmakternas redan fattade beslut och gjorda åtaganden fär 
för utvecklingen av inkomster och utgifter i den offentliga sektorn. För 
Försvarsdepartementets del bygger kalkylen på den ekonomiska nivån i 1992 
års försvarsbeslut. 

Genom de åtgärder som i 1992 .års stabiliseringsproposition föreslås för 
totalförsvaret förändras de ekonomiska förutsättningarna för 1992 års 
försvarsbeslut och därmed även för den långsiktiga konsekvenskalkylen. 

I stabiliseringspropositionen anges att anslagen för totalförsvaret skall 
reduceras med 1,2 miljarder kronor per år vid fullt genomslag. Detta bör 
enligt min mening ske genom att den samlade anslagsnivån sänks budget
årsvis enligt följande: 

- 1993/94 400 miljoner kronor 
- 1994/95 600 miljoner kronor 
- 1995/96 600 miljoner kronor 
- 1996/97 1200 miljoner kronor 

Full spareffekt uppnås alltså från och med budgetåret 1996/97. 

I stabiliseringspropositionen anges följande åtgärder för att delar av 
sparmålet skall nås: 

- Avveckling av Västgöta flygflottilj (F 6) senast den 30 juni 1995 samt, 
efter överbefälhavarens underlag år 1995 om förändrad grundorganisa
tion för flygvapnet, beslut om en ytterligare minskning av antalet 
flottiljer, 
utebliven uppräkning av kontantförmåner för värnpliktiga under 
budgetåret 1993/94, 

- reducering av värnpliktigas reseförmåner fr.o.m. den 1 januari 1993, 
reduceringar inom den civila delen av totalförsvaret med 
100 miljoner kronor. 

Av stabiliseringspropositionen framgår att regeringen avsåg att återkomma 
till riksdagen med närmare redovisning av förslagens innebörd för budget
året 1993/94 samt med en inventering av ytterligare åtgärder som kan vidtas 
för att uppnå besparingsmålet inom den period som 1992 års försvarsbeslut 

omfattar. 
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I Sverige pågår för närvarande en bred anpassningsprocess inför med
lemskapet i EG. Kostnaderna för detta fördelas mellan statsbudgetens 
huvudtitlar. För Försvarsdepartementets del kommer andelen att vara 
9 miljoner kronor, vilket medför att den samlade anslagsnivån för totalför
svaret för budgetåret 1993/94 sänkts med 409 miljoner kronor. 

Av besparingen under 1993/94 föreslås 284 miljoner kronor hänföra sig till 
anslag inom den militära utgiftsramen, 100 miljoner kronor till anslag inom 
den civila planeringsramen och 25 miljoner kronor till anslag inom övrig 
verksamhet. 

I det följande redovisas närmare hur besparingarna påverkar anslagen och 
vilka ytterligare åtgärder som föreslås för att nå sparmålet. 

Konsekvenser for totalforsvarets militära del 

Utöver de besparingsåtgärder som föreslogs i stabiliseringspropositionen 
behöver således ytterligare åtgärder vidtas för att de totala besparingsmålen 
skall nås. Överbefälhavaren har mot denna bakgrund lämnat förslag till 
sådana åtgärder. Överbefälhavarens förslag överensstämmer med mitt 
förslag. 

Ytterligare förändringar behöver göras i grundorganisationen. Dessa bör 
inom armen ske genom att produktionen i Östersund samordnas och 
rationaliseras ytterligare varvid huvuddelen av Norrlands artilleriregementes, 
A 4, etablissement lämnas, samt genom att Skånska luftvämsregementet, 
Lv 4, avvecklas, varvid utbildningen överförs till andra förband. 

Inom marinen bör verksamheten vid Karlskrona örlogsskolor, KÖS, och 
Karlskrona kustartilleriregemente, KA 2, samordnas främst såvitt avser 
ledningen, de administrativa funktionerna samt den del av utbildningen som 
i dag genomförs vid båda dessa verksamhetsställen. Vidare bör Muskövarvet 
skiljas ut från Ostkustens marinkommando, MKO, och verksamheten 
överlåtas till ett statligt eller privatägt aktiebolag. 

Inom flygvapnet bör under försvarsbeslutsperioden flygräddningsorganisatio
nen ses över och anpassas till flygvapnets förändrade grundorganisation. 
Rationaliseringar bör enligt min mening också eftersträvas inom målflyg
verksamheten. Härutöver har överbefälhavaren sedan tidigare regeringens 
uppdrag att senast i september 1995 redovisa ett förslag till förändrad 
grundorganisation för flygvapnet. Detta uppdrag bör kompletteras med att 
omfatta även en översyn av vissa delar av flygvapnets skolverksamhet, i 
första hand Krigsflygskolan, F 5, i Ljungbyhed, och Flygvapnets Halm
stadsskolor, F 14,. Med ett sålunda utvidgat underlag som grund bör det 
enligt min mening vara möjligt för statsmakterna att 1995/96 besluta om 
ytterligare reduceringar av flygvapnets grundorganisation. 

2 Riksdagen /<N2:Ci3. I .1a111/. Nr /011. llilasa 5 
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Inom personalområdet bör reduceringar göras av antalet värnpliktiga som 
grundutbildas under utbildningsåren 1995/96 och 1996/97. Detta möjliggörs 
genom ett ytterligare utnyttjande av värnpliktiga utbildade till förband, som 
utgått ur krigsorganisationen. Vidare bör som nämnts begränsningar ske i 
de värnpliktigas förmåner. Dessutom bör ändringar göras i förmånssystemen 
för officersaspiranter i syfte att reducera kostnaderna. 

Inom materielområdet räknar jag med att luftvärnsrobotsystemet 23 BAMSE 
fortsättningsvis kommer att utvecklas i en något reducerad takt jämfört med 
inriktningen i 1992 års försvarsbeslut. 

Jag återkommer med en närmare redovisning i dessa frågor i anslutning till 
redogörelserna för respektive huvudprogram. 

Besparingen inom den militära utgiftsramen under budgetåret 1993/94 
fördelar sig sammantaget enligt följande: 

Nedläggning av F 6 
Värnpliktsresor 
Värnpliktigas dagersättning 
Officersutbildning 
Materielanskaffning 
Byggåtgärder 
Viss lönekompensation 
SUMMA 

35 miljoner kronor 
55 miljoner kronor 
33 miljoner kronor 
37 miljoner kronor 
57 miljoner kronor 
50 miljoner kronor 
17 miljoner kronor 

284 miljoner kronor 

Konsekvenser flJr totalflJrsvarets civila del 

De i stabiliseringspropositionen angivna besparingarna inom totalförsvarets 
civila del har beträffande budgetåret 1993/94 främst inriktats på viss 
minskning av skyddsrumsbyggandet, neddragning av utbildnings- och 
övningverksamhet m.m. 

Jämfört med förslagen i Överstyrelsens för civil beredskap programplan Det 
civila försvaret 1993/94-1997/98 föreslås sålunda för det närmaste 
budgetåret en minskning av anslagen för funktionen Befolkningsskydd och 
räddningstjänst med 40 miljoner kronor varav för civilförsvarsövningar 
m.m. 27 miljoner kronor och för skyddsrumsbyggande 13 miljoner kronor. 
Inom funktionen Ledning och samordning föreslås Överstyrelsens för civil 
beredskap anslag för Tekniska åtgärder i ledningssystemet m.m. minskas 
med 7 miljoner kronor och Civilbefälhavarnas övningsverksamhet med 
3 miljoner kronor. När det gäller funktionen Livsmedelsförsörjning m.m. 
föreslås att investeringar för 8 miljoner kronor i beredskapslager av 
kemikalier för vattenrening skjuts upp något. För Vapenfristyrelsen förordas 
att grundutbildning och repetitionsutbildning av vapenfria tjänstepliktiga 
skärs ned i en omfattning som motsvarar en besparing på 26,5 miljoner 
kronor. 
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De riktade besparingar som jag här har redovisat uppgår till sammanlagt 
84,5 miljoner kronor. Återstående 15,5 miljoner kronor fördelas på övriga 
funktioner som tilldelas resurser inom planeringsramen för totalförsvarets 
civila del. Sammantaget fördelar sig besparingarna på funktioner enligt 
följande. 

Ledning och samordning 
Befolkningsskydd och 
räddningstjänst 
Psykologiskt försvar 
Hälso- och sjukvård 
Transporter 
Arbetskraft 
Livsmedelsförsörjning m.m. 
Energi försörjning 
Försörjning med 
industrivaror 
SUMMA 

10,0 miljoner kronor 

40,0 miljoner kronor 
0,2 miljoner kronor 
5,3 miljoner kronor 
5,0 miljoner kronor 

26,5 miljoner kronor 
8,0 miljoner kronor 
2,3 miljoner kronor 

2. 7 miljoner kronor 
100,0 miljoner kronor 

De förslag till besparingar som här har redovisats är till sin karaktär 
kortsiktiga. Den angivna besparingen under följande budgetår bör ges en 
profil som är långsiktigt lämplig. Jag avser därför att senare föreslå 
regeringen att uppdra åt Överstyrelsen för civil beredskap att lämna förslag 
till hur sparåtgärderna bör inriktas långsiktigt. 

Jag har i denna fråga samrått med cheferna för Social-, Kommunikations-, 
Arbetsmarknads-, Jordbruks- och Näringsdepartementen. 

Konsekvenser för ÖVrig verksamhet 

För budgetåret 1993/94 föreslår jag i det följande en besparing på 
23 miljoner kronor för Gemensam försvarsforskning. På längre sikt räknar 
jag med vissa besparingar inom försvarsforskningen i den vidare mening 
som begreppet ges i betänkandet (SOU 1992:62) Forskning för totalförsvaret 
- förslag till åtgärder. Dessa mera långsiktiga besparingar torde komma att 
utgöra en del av de besparingar som kan förutses till följd av förslag från 
LEMO. Jag föreslår slutligen en besparing på 2 miljoner kronor för Kust
bevakningen för budgetåret 1993/94. 

1.3 Årsredovisningar och revision 

Genom ändringar i totalförsvarets budgetförordning (l 989:924) den 1 mars 
1992 (1992:39) har krav ställts på samtliga myndigheter under Försvars
departementet att lämna in årsredovisningar fr.o.m. budgetåret 1991/92. 
Myndigheterna har lämnat årsredovisningar som innehåller samtliga formella 
delar. 
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Försvarets civilföivaltning, Försvarets mediecenter, FörsvaretS datacenter, 
Överstyrelsen för civil beredskap, Flygtekniska försöksanstalten och Vissa 
nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets område har lämnat fullständiga 
årsbokslut i enlighet med bokföringsförordningen (SFS 1991: 1026). övriga 
myndigheter har fått dispens från Riksrevisionsverket (RRV) för budgetåret 
1991 /92 och i de flesta fall även för budgetåret 1992/93 från kravet att 
lämna fullständigt årsbokslut. Detta innebär att den ekonomiska information 
som lämnas i årsredovisningarna, i form av resultat- och balansräkningar, 
inte är fullständig. Detta har beaktats vid bedömningarna av myndigheternas 

resultatredovisningar. 

Myndigheternas resultatredovisningar uppvisar skiftande kvalitet. Detta 
beror delvis på hur myndigheternas interna system för verksamhets- och 
resursredovisning är uppbyggt men även på brister i den styrning som 
regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 1991/92. 

Med ledning av erfarenheterna från resultatredovisningarna för budgetåret 
1991/92 och det utvecklingsarbete som hittills har bedrivits, kommer det 

fortsatta arbetet inom Försvarsdepartementet att inriktas mot att ge tydligare 
verksamhetsrelaterade mål- och resultatkrav i regleringsbreven. Detta 
förbättrar möjligheterna för myndigheterna att återrapportera och för 
regeringen att följa upp och kontrollera verksamheternas resultat. Jag 
bedömer vidare att myndigheterna dessutom behöver utveckla sina interna 

styrnings- och uppföljningssystem. 

RRV har yttrat sig över myndigheternas årsredovisningar och har haft 
invändningar beträffande Fortifikationsförvaltningens. Jag har för avsikt att 
senare återkomma till regeringen med förslag till åtgärder med anledning 
härav. 

1.4 Anslagsstruktur m.m. 

För budgetåret 1993/94 föreslår jag endast ett fåtal förändringar av 
anslagsstrukturen inom huvudtiteln. De båda anslagen inom littera A bör 
från och med budgetåret 1993/94 vara ramanslag. Inom den militära 
utgiftsramen (Littera B-F) föreslår jag att anslaget D 4. Flygvapenförband: 
JAS-systemet, betalningsförskjutningar upphör. Att Försvarets datacenter 
kan komma att upphöra att vara statlig myndighet medför att anslaget F 8. 
Försvarets datacenter upphör som myndighetsanslag. Anslaget bör dock 
finnas kvar under en övergångsperiod och då med beteckningen F 8. 
Särskilda avvecklingskostnader för Försvarets datacenter. Inom den civila 

planeringsramen (Littera G-J) föreslår jag att det hittillsvarande anslagen 

G 3. Civilbefälhavarna: Förvaltningskostnader m.m. och G 4. Civilbefäl

havarna: Utbildnings- och övningsverksamhet slås samman till ett anslag. 
Under littera H tillkommer ett anslag H 3. Förebyggande åtgärder mot 

jordskred och andra naturolyckor, vilket medför följdändringar i num

reringen under litterat. Det nuvarande anslaget K 15. Försvarets civilförvalt

ning: Täckning av vissa kostnader upphör. Tidigare denna dag har chefen 
för Utrikesdepartementet föreslagit att kostnaderna för FN-styrkor m.m. 
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överflyttas till Utrikesdepartementets huvudtitel. Som ett resultat av den 
förändringen kvarstår under fjärde huvudtiteln ett anslag K 15. Förs
varsmaktens utlandsstyrka. Littera L utgår. 

Som en följd av avgiftsförordningen (1992: 191) har begreppet intäkts
finansierad ersatts av avgiftsfinansierad, även i anslagsbenämningar. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag i finansplanen 
redogjort för modellen för räntebeläggning av statliga medelsflöden. Inom 
Försvarsdepartementets verksamhetsområde pågår omfattande förändringar 
som även påverkar anslagsstrukturen. Min avsikt är att samtliga medels
flöden inom Försvarsdepartementets område skall räntebeläggas senast den 
l juli 1994. 

Lån i Riksgäldskontoret skall, i enlighet med kapitalförsörjningsför
ordningen (1992:406), fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpas generellt på 
samtliga förvaltningsmyndigheter för finansiering av investeringar i 
anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. För de myndigheter som 
fr.o.m. den l juli 1994 ingår i myndigheten Försvarsmakten har jag dock 
gjort den bedömningen att de generella reglerna inte bör gälla för budgetåret 
1993/94. 
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2. Organisationsfrågor m.m. 

2.1 Bakgrund 

Genom 1992 års försvarsbeslut har statsmakterna fattat principbeslut om 
att de myndigheter som för närvarande ingår i huvudprogram 1-4 armen, 
marinen, flygvapnet och operativ ledning) skall utgöra en myndighet med 
benämningen Försvarsmakten. Den nya myndigheten skall ledas av en 
chef, som benämns överbefälhavare och ha en central nivå, som benämns 
högkvarteret. Nuvarande regionala och lokala myndigheter kommer att 
utgöra organisationsenheter i den nya myndigheten. Myndigheten inrättas 
den 1 juli 1994. 

Syftet med reformen är att: 
- lednings och ansvarsförhållandena skall bli likartade i fred och i krig, 
- ledningen skall bli effektivare när det gäller avvägningar, produktion, 

organisation och ekonomi, 
- ansvarsförhållandena skall bli klarare än vad de är för närvarande. 

För att sköta genomförandet av omorganisationen har regeringen under 
hösten 1992 inrättat en särskild organisationsmyndighet (1992: 1019). 

I avsnitt 2.2, Regeringens styrning av myndigheten Försvarsmakten, 
redogörs för det arbete som nu bedrivs inom Försvarsdepartementet med 
att utveckla formerna för mål- och resultatstyrning. 

Regeringen var i samband med försvarsbeslutet 1992 inte beredd att ta 
ställning till den närmare organisatoriska indelningen av högkvarteret. 

LEMO avlämnade den 1 december 1992 en skrivelse angående styrning, 
kontroll och ledning av Försvarsmakten. Skrivelsen innehåller bl.a. ett 
förslag till högkvarterets organisatoriska grundstruktur. Regeringen har 
tidigare idag fattat beslut i denna sak. Jag återkommer till frågan under 
avsnitt 2.3 Högkvarterets organisation. 

I 1992 års försvarsbeslut fastslogs även den principiella inriktningen för 
hur styrningen av de s.k. gemensamma myndigheterna Försvarets 
materielverk, Försvarets sjukvårdsstyrelse m.fl. skulle utformas. 
Försvarsmaktens behov av produktion och stödverksamhet från de 
gemensamma myndigheterna bör enligt min mening styras med uppdrag 
från myndigheten Försvarsmakten. Dessa myndigheter skall dock lyda 
direkt under regeringen. LEMO har, efter det a~ utredningens första 
betänkande lagts fram, till regeringen lämnat förslag som rör flera av de 
gemensamma myndigheterna. 

Utgångspunkten för utredningen har varit att se över vad som måste ingå 
i myndigheten Försvarsmakten, vad som för Försvarsmaktens räkning 
bör utföras av särskild myndighet och vad som kan tillgodoses av andra 
myndigheter eller av företag. 
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Prop. 1992/93: 100 
Under hösten 1992 har LEMO avlämnat följande delbetänkanden till Bilaga 5 
regeringen, 
- Fortifikationsförvaltningen (SOU 1992:85), 
- Försvarets sjukvårdsstyrelse (SOU 1992:101), 
- Administrativt stöd till Försvarsmakten (SOU 1992: 105), 
- Civilbefälhavarna (SOU 1992:106), 
- Försvarets datacenter (skr. 1992-09-28), 
- Försvarets mediecenter (skr. 1992-11-30). 
LEMO:s arbete med översyn av resterande gemensamma myndigheter 
fortsätter under år 1993. 

I avsnitten 2.4.1-2.4.3 redovisar jag mina ställningstaganden beträffande 
förslagen om verksamheterna vid Försvarets sjukvårdsstyrelse, Försvarets 
civilförvaltning samt Civilbefälhavarna. Jag avser att föreslå regeringen 
att inom kort återkomma till riksdagen beträffande verksamheten vid 
Försvarets mediecenter. 

I avsnitt 2.5 redogör jag för förändringar avseende Trafikflygarhög
skolan. 

Slutligen redogör jag i avsnitt 2.6 för läget vad gäller frågan om 
helikoptrar i totalförsvaret. 

2.2 Regeringens styrning av myndigheten Försvarsmakten 

Inledning 

Mål- och resultatstyming är det samlingsbegrepp som numera används 
för regeringens styming av statsförvaltningen. 

Mål- och resultatstyming innebär att regeringen i betydande omfattning 
styr myndigheternas verksamhet med uppföljningsbara verksamhetsmål 
och resultat.krav. Myndigheterna får ett ökat ansvar för hur verksamheten 
bedrivs, samtidigt som regeringens krav skärps i fråga om återredovis
ning och analys av de resultat som uppnås. 

I 1992 års försvarsbeslut angav statsmakterna att mål- och resultatstyr
ning även skall tillämpas inom försvaret och att de praktiska fonnerna för 
denna styrning behöver utvecklas. 

Inom Försvarsdepartementet bedrivs ett utvecklingsarbete som syftar till 
att konkretisera och utveckla mål- och resultatstyrningen inom verksam
hetsområdet. Resultatet av detta arbete kommer att ligga till grund bl.a. 
för utfonnningen av instruktionen för myndigheten Försvarsmakten samt 
för den översyn som nyligen har påbörjats av totalförsvarets budgetför
ordning (1989:924; omtryckt 1992:39) och budgethandbok. Dessa 
dokument utgör mycket viktiga delar i regeringens styrning och kontroll 
av Försvarsmakten. 21 



Utformningen av regeringens styrning av myndigheten Försvarsmakten 
hör till de frågor som det ankommer på regeringen att besluta om. 
Styrningens utformning påverkar emellertid högkvarterets organisation 
och återrapporteringen av verksamhetens resultat till statsmakterna varför 
jag ändå vill redovisa inriktningen av det pågående arbetet. 

Modell för styrningen av Försvarsmakten 

Statsmakterna bör i försvarsbesluten formulera de säkerhetspolitiska och 
försvarspolitiska målen och ange Försvarsmaktens uppgifter (verksam
hetsmål) i operativa termer samt fastställa organisationen i stort. 
Uppgifterna bör därefter ställas till myndigheterna i regleringsbrev 
och/eller i förordning. 

Statsmakterna kan i förhållande till myndigheterna inte begränsa sig till 
att enbart ange Försvarsmaktens uppgifter. De måste också utifrån de 
säkerhets- och försvarspolitiska målen och uppgifterna samt med hänsyn 
till de ekonomiska förutsättningarna "beställa" den krigsorganisation som 
bedöms svara mot behoven genom att ställa kvantitativa och kvalitativa 
resultatkrav/uppdrag till Försvarsmakten samt ange ekonomiska och 
andra resurser. Till resultatkraven/uppdragen kan regeringen också lämna 
handlingsregler som anger befogenheter och skyldigheter. 

Som grund för statsmakternas ställningstaganden och regeringens 
"beställning" bör ligga olika överväganden, bl.a. studier och analyser, 
där Försvarsmakten i dialogform medverkar. Försvarsmakten bör därvid 
redovisa sin bedömning av organisationens förmåga att lösa olika 
operativa uppgifter och hur denna förmåga påverkas av tänkbar ut
veckling såväl i omvärlden som inom den egna krigsorganisationen samt 
hur tillgängliga ekonomiska resurser effektivast kan utnyttjas för att lösa 
uppgifterna. 

Regeringen bör således ge Försvarsmakten i uppdrag att vidmakthålla och 
utveckla krigsorganisationen i olika tidsperspektiv. Därvid bör anges de 
viktigaste krigsförbandens kvantitet och kvalitet. 

Det är viktigt att regeringens utgångspunkter och intentioner för 
styrningen också får genomslag i hur den interna styrningen inom 
Försvarsmakten utformas. För att de avsedda effekterna skall uppnås är 
det t.ex. viktigt att uppdragskedjan hänger ihop hela vägen från 
statsmakterna till lokal nivå och tillbaka. 

En väsentlig del i det fortsatta arbetet blir därför att utforma upp
dragen/resultatkraven på det sätt som här beskrivs. Detta arbete bör ha 
följande utgångspunkter. 

- Verksamhetsmålen för Försvarsmakten bör formuleras i långsiktiga 
mål, 
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- kraven bör anges på ett sätt som går att omvandla till styrsignaler till 
lägsta nivå och som därefter kan användas vid återrapporteringen hela 
vägen genom systemet till regeringen igen, 

- regeringens styrning bör vara tydlig utan att Försvarsmaktens hand
Iingsfrihet och föm1åga begränsas genom onödig detaljstyming, 

- regeringens styrning bör formuleras så att erforderlig delegering kan 
ske för att flexibilitet och handlingsfrihet i genomförandet skall kunna 
föras över till lokal nivå, 

- resultatkraven måste vara ändamålsenliga och rimliga, resultatkraven 
måste formuleras så att de beaktar Försvarsmaktens befogenheter samt 
det faktiska handlingsutrymmet med hänsyn till lagstiftning och 
föreskrifter. 

Regeringen styr i dag genomförandet av försvarsmaktens verksamhet i 
fred i krigsförbandstermer på delprogramnivå. När den nya försvars
maktsmyndigheten bildas blir de nuvarande fyra organisatoriskt indelade 
huvudprogrammen inte ändamålsenliga. Inte heller behövs den samlade 
benämningen för de verksamheter som ingår i huvudprogram S, 
Gemensamma myndigheter. Indelning i huvudprogram bör i fortsätt
ningen därför inte göras. Regeringens styrning bör ske i program som 
utformas så att de avspeglar krigsorganisationen. 

Regeringens styrning av myndigheten Försvarsmakten kommer i huvud
sak att ske genom att uppdrag ställs till Försvarsmakten i enlighet med 
vad jag tidigare har beskrivit. Uppdragsstyrning behöver dock, inom 
vissa områden, kompletteras med andra former för regeringens styrning 
av verksamheten vid Försvarsmakten t.ex. genom föreskrifter eller 
särskilda beslut. 

Sådana områden kan vara: 
- organisations/lokaliserings frågor 
- personalförsörjningsfrågor 
- värnpliktsfrågor 
- frivilligfrågor 
- utlandssamarbete 
- underrättelse- och säkerhetsfrågor 
- större materiel- och lokalförsörjningsfrågor. 

Den förändring i myndighetsstrukturen som bildandet av myndigheten 
Försvarsmakten innebär påverkar den nuvarande anslagsstrukturen. Den 
anslagsstruktur som väljs för Försvarsmakten bör återspegla den styrning 
som statsmakterna i övrigt utövar över myndigheten. Medelsförbruk
ningen bör vara kopplad till uppdragen med handlingsfrihet för myndig
heten som svarar mot mål- och resultatstyrningen. Jag kommer därför i 
det fortsatta arbetet att pröva möjligheten att sammanföra berörda anslag 
till ett eller ett fåtal anslag. Den ökade frihet och det större ansvaret för 
myndigheten måste dock kombineras med handlingsregler och krav på 
återrapportering som ger statsmakterna möjligheter till uppföljning och 
kontroll, vad avser såväl verksamhetsresultat som därtill knuten 
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medelsförbrukning. Jag föreslår att regeringen återkommer till riksdagen 
i denna fråga. 

Beträffande statsmakternas möjligheter till insyn i den verksamhet som 
myndigheten Försvarsmakten bedriver vill jag anföra följande. Vid 
utformningen av instruktionen för Försvarsmakten måste ställning tas till 
frågor om insyn i myndighetens verksamhet. LEMO har bl.a. övervägt 
om Försvarsmakten bör ha en styrelse och därvid kommit fram till att så 
inte bör vara fallet. Jag har i grunden ingen annan uppfattning än den 
som LEMO redovisat när det gäller att förse Försvarsmakten med en 
traditionell styrelse. Jag är inte nu beredd att ta slutlig ställning till denna 
fråga. Bl.a. bör resultatet av den utredning som på uppdrag av chefen för 
Finansdepartementet ser över förvaltningsmyndigheternas ledningsforrner 
avvaktas. 

Styrsystemets utformning är basen för regeringens uppföljning och 
kontroll. Försvarsmaktens årsredovisning och Riksrevisionsverkets 
granskning av denna kommer att vara huvuddokument när det gäller den 
årliga uppföljningen av verksamheten. 

Utformningen av högkvarteret är av särskild betydelse för om det 
styrsystem som jag här har redogjort för kommer att fungera på det sätt 
som avses. I avsnitt 2.3 redovisar jag därför innehållet i beslutet om 
högkvarterets organisation. 

2.3 Högkvarterets organisation 

Regeringen har i dag fattat beslut om högkvarterets organisation. Beslutet 
grundas på ett överarbetat förslag från LEMO som omfattar bl.a. 
fortsatta överväganden beträffande insyn i och kontroll över Försvars
makten samt en vidareutveckling av formerna för ledningen av pro
duktionen i fred. 

Regeringsbeslutet innebär följande. 

Högkvarterets organisation skall i fred byggas upp kring funktionerna 
operativ ledning, produktionsledning och avvägning. Resurser av 
gemensam karaktär skall sammanföras i en gemensam enhet. 

Direkt under myndighetschefen - överbefälhavaren- skall finnas en enhet 
för operationsledning. Det skall också, direkt under myndighetschefen, 
finnas en enhet för underrättelse- och säkerhetstjäl)st. 

Vidare skall direkt under myndighetschefen finnas tre produktionsenheter 
för armeledning, marinledning och flygvapenledning. Cheferna för dessa 
enheter är försvarsgrenarnas främsta företrädare i Försvarsmakten. 
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Avvägningarna skall genomföras inom en särskild enhet direkt under 
myndighetschefen. Denna enhet skall ha resurser för självständiga 
analyser samt för inriktning, samordning och planering av verksamheten. 

Gemensamma funktioner av stödkaraktär skall sammanhållas i en enhet. 
Denna enhet skall ha ställning direkt under myndighetschefen. Där bör 
ingå kompetens för att stödja såväl myndighetschefen som de olika 
enhetscheferna i ärenden beträffande bl.a. personal, organisation, mark-, 
anläggnings- och lokalförsörjningsfrågor, ekonomi, juridik, och in
formationssystem. 

Direkt under myndighetschefen skall även finnas en enhet för intern
revision. 

Uppgiften att utöva tillsyn över Försvarsmaktens efterlevnad av lagar och 
förordningar avseende hälso- och sjukvård skall ankomma på en särskild 
tjänsteman i högkvarteret som vid fullgörandet av dessa uppgifter inte är 
underställd myndighetens chef. Jag återkommer till denna fråga under 
avsnitt 2.4.1. 

I högkvarteret skall det finnas en ledningsgrupp. Denna bör bestå av 
överbefälhavaren, chefen för operationsledningen, de tre företrädarna för 
försvarsgrenarna och de tre militärbefälhavarna,. Chefen för avvägnings
funktionen bör vara föredragande. 

Det ankommer på Försvarsmaktens organisationsmyndighet att närmare 
besluta om organisationen av högkvarteret. 

Högkvarteret skall vara i funktion från och med den l juli 1994. 

För riksdagens kännedom bör följande redovisas i fråga om de över
väganden som legat till grund för regeringens ställningstagande. 

Beträffande högkvarterets organisation kan jag inledningsvis konstatera 
att Försvarsmaktens verksamhet såväl i fred som under kriser och i krig 
består av operativ verksamhet och produktion. Avvägningar måste alltid 
göras mellan vad som är operativt önskvärt och vad som är resursmässigt 
eller produktionsmässigt möjligt. 

Högkvarteret utgör Försvarsmaktens centrala nivå för ledning av den 
operativa verksamheten och produktionen samt för att hantera av
vägnings- och utvecklingsfrågor av övergripande karaktär. Det bör i fred 
utformas med krigsorganisationens lednings- och organisationsstruktur 
som grund. 

Ett av syftena med att bilda en sammanhållen försvarsmaktsmyndighet är 
att stärka den operativa funktionens inflytande i fred. Operationsled
ningen i högkvarteret måste därför, mot bakgrund av en årlig systematisk 
värdering av krigsorganisationen och dess förmåga på kort och lång sikt, 
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kunna ställa krav på samt prioritera mellan olika produktionsåtgärder. 
Militärbefälhavarna får med den organisation som regeringen fattat beslut 
om goda möjligheter att i bl.a. i högkvarterets ledningsgrupp framföra 
operativa krav och förslag till prioriteringar. 

Produktionsledningen inom högkvarteret bör främst genom uppdrag 
styra produktionen inom Försvarsmakten och vid stödjande myndigheter 
så att rekrytering och utbildning av personal samt anskaffning av materiel 
och anläggningar sker på att sådant sätt att de bildar de avsedda krigsför
banden. 

Den direkta produktionsledningen blir av verkställande karaktär. I fred 
är denna verksamhet mycket omfattande. Den verkställande ledningen 
behöver därför delegeras till några centrala produktionsledare inom 
högkvarteret. Dessa bör vara resultatansvariga inför myndighetschefen. 

En viktig fråga som påverkar högkvarterets arbetsformer och organisation 
är hur avvägningar mellan operativ verksamhet och produktion samt 
mellan vidmakthållande och förnyelse mellan skilda förhandstyper och 
vapensystem skall genomföras. 

Det är nödvändigt att myndighetens chef tillförsäkras reella möjligheter 
att göra sådana avvägningar. Detta förutsätter att tillräckligt detaljerat 
underlag inhämtas och att självständig analys kan göras av underlaget. 
Försvarsmakten måste också kunna lämna underlag till statsmakterna för 
deras överväganden om verksamhetens inriktning. Av dessa skäl måste 
högkvarteret innehålla en funktion, direkt under myndighetschefen, för 
analys, avvägning, samordning och inriktning av verksamheten. 

I ledningsgruppen bör överläggningar äga rum som underlag för myndig
hetens beslut även i andra frågor än de som för närvarande behandlas i 
den nuvarande militärledningen. Det gäller bl.a. en rad myndighetsinter
na frågor. 

Utöver tidigare angivna medlemmar i ledningsgruppen bör enhetschefer 
i övrigt inom högkvarteret som är direktföredragande för myndig
hetschefen närvara i ledningsgruppen när ärenden som berör deras 
ansvarsområde behandlas. 

I sammanhanget vill jag också påminna om att fyra centrala stabsmyndig
heter läggs ned när det gemensamma högkvarteret inrättas. Den be
sparing som detta innebär bedöms till ca 250 årsarbetskrafter vilket 
motsvarar en reducering med ca 30%. Alla möjligheter till samordning 
av gemensamma funktioner måste därför utnyttjas. Det är därutöver 
nödvändigt att endast uppgifter som är av uppenbar stabs- eller lednings
karaktär ingår i högkvarteret. 
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Det ankommer på Försvarsmaktens organisationsmyndighet (FMO) att 
närmare besluta om organisationen av högkvarteret. En självklar 
utgångspunkt härvidlag är att högkvarteret i fred skall vara lokaliserat till 
Stockholm. 

2 .4 Gemensamma myndigheter 

2.4.1 Försvarsmaktens hälso- och sjukvård 

Föredraganden 

Förslag: 

- Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS) läggs ned den 30 juni 1994. Dess 
uppgifter av stabs- och ledningskaraktär utförs av en sjukvårds
ledning i den nya Försvarsmaktens högkvarter. 

- Tillsynen över efterlevnaden av lagar och andra författningar 
avseende hälso- och sjukvård m.m. inom den nya Försvarsmakten 
utövas av en särskild tjänsteman i högkvarteret (generalläkaren) som 
i detta avseende inte skall vara underställd myndighetens chef. 

- Ett försvarets sjukvårdscentrum inrättas inom Försvarsmakten den 
1 juli 1994 med lokalisering till Karlstad. Produktionsuppgifterna 
inom SjvS avseende personal och materiel utförs i väsentlig mån av 
försvarets sjukvårdscentrum. 

- Försvarets sjukvårdshögskola avvecklas den 30 juni 1994. 
Motsvarande uppgifter utförs vid försvarets sjukvårdscentrum. 

- Utbildningen vid marinens sjukvårdsskola avseende kvalificerad 
medicinalpersonal utförs vid försvarets sjukvårdscentrum. 

- Självständiga enheter inom Försvarsmakten för naval- resp. flygme
dicin bildas den 1 juli 1994. 

Utredningens förslag 

LEMO har i oktober 1992 lämnat delbetänkandet (SOU 1992: 101) Försvars
maktens hälso- och sjukvård till regeringen. Utredningens förslag över
ensstämmer med mitt. 

Utredningen bedömer att förslaget innebär en reduktion med ungefär 45 
årsarbetskrafter. Detta motsvarar en årlig besparing med ca 
18 miljoner kronor. 
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Remissinstanserna 

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna 
och remissvaren finns i Försvarsdepartementets akt i ärendet (dnr. 
F092/2180/MIL). 

Remissinstanserna är i huvudsak positiva till utredningens förslag. Flera av 
remissinstanserna är dock tveksamma till förslaget att tillsynsansvaret utövas 
av en person inom högkvarteret. Delade meningar råder även vad gäller 
lokalisering av Försvarets sjukvårdscentrum. 

Justitiekanslern anser att det tillsynsansvar som enligt utredningen skall 
tillkomma generalläkaren innebär att befattningen kan uppfattas som en 
självständig myndighet. Det bör, enligt Justitiekanslern, klargöras vilken 
ställning befattningen skall anses ha. Försvarets Civila Tjänstemannaförbund 
(FCTF) ansluter sig till förslaget att tillsynsansvaret skall ingå i För
svarsmakten. FCTF anser dock att generalläkaren i vissa fall kan komma 
i en jävssituation. RRV och Statskontoret tar avstånd från utredningens 
förslag om att tillsynen skall utövas av generalläkaren i högkvarteret. Enligt 
deras uppfattning bör särreglering för Försvarsmakten undvikas i största 
möjliga utsträckning. Tillsynsansvaret bör enligt RRV och Statskontoret 
endast ingå i Försvarsmakten, om det är motiverat med hänsyn till 
myndighetens möjligheter att fullfölja sin huvuduppgift. 

SjvS, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet, Länsstyrelsen i Värmlands 
län, Värmlands läns landsting och Karlstads kommun anser att försvarets 
sjukvårdscentrum bör lokaliseras till Karlstad. Dessa instanser menar att 
kompetensbevarande, regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska faktorer 
talar för en lokalisering till Karlstad. Statens räddningsverk förordar också 
en lokalisering av försvarets sjukvårdscentrum till Karlstad. Räddnings
verket anser, mot bakgrund av att under beredskap och krig såväl rädd
ningstjänst som sjukvård kommer att grunda sig på de fredstida civila 
resurserna, att det är väsentligt att samverkan och samordning underlättas 
redan i fred. 

Överbefälhavaren, vars yttrande har behandlats i militärledningen, 
Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund och Länsstyrelsen i Stockholms län 
anser att försvarets sjukvårdscentrum bör lokaliseras till Stockholm. En 
sådan lösning innebär enligt dessa instanser en effektivare verksamhet och 
underlättar även samverkan och samordning mellan berörda verksamheter. 
Även Sveriges Akademikers Centralorganisation förordar en lokalisering till 
Stockholm men betonar att det kan medföra konsekvenser för arbets
marknaden i Karlstad. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län samt 
Göteborgs kommun förordar en lokalisering till Göteborg. 
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Överväganden 

Funktionsledning för krigssjukv<>.rd 

Jag har i det föregående (avsnitt 2.1) redogjort för utgångspunkterna för 
LEMO:s arbete med de gemensamma myndigheterna. 

Beträffande SjvS konstaterar utredningen att ledningen av krigssjukvården 
och de särskilda militära sjukvårdsresursema är integrerad med ledningen 
av krigsförband. Krigssjukvården ingår som en del av planeringen och som 
en del av den operativa och taktiska ledningen. För att chefen för den nya 
Försvarsmakten skall kunna avkrävas ansvar för Försvarsmaktens krigs
duglighet, beredskap och uthållighet måste han även vara ansvarig för hur 
krigssjukvården utformas. Av dessa skäl anser LEMO att det är nödvändigt 
att väsentliga delar av den verksamhet som SjvS i dag bedriver bör ingå i 
Försvarsmakten. 

Jag delar utredningens uppfattning och anser därför att krigssjukvården 
redan i fred bör beaktas i den operativa planeringen och resursavvägningen. 
För att säkerställa att så kan ske på bästa sätt bör enligt min mening en 
funktionsledning för krigssjukvård inrättas i Försvarsmaktens högkvarter. 
Chef för denna bör vara generalläkaren. 

Tillsyns.funktion 

Som jag tidigare sagt bör väsentliga delar av den verksamhet som SjvS 
bedriver ingå i Försvarsmakten. Därmed aktualiseras frågan om hur 
tillsynen över efterlevnaden av vissa lagar m.m. inom Försvarsmakten bör 
organiseras. 

För närvarande är det en vanlig ordning att undantag görs för det militära 
försvaret, när en viss myndighet ges i uppgift att utöva tillsyn på visst 
sakområde. På sjukvårdens område gäller i detta hänseende att SjvS genom 
särskilda bestämmelser har till uppgift att utöva motsvarande tillsyn inom 
försvarsmakten. Skälet till dessa undantag är att särskilda förutsättningar 
gäller för verksamheten inom försvarsmakten och att därför de nödvändiga 
avvägningarna inom detta område bäst görs i en organisation som har både 
god kunskap om försvarets verksamhet och gott fackkunnande. 

Sjukvården i krig ställer särskilda krav på tillsyn. Enligt min mening bör 
tillsynen över Försvarsmaktens krigssjukvårdsorganisation utövas inom 
Försvarsmakten där kunskap om totalförsvarets verksamhet och därtill 
knuten fackkunskap finns. Jag anser också att tillsynen i fred bör utövas 
inom Försvarsmakten. Skälen till detta är dels att den kunskap om 
verksamheten och det fackkunnande som finns samlat inom Försvarsmakten 
bör utnyttjas, dels att dubbla tillsynsfunktioner bör undvikas. 
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Enligt min uppfattning bör därför tillsynen över efterlevnaden av lagar och 
andra författningar avseende hälso- och sjukvård m.m. inom den nya 
Försvarsmakten utövas av en särskild tjänsteman (generalläkaren) i 
högkvarteret. För att markera dennes självständighet i detta avseende bör 
han i sin tillsynsfunktion inte vara underställd myndighetens chef. 

Jag anser att även andra åtgärder behöver vidtas för att säkerställa 
förtroendet för denna tillsynsfunktion. I den förordning med instruktion för 
den nya Försvarsmakten som regeringen senare skall besluta om bör därför 
särskilt anges generalläkarens ansvar och uppgifter i tillsynsfrågor. 

Försvarets sjukw1rdscentrwn 

De personella resurser som krävs för utbildning och övning av värn- och 
tjänstepliktig medicinalpersonal samt yrkes- och reservofficerare med 
uppgifter i krigssjukvården är betydande. De kvalificerade resurserna är 
emellertid för närvarande splittrade på ett ganska stort antal enheter. 

Produktionen i fred i försvarsmakten innefattar bl.a. rekrytering, utbildning 
och övning av personal samt anskaffning av förnödenheter. Jag bedömer det 
så att man uppnår högre kvalitet, bättre enhetlighet och lägre kostnader, om 
den kvalificerade försvarsmedicinska produktionen samlas till en organisa
tionsenhet som benämns försvarets sjukvårdscentrum. Även utbildning av 
kvalificerad sjukvårdspersonal, anskaffning av förnödenheter samt 
funktionsansvar för sjukvårdsförband bör samlas i försvarets sjukvårdscent
rum. 
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Specialmedicinsk verksamhet inom Försvarsmakten 

Inom marinstaben och flygstaben finns för närvarande vissa medicinska 
specialområden företrädda, nämligen navalmedicin och flygmedicin. 
Undervattensverksamheten och flygverksamheten inom försvarsmakten 
utövas under andra förhållanden än i civil verksamhet. Dessa verksamheter 
kräver också ett samarbete med försvarsinriktad forskning inför framtida 
utveckling. Jag anser därför att övervägande skäl talar för att såväl naval
som flygmedicinsk kompetens skall finnas inom Försvarsmakten även 
framdeles. För att koncentrera utbildningen och för att effektivisera 
verksamheten bör huvuddelen av denna kompetens omvandlas till ett 
navalmedicinskt centrum resp. ett flygmedicinskt centrum. Både den naval
och den flygmedicinska verksamheten är till övervägande delen av 
produktionskaraktär och bör uppdragsstyras från högkvarteret. 

3 Rik1dt1g('// / 1J11:!,, 1J3. I sam/. Nr /00. Bilaga 5 
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Lokalisering 

De förslag till förstärkning och effektivisering av den försvarsmedicinska 
verksamheten som redovisats i det föregående får konsekvenser för olika 
verksamheters lokalisering. Som jag tidigare sagt bör det i Försvarsmakten 
finnas en samlad ledningsfunktion för sjukvårdstjänsten. Motsvarande 
uppgifter utförs för närvarande dels i försvarsstaben, dels vid SjvS i 
Karlstad. 

Enligt min mening är det inte möjligt för krigssjukvårdsfunktionen att göra 
sig gällande i högkvarterets planering och resursavvägning på ett till
fredsställande sätt, om ledningsfunktionen inte deltar i högkvarterets dagliga 
arbete. Ledningen av sjukvårdsfunktionen bör därför inte bara organisato
riskt ingå i högkvarteret, utan även vara lokaliserad tillsammans med 
högkvarteret i övrigt. 

Försvarets sjukvårdscentrum kommer att sköta verksamhet som i dag utförs 
vid SjvS i Karlstad, försvarets sjukvårdshögskola i Solna och marinens 
sjukvårdsskola i Göteborg. Verksamheten kommer dock till största delen att 
motsvara SjvS:s nuvarande verksamhet och till en mindre del den fackut
bildning som idag bedrivs vid försvarets sjukvårdshögskola och marinens 
sjukvårdsskola. Som jag ser det är det nödvändigt att säkerställa den 
kompetens som i dag finns vid SjvS:s sakenheter. Denna kompetens 
kommer sannolikt att gå förlorad vid en flyttning från Karlstad. Även om 
några remissinstanser har förordat en lokalisering till Stockholm anser jag 
dock att de skäl som jag angett talar för ett sjukvårdscentrum lokaliserat till 
Karlstad. För en sådan lösning talar också arbetsmarknadspolitiska och 
regionalpolitiska skäl. 

Genomferande av fijrslagen 

De frågor som rör uppgifter som skall utföras av den nya Försvarsmakten 
bör Försvarsmaktens organisationsmyndighet ansvara för. Avvecklingen av 
SjvS bör genomföras av en särskild utredare som jag har för avsikt att 
föreslå regeringen att besluta om. 
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2.4.2 Försvarets civilförvaltning 

Föredraganden 

Förslag: 

- Försvarets civilförvaltning läggs ned den 30 juni 1994. 

Försvarsmakten och övriga myndigheter under Försvarsdeparte
mentet skall var och en inom sitt ansvarsområde, senast den 
1 juli 1994 ansvara för: 
* användning av ekonomi- och personaladministrativa system, 
* personaladministrativt stöd, 
* fordringsbevakning och indrivning av fordringar samt ansvar 
över det allmänna rättsliga stödet och för reglering av ansvars
skador. 

Riksrevisionsverket skall senast den 1 juli 1994 ansvara inom 
Försvarsdepartementets verksamhetsområde, för att utveckla och 
tillhandahålla ekonomi- och personaladministrativa system samt för 
normering beträffande redovisning och medelshantering. 

FCF:s nuvarande anvar för utfärdande av tillämpningsföreskrifter 
i fråga om vämpliktsförmåner, beslut om ekonomisk hjälp vid 
repetitionsutbildning samt prövning av överklaganden i fråga om 
förmåner för värnpliktiga m.fl., övertas av Vämpliktsverket den 
1 juli 1993. 

- Patentverksamheten vid FCF övertas av Försvarets materielverk 
den 1 juli 1993. 

- De uppgifter och den verksamhet som FCF har i fråga om främst 
trafikskadereglering övertas av Kammarkollegiet senast den 
1 juli 1994. 

Utredningens förslag 

LEMO har i oktober 1992 lämnat delbetänkandet (SOU 1991: 105) Admini
strativt stöd till Försvarsmakten. LEMO föreslår att Försvarets civilförvalt
ning (FCF) läggs ned. Delar av verksamheten föreslås ingå i myndigheten 
Försvarsmakten medan andra delar av verksamheten föreslås övertas av 
andra, befintliga myndigheter. Enligt utredningens bedömning medför 
förslagen att det sammanlagda personalbehovet minskar med 20 årsarbets
krafter och den ekonomiska besparingar bedöms uppgå till ca 8 miljoner 
kronor per år. 

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt. Dessutom 
föreslår utredningen att myndigheten Försvarsmakten skall, förutom drift 
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och underhåll, även svara för utveckling av försvarsspecifika ekonomi- och 
personaladminstrativa system. LEMO föreslår att Försvarsmakten skall vara 
leverantör av dessa system dels internt inom myndigheten, dels externt 
under en övergångsperiod, till andra myndigheter. 

Remiss instanserna 

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna 
och remissvaren finns i Försvarsdepartementets akt 
(dnr. F092/2 I 88/CIV). 

Domstolsverket anser att förslagen att överföra verksamheter till För
svarsmakten ligger väl i linje med den allmänna administrativa utvecklingen. 
Riksrevisionsverket (RRV) och Statens löne- och pensionsverk (SPV) som, 
i likhet med Domstolsverket, främst behandlar ansvaret för systemverksam
het anser att fördelningen av övriga uppgifter är ändamålsenlig. 

Försvarets förvaltningshögskola, Sveriges Akademikers centralorganisation 
och Statsanställdas förbund ansluter sig till utredningens förslag. Instämmer 
i förslagen gör också Fortifikationsförvaltningen, Kustbevakningen, Statens 
räddningsverk och Försvarets forskningsanstalt samtidigt som man pekar på 
att det finns behov för dem att fortsatt få utnyttja personaladministrativa 
system m.m. även om verksamheten förs över till Försvarsmakten. 
Liknande uppfattning redovisar Vapenfristyrelsen som dock konstaterar att 
stöd kan erhållas också från andra leverantörer. 

Försvarets materielverk (FMV) biträder huvuddelen av förslagen, utom vad 
avser patentverksamhcten, under förutsättning att tjänster kan avropas från 
Försvarsmakten så länge vissa system m.m. används vid verket. FMV anser 
att det koncernansvar för ekonomisk redovisning som i framtiden skall åvila 
Försvarsmakten inte skall omfatta materielverket. 

Rikspolisstyrelsen anför att man av sekretesskäl har behov av att inte enbart 
övergångsvis få använda lönesystemet. Statens Arbetsgivarverk (SAV) anser 
att utredningens lösning vad avser arbetsgivarpolitiska frågor är lämplig. 
SA V påpekar att den delegering som skett till FCF från SA V återgår när 
FCF läggs ned. 

Överbefälhavaren (ÖB), vars yttrande har behandlats i militärledningen där 
cheferna för FCF och FMV anmält avvikande mening, biträder i allt 
väsentligt utredningens förslag. Delar av den kompetens som finns inom 
Försvarets civilförvaltning utgör enligt ÖB en naturlig del av Försvarsmak
tens verksamhet. I vilken omfattning personalen bör erbjudas anställning 
inom Försvarsmakten bör enligt ÖB avgöras i samband med bildandet av det 
nya högkvarteret. Lokaliseringen av verksamheten kan, enligt ÖB, på sikt 
behövas övervägas. 
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Överbefälhavaren anser att Försvarsmaktens ansvar bör omfatta också den 
värnpliktiga personalen och att de föreskrifter för värnpliktigas förmåner 
m.m. som krävs skall utfärdas av Överbefälhavaren. 

Värnpliktsverket anser att FCF:s tjänster också i fortsättningen behövs men 
att det emellertid är lämpligt att föra över värnpliktsfrågorna till Värnplikts
verket. 

Krigsarkivet biträder förslaget rörande överföring av ansvaret för bl.a. 
gallring av räkenskapsmaterial m.m. till FMV. 

Kammarkollegiet tillstyrker att uppgifter rörande trafikskadereglering och 
fordringsbevakning samt juridiska tjänster förs över till kollegiet vid en 
avveckling av FCF. 

I fråga om utveckling av administrativa stödssystem anser Domstolsverket 
att det är viktigt att tillvarata de möjligheter som finns till gemensamma 
lösningar. Liknande synpunkter framförs av Statens löne- och pensionsverk 
som anser att verksamheten bör drivas affärsmässigt inom Försvarsmakten 
och att staten på sikt inte bör driva systemutveckling inom personaladmini
strativa området på olika håll. RRV anser inte att Försvarsmakten skall 
utveckla och leverera egna ekonomi- och personaladministrativa system och 
lämnar som alternativ lösning att FCF:s systemverksamhet skall drivas 
vidare som en särskild enhet inom RRV. 

Patent- och registreringsverket har begränsat sitt yttrande till att avse 
patentverksamheten och anser att utredningens förslag är lämpligt. Förslaget 
rörande patentverksamheten avstyrks emellertid av FMV. 

Justitiekanslern har ingen erinran mot att myndigheterna skall föra statens 
talan inför domstol. 

Försvarets civila tjänstemannaförbund anser att förslagen skulle kunna 
utgöra utgångspunkt för en möjlig utformning av stödet till Försvarsmakten 
men att en i huvudsak bibehållen stödmyndighet (FCF) skulle kunna ge stöd 
åt alla myndigheter inom Försvarsdepartementets område. 

FCF avstyrker utredningens förslag. Verket menar att utredningens 
utgångspunkter är alltför begränsade och att det saknas en grundlig 
ekonomisk analys och en analys av ändamålsenligheten. Utredarens förslag 
bör inte läggas till grund för beslut om ändrad struktur för det admini
strativa stödet. Det är enligt FCF tveksamt att besluta om organisation och 
lydnadsförhållanden innan Försvarsmakten bildats och börjat verka. 
Övergången till avgiftsfinansierad verksamhet skulle kunna leda till en 
lämplig avvägning mellan styrning från Försvarsmakten och produktion 
utanför denna. FCF anser att förslaget inte innebär någon besparing för 
staten. FCF anser dock att vissa förändringar som hänger samman med 
förändrat ansvar och ändrade befogenheter skall genomföras och uppdraget 
att administrera värnpliktsförmåner kan föras över till annan myndighet. 
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I övrigt borde FCF vara kvar och även fortsättningsvis inom ramen för ett 
utvecklat kund- leverantörsförhållande stödja främst myndigheterna inom 
Försvarsdepartementets verksamhetsområde. 

Länsstyrelsen i Värmlands län ifrågasätter om det är ändamålsenligt att 
besluta om ny organisation när det gäller stödproduktion redan innan 
Försvarsmakten bildats. Om utredningens förslag genomförs bör så stor del 
som möjligt av verksamheten förläggas till Karlstad. 

Överväganden 

Försvarsmakten består för närvarande i fred av fler än 100 myndigheter. 
Denna organisatoriska uppdelning har skapat behov av en särskild myndig
het som svarar för vissa ärenden och lämnar administrativt stöd till 
totalförsvarets många myndigheter. FCF:s uppgifter och verksamheter har 
därför framstått som både naturliga och rationella. 

Jag har tidigare i dag under avsnitt 2.1 Bakgrund översiktligt redogjort för 
syftet med de förändringar i lednings- och myndighetsstrukturen inom det 
militära försvaret som statsmakterna beslutat om i samband med 1992 års 
försvarsbeslut. 

Bildandet av den sammanhållna försvarsmaktsmyndigheten ger i väsentliga 
avseenden nya förutsättningar i fråga om ansvars- och uppgiftsfördelningen 
mellan Försvarsmakten och FCF. 

I och med statsmakternas beslut om en sammanhållen myndighet som skall 
ledas av en chef med ett odelat ansvar förbättras möjligheterna för 
regeringen att utkräva ansvar för de resultat som nås. För att detta skall 
kunna fungera måste den nya myndigheten och dess chef självfallet ha det 
ansvar och de befogenheter som enligt verksförordningen (1987: 1100) 
normalt tillkommer en myndighet och dess chef. 

LEMO har utifrån dessa utgångspunkter prövat FCF:s verksamhet och 
konstaterar att huvuddelen av de olika tjänster som FCF utför behövs även 
i fortsättningen. Jag delar denna uppfattning. LEMO:s förslag gäller i första 
hand vilken organisation som är lämplig för det administrativa stödet m.m. 
när de nya förutsättningar som jag här redogjort för inträder i och med att 
myndigheten Försvarsmakten bildas. Mina förslag däremot utgår i från en 
fördelning av ansvar och uppgifter för det administrativa stödet. 

Mot bakgrund av vad jag här anfört anser jag därför att Försvarets 
civilförvaltning skall läggas ned den 30 juni 1994 och att det ansvar som i 
dag åvilar FCF skall fördelas i enlighet med vad jag redovisar i det 
följande. 
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Ekonomi- och personaladministrativa system 

FCF utvecklar, förvaltar och ger användarstöd till system för löner och 
andra förmåner. I detta ingår bl.a. att tillhandahålla system för utbetalning 
av löner och andra förmåner till anställda, frivilliga och värnpliktiga. På 
uppdrag främst av myndigheter under Försvarsdepartementet ansvarar FCF 
även för utveckling och förvaltning av datorstöd inom övrig personaladmini
stration. 

FCF ansvarar därutöver för utveckling, förvaltning, installation och 
användarstöd m.m. av totalförsvarets ekonomiadministrativa system. 
Tillsynsansvar med föreskriftsbehörighet utövas för att tillgodose kraven på 
en rättvisande redovisning och en säker medelshantering vid myndigheterna 
inom Försvarsdepartementetsområde. 

Myndigheterna inom armen, marinen, flygvapnet och operativ ledning är de 
största användarna av FCF:s system. 

I allt högre grad kommer samma yttre förutsättningar och krav när det 
gäller finansiell styrning att gälla för Försvarsmakten som för andra 
myndigheters ekonomiska redovisning. Det är därför, enligt min mening, 
nödvändigt att Försvarsmakten liksom övriga myndigheter som utnyttjar 
FCF:s system själva har en hög kompetens när det gäller att, inom ramen 
för gällande yttre förutsättningar, ställa krav på utformning och anpassning 
av systemen utifrån inre förutsättningar och krav samt att använda de 
ekonomiska redovisningssystemen så att god ekonomisk styrning kan 

säkerställas. Detta leder till att Försvarsmakten, liksom andra statliga 
myndigheter, skall ansvara för användningen av egna ekonomisystem. 

Försvarsmakten och övriga myndigheter som utnyttjar FCF:s system måste 
även ha ansvar för de personaladministrativa system som används inom 
myndigheten. Det ankommer på myndigheternas chefer att avgöra vilka 
personaladministrativa system m.m. som skall användas. 

Mot bakgrund av vad jag här anfört anser jag att Försvarsmakten och övriga 
myndigheter som utnyttjar FCF:s system skall ansvara för användningen av 
egna ekonomi- och personaladministrativa system. I detta ingår att anskaffa 
system till en rimlig kostnad, att gentemot leverantören ställa krav på 
systemens funktion, kvalitet och användarvänlighet m.m. Vidare ingår 
ansvar för att systemen utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Jag anser 
dessutom att myndigheterna skall ha ansvar för att anpassa systemen till inre 
förutsättningar i fråga om bl.a. ekonomistyming, organisation, verksamhet 
och ADB-struktur samt internt kunna ge användarstöd i detta avseende. 
Verksamheten behöver emellertid inte bedrivas i egen regi. Denna 
verksamhet bör även i fortsättningen vara lokaliserad till Karlstad. 

Riksrevisionsverket ansvarar i dag för regler, system och metoder för 
resultat- och ekonomistyming samt för uppföljning. Jag anser att RRV bör 
ha samma relationer till Försvarsmakten och övriga myndigheter under 
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Försvarsdepartement som till andra myndigheter inom statsförvaltningen. 
Det innebär, att de generella regler, metoder och system som är giltiga för 
den civila sektorn, också bör tillämpas för försvaret. RRV skall därför svara 
för de ekonomi- och personaladministrativa systemens anpassning till yttre 
förutsättningar och i detta avseende ge användarstöd till de myndigheter som 
utnyttjar systemen. Vidare bör RRV svara för nonnering beträffande 
redovisning och medelshantering. Slutligen bör RRV svara för system
utvecklingsverksamheten. 

För de myndigheter som i dag använder FCF:s ekonomi- och personalad
ministrativa system innebär mina förslag inga förändringar vad gäller 
möjligheterna att i framtiden utnyttja systemen. I sammanhanget bör dock 
redovisas att överföringen av ansvaret till myndigheterna för användningen 
av egna system innebär att Försvarsmakten inte har något koncernansvar 
eller liknande gentemot andra myndigheter utan enbart inom den egna 
myndigheten. 

Den dåvarande regeringen uppdrog (den 18 oktober 1990 och den 
21 mars 1991) till RRV respektive Statens löne- och Pensionsverk (SPV) att 
utveckla systemlösningar för den statliga, såväl den civila som den militära, 
ekonomi- och personaladministrationen. Det utvecklingsarbete som RRV och 
SPV bedriver, i detta hänseende skall samordnas. Chefen för Finans
departementet anför senare i dag att grundsynen i dessa regeringsbeslut står 
fast och att hon har för avsikt att noga följa och ställa krav på det samarbete 
som RRV och SPY bedriver i detta avseende. 

Jag anser att de skäl som jag här anfört talar för att ansvaret för utveckling 
och tillhandahållandet av nya framtida ekonomi- och personaladministrativa 
system bör åvila RRV tillsammans med normering och anpassning av nu
varande system till yttre förutsättningar. Som ett led i detta föreslår jag 
därför att FCF:s ansvar för systemutvecklingsverksamhet överförs till RRV. 
Jag har i denna fråga samrått med chefen för Finansdepartementet. 

De organisatoriska och resursmässiga konsekvenserna av denna ansvars- och 
uppgiftsfördelning bör bli föremål för överväganden i den organistionskom
mitte som jag senare i detta avsnitt kommer att föreslå. 

Personaladministrativt stöd och värnplikts.förmåner 

Vid FCF utförs stödjande, rådgivande och konsulterande uppgifter inom det 
personaladministrativa området. Vidare handläggs ärenden som rör fönnåner 
till anställda, förmåner till värnpliktiga och deras anhöriga samt fönnåner 
till FN-personal. 

Av FCF:s kundunderlag är den övervägande delen myndigheter inom 
huvudprogram 1-4. 

När den nya försvarsmaktsmyndigheten bildas får den arbetsgivaransvaret 
för dem som blir anställda i myndigheten. Som arbetsgivare skall För-
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svarsmakten kunna utforma och genomföra en arbetsgivarpolitik som 
omfattar bl.a. hur personal och lönemedel skall användas för att nå olika 
mål med verksamheten. Den nya myndigheten måste så.ledes ha samma 
arbetsgivarbefogenheter som andra myndigheter. 

Mot bakgrund av detta anser jag att de uppgifter som FCF har ifråga om 
personaladministrativt stöd, tvistestöd, publikationer, konsultverksamhet, 
utbildning överförs till Försvarsmakten. Jag förutsätter samtidigt också att 
andra myndigheter, som hör till Försvarsdepartementet skall ha det 
arbetsgivaransvar som normalt åvilar förvaltningsmyndigheter. Därför anser 
jag att de myndigheter som för närvarande stöds av FCF i fråga om 
personaladministration, publikationer, konsultverksamhet och utbildning bör 
skaffa stödet från andra leverantörer. 

Beträffande FCF:s verksamhet rörande värnpliktsförmåner anser jag att 
denna verksamhet bör skötas av en myndighet utanför Försvarsmakten. Det 
gäller verksamhet med att utfärda tillämpningsföreskrifter om värnplikt
förmåner och med att betala ut ekonomisk hjälp vid repetitionsutbildning för 
värn- och civilförsvarspliktiga. Det gäller vidare vissa överklaganden. 
Uppgiften att handlägga dessa ärenden och därmed förenad verksamhet bör 
enligt min mening i avvaktan på pliktutredningens betänkande övertas av 
Värnpliktsverket. 

Patentverksamhet 

FCF handlägger ärenden om patent- och andra immaterialrättsliga frågor för 
i huvudsak myndigheterna under Försvarsdepartementet. Denna verksamhet 
är i dag lokaliserad till Stockholm. 

Jag anser inte att patentverksamheten är av sådan karaktär att den bör ingå 
i Försvarsmakten. Min uppfattning är emellertid att verksamheten är så 
starkt präglad av verksamhetsområdet att uppgifterna bör knytas till en 
myndighet inom Försvarsdepartementet. 

De flesta ärenden vid patentenheten gäller uppfinningar som avser 
krigsmateriel. Ärendena har därför på ett eller annat sätt anknytning till 
FMV. Jag anser på grund härav att övervägande skäl talar för att uppgifter 
och verksamhet vid FCF:s patentenhet övertas av Försvarets materielverk. 
Verksamheten bör även fortsättningsvis bedrivas inom en gemensam 
patentavdelning för myndigheter under Försvarsdepartementet men den bör 
också ha möjlighet att biträda andra statliga myndigheter i immaterial
rättsliga frågor. 

Rättsligt stöd 

Inom det rättsliga området bedriver FCF verksamhet som omfattar 
trafikskadereglering enligt förordningen (FFS 1991: 10) om skadereglering 
inom försvarsmakten m.m., och trafikskadelagen (1975:1410), m.m. FCF 
svarar också för reglering av övriga skador enligt nyss nämnda förordning. 
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FCF för också statens tala vid domstol för myndigheter under Försvars
departementet. Vidare ingår bevakning och indrivning av fordringar för i 
huvudsak myndigheterna inom huvudprogram 1-4 samt övrigt juridiskt stöd. 
FCF reglerar också trafikskador och personskador åt uppdragsgivare utanför 
Försvarsdepartementets område. Beträffande skaderegleringsverksamheten 
vill jag anföra följande. 

Utredningen om försäkring av statens egendom har i sitt betänkande Risk 
och skadehantering i statlig verksamhet (SOU 1992:40) föreslagit att den 
försäkringsliknande verksamhet som FCF bedriver inom trafikskadeområdet 
skall utvidgas till att omfatta samtliga statliga motorfordon. Försäkrings
skyddsutredningen (C 1990:06) har övervägt behovet av en tjänstereseför
säkring för statligt anställda. Utredningen föreslår att ett försäkringsskydd 
vid tjänsteresa skapas och att det bl.a. kan organiseras vid FCF. Chefen för 
Finansdepartementet har tidigare i dag (bil.1) redovisat sina förslag med 
anledning av de båda utredningarna och bl.a. föreslagit att Kammarkollegiet 
skall svara för denna försäkringsliknande verksamhet. 

Enligt min uppfattning är FCF:s skaderegleringsverksamhet inom trafikska
deområdet redan i dag - och än mer med beaktande av de förslag som 
chefen för Finansdepartementet tidigare idag (bil. l) har lagt fram - av sådan 
karaktär att den inte bör ligga inom Försvarsmakten. Det är, enligt min 
mening, i stället önskvärt att verksamheten kan ges en organisatorisk 
anknytning som markerar att den är gemensam för hela statsförvaltningen. 

Jag anser därför att Kammarkollegiet är en lämplig myndighet för skadereg
leringsverksamheten. Något hinder för att denna verksamhet även fortsätt
ningsvis lokaliseras till Karlstad finns enligt min mening inte. Jag har i 
denna fråga haft samråd med cheferna för Finans- och Civildepartementen. 

I prop. 1991192:100 bil.1 rskr. 1991/92:350 anges att en effektivisering av 
statliga myndigheters fordringsbevakning bör genomföras. Myndigheterna 
avses ges ett ökat ansvar att själva bevaka och driva in fordringar. 
Myndigheterna bör också ges möjlighet att överlämna fordringsindrivningar 
till ett inkassoföretag. Regeringen förbereder för närvarande en förordning 
som skall reglera myndigheternas möjlighet att anlita Kammarkollegiet för 
stöd i detta avseende. 

Mot denna bakgrund anser jag att Försvarsmakten skall ansvara för 
bevakning och indrivning av sina fordringar. Däremot behöver verksam
heten inte bedrivas i egen regi inom Försvarsmakten. Tjänsten bör i stället 
på grundval av ett långsiktigt avtal kunna köpas av Kammarkollegiet. FCF:s 
nuvarande verksamhet inom detta område bör därför övertas av Kammarkol
legiet. Jag har i denna fråga samrått med chefen för Civildepartementet. 

Beträffande FCF:s reglering av ansvarsskador t.ex. flygskador och marina 
skador, samt beträffande det allmänna rättsliga stödet, så som avtals- och 
köprättsliga frågor, får jag anföra följande. 
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Den nya myndigheten Försvarsmakten kommer att möta rättsliga frågor 
inom många specialområden. Jag anser därför att det är angeläget att en 
tillräcklig juridisk kompetens och kapacitet finns samlad i myndigheten 
Försvarsmakten. När det gäller ansvarsskador är det väsentligt att ett nära 
samband finns mellan de organisatoriska enheter där skadan kan ha uppstått 
och den enhet som handhar skaderegleringen. Av dessa skäl finner jag det 
lämpligt att ansvaret för att föra statens tala vid domstol, för det allmänna 
rättsliga stödet och regleringen av ansvarsskador läggs på Försvarsmakten 
och dess högkvarter. När det gäller regleringen av sådana skador kan 
Försvarsmakten anlita den skaderegleringsnämnd som kommer att knytas till 
Kammarkollegiet. Som ett led i avvecklingen av FCF anser jag att den 
organisationskommitte som jag föreslår skall tillkallas får till uppgift att se 
över de organisatoriska och resursmässiga konsekvenserna av förslagen 
beträffande reglering av ansvarsskador och det allmänna rättsliga stödet. 

övrig serviceverksamhet 

Utöver den stödverksamhet som jag i det föregående behandlat lämnar FCF 
också service till myndigheter som hör till Försvarsdepartementets område. 
Det gäller främst administrativ service till myndigheterna i förvaltnings
byggnaden Karolinen i Karlstad. FCF distribuerar och säljer handböcker och 
avtal till myndigheterna inom Försvarsdepartementets område. Dessutom 
ansvarar FCF för ett centralt arkiv avseende räkenskapsmaterial m.m. som 
skapats av de myndigheter under Försvarsdepartementet som tillämpade 
samma redovisningssystem. 

Som ett led i avvecklingen av FCF anser jag att den organisationskommittC 
som jag föreslår skall tillkallas, får till uppgift att se över de verksamheter 
som här beskrivits så att behoven tillgodoses på bästa sätt. 

Genomfarande 

I avvaktan på riksdagens beslut om avveckling av FCF avser jag återkomma 
till regeringen med förslag om att tillsätta en organisationskommitte med 
uppgift att utarbeta förslag till de organisatoriska och resursmässiga 
konsekvenserna av regeringens förslag såvitt avser de områden som jag i 
detta avseende särskilt berört ovan. Efter riksdagens beslut återkommer jag 
till regeringen med förslag om genomförandet. 
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2.4.3 Civilbefälhavarna 

Föredraganden 

Förslag 

- De nuvarande myndigheterna Civilbefälhavaren i Södra resp. 
Västra civilområdet samt Nedre Norrlands resp. övre Norrlands 
civilområde läggs ned den 30 juni 1994. 

- Den l juli 1994 inrättas två nya myndigheter, benämnda Civilbefäl
havaren i Norra (CB N) resp. Södra (CB S) civilområdet. Myndig
heterna i de nya civilområdena lokaliseras till Luleå resp. Malmö. 

- Fr.o.m. den 1 juli 1993 överförs Gävleborgs län från Nedre Norr
landscivilområde till Mellersta civilområdet. 

Utredningens förslag 

LEMO har i oktober 1992 avlämnat delbetänkandet (SOU 1992: 106) 
Civilbefälhavarna. 

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med mina förslag. 

Dessutom föreslår utredningen att det i varje civilområde bör finnas en 
ställföreträdande civilbefälhavare. 

Utredningen bedömer att de förslag som lämnas medför en reducering av 
antalet årsarbetskrafter med ca. 5 och en besparing om ca. 1 miljon kronor 
per år. 

Remiss instanserna 

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna 
och remissvaren finns i Försvarsdepartements akt i ärendet 
(dnr. F092/2174/CIV). 

Utredningens förslag biträds eller lämnas utan erinran av Riksbanken, 
Rikspolisstyrelsen, överbefälhavaren, Överstyrelsen för civil beredskap, 
Vägverket, Statens jordbruksverk, Arbetsmarknadsstyrelsen, Närings- och 
teknikutvecklingsverket, Länsstyrelserna i Hallands, Örebro och Västerbot
tens län, Svenska kommunförbundet och Statens invandrarverk. 

Kraftsam Elberedskap har inte heller några erinringar men pekar på vissa 
smärre olägenheter för fredsverksamheten. 
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Postverket framhåller att verket samverkar med civil- och militärbefälhavare 
genom postbefälhavare. Minskningen till tre civilområden kan medföra vissa 
svårigheter. Televerket har inga erinringar även om förslaget beträffande 
överföringen av Gävleborgs län kan medföra vissa komplikationer. Statens 
järnvägar och Banverket har inga principiella invändningar mot förslaget 
men framhåller att fredsorganisation och krigsorganisation bör över
ensstämma så mycket som möjligt. 

Styrelsen för psykologiskt försvar anser att det finns behov av civilbefäl
havare och att kanslierna kan behöva förstärkas vid en indelning i tre 
civilområden. 

Socialstyrelsen anför att förestående förändringar inom hälso- och sjukvår
den snarast förstärker behovet av den roll som civilbefälhavarna har. Även 
Landstingsförbundet betonar vikten av civilbefälhavarens uppgift i detta 
sammanhang. 

Civilbefälhavaren i Södra civilområdet och Sveriges Akademikers centralor
ganisation, som överlämnat yttrande av SACO:s Tjänstemannaförbund 
SRAT som eget yttrande, är positiva till utredningens synpunkter och 
förslag men anser att de gamla kanslierna skall ombildas i stället för att 
läggas ned och nya kanslier inrättas. Samma uppfattning i denna fråga har 
Civilbefälhavaren i Övre Norrlands civilområde. 

Civilbefälhavaren i Västra civilområdet förordar att Södra civilområdet och 
Västra civilområdet behålls eller att det i vart fall bildas två regionkanslier. 
Civilbefälhavaren anser att en lokalisering till Göteborg är lämpligare än en 
lokalisering till Malmö. 

Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet delar uppfattningen att det behövs 
en myndighet på högre regional nivå som inriktar och samordnar verksam
heten på högre regional nivå och även har uppgifter för ledning 
av funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst. Civilbefälhavaren i 
Mellersta civilområdet anser vidare att det inte finns behov av ställföreträ
dande civilbefälhavare, och han har ingen erinran mot att Gävleborgs län 
förs över till Mellersta civilområdet. 

Civilbefälhavaren i Nedre Norrlands civilområde vill inte avstyrka att 
Gävleborgs län förs över till Mellersta civilområdet. Civilbefälhavaren anser 
vidare att övervägande skäl talar för att Civilberalhavaren i Norra civlom
rådet lokaliseras till Östersund och att det bör finnas möjlighet att inrätta ett 
sidokansli. Civilbefälhavaren delar inte förslaget att en ställföreträdande 
civilbefälhavare skall finnas utsedd redan i fred. 

Statens räddningsverk framhåller att civilbefälhavarna inte har några direkta 
ledningsuppgifter inom området Befolkningsskydd och räddningstjänst. 
Verket understryker vikten av att den s.k. ansvarsprincipen tillämpas för 
civila myndigheter inom området. 
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Verket är tveksamt till att anpassa det civila samhällets krigsorganisation till 
den militära krigsorganisationen i så hög grad att en särskild civil myndighet 
skall finnas inrättad med krigstida samverkansroll som huvudmotiv. 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län anser att länet skall tillhöra Norra civilom
rådet och att kansliet skall lokalieras till Östersund. 

Landshövdingen i Kristianstads län föreslår att kansliet för Södra civil
området lokaliseras till Kristianstad. 

Överväganden 

Jag har tidigare lämnat en redogörelse för de principer för den lednings- och 
myndighetsstruktur som numera gäller och som utgör grunden för ut
redningens förslag. 

Landet är i dag indelat i fem civilområden, vart och ett med en civilbe
fälhavare som chef. 

Civilbefälhavarnas uppgifter i fred är beredskapsplanläggning samt 
utbildning och övning. I krig eller annars efter regeringens beslut skall 
civilbefälhavarna verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. 
Civilområdenas geografiska omfattning överensstämmer med motsvarande 
militärområden. Fr.o.m. den 1juli1993 kommer landet i enlighet med 1992 
års försvarsbeslut att vara indelat i tre militärområden. 

En viktig uppgift för civilbefälhavarna är att samverka med det militära 
försvaret. De skall också inrikta och samordna skilda funktioner inom den 
civila delen av totalförsvaret mot gemensamma mål samt vid behov kunna 
fördela och kraftsamla befintliga resurser för olika ändamål. Omfattningen 
av den samverkan som sker på regional nivå mellan det militära försvaret 
och totalförsvarets civila del gör att civilområdena och militärområdena bör 
ha sammanfallande gränser. 

Detta medför att nuvarande Södra civilområdet och Västra civilområdet i 
princip bör slås samman till ett nytt civilområde benämnt Södra civilområdet 
och att också nuvarande Nedre Norrlands civilområde och övre Norrlands 
civilområde slås samman till ett område benämnt Norra civilområdet. 

För myndigheterna innebär detta att myndigheterna Civilbefälhavaren i 
Södra resp. Västra civilområdet samt Nedre Norrlands resp. övre Norrlands 
civilområde läggs ned och att i deras ställe två nya myndigheter, Civilbefäl
havaren i Norra resp. Södra civilområdet inrättas. 

Jag anser att det inte behövs någon ställföreträdare för civilbefälhavaren. 
Om civilbefälhavaren är förhindrad att fullgöra sina uppgifter kan dessa 
fullgöras av en särskild ersättare eller av kanslichefen. Bestämmelser om 
detta finns redan i förordningen ( 1988: 1121) med instruktion för civilbefäl
havarna. 
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LEMO:s förslag, skulle om det genomförs, kunna skapa oklarhet om 
civilbefälhavarens och ställföreträdarens roller för samverkande staber och 
myndigheter. Valet av lokaliseringsort för de nya kanslierna bör bestämmas 
främst med hänsyn till deras samverkans- och kontaktnät. Härigenom kan 
effektiviteten främjas och kostnaderna för bl.a. resor hållas nere. Mot denna 
bakgrund och med hänsynstagande till lokaliseringen av de viktigaste 
samverkande myndigheterna m.m. anser jag att utredningens förslag bör 
följas. 

Nar det gäller frågan om vilket civilområde som Gävleborgs län skall 
tillhöra anser jag att avgörande vikt bör fästas vid ställningstagandet till 
frågan om vilket militärområde som länet skall tillhöra. Detta behandlar jag 
i avsnitt 4. l Ledningsfrågor. Jag anser så.ledes att Gävleborgs län bör 
tillhöra Mellersta civilområdet. 

Genomfarande 

Jag har för avsikt att - om riksdagen godtar förslagen - senare föreslå 
regeringen att besluta om att tillkalla särskilda utredare för att organisera de 
nya myndigheterna. 

2.5 Trafikflygarutbildning 

För att tillgodose den civila luftfartens behov av svenska piloter och 
samtidigt minska avgången av piloter från flygvapnet inrättades under 
Försvarsdepartementet den statliga trafikflygarhögskolan (fFHS). Ut
bildningen vid skolan inleddes den 1 april 1984. 

Som en följd av 1987 års försvarsbeslut (prop. 1986/87:95, 
bet. 1986/87:FöUll, rskr. 1986/87:310) fördes ansvaret för att lämna 
uppdrag till Chefen för flygvapnet att genom TFHS bedriva trafikflygarut
bildning den 1 juli 1987 över från Försvarsdepartementet till Kommunika
tionsdepartementet. 

Samtidigt överfördes från fjärde till sjätte huvudtiteln medel för driftkost
naderna för TFHS. 

Under senare år har det svenska civila trafikflygets behov av att nyrekrytera 
piloter minskat för att för närvarande vara praktiskt taget obefintligt. Dock 
bedömer alla parter att det finns ett visst långsiktigt och permanent 
nyrekryteringsbehov. 

Den civila trafikflygarutbildningen har vilat på ett samarbetsavtal mellan 
staten och flygbolagen SAS, Linjeflyg och Swedair. Avtalet har sagts upp 
av flygbolagen. De sista eleverna enligt avtalet beräknas lämna skolan under 

år 1992. 

I prop. 1991/92:38 om den ekonomiska politiken angav regeringen riktlinjer 
för en ny näringspolitik. 
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Bl.a. angavs att skattelättnader som påverkar företagande skall ersätta 
branschstöd i olika former. I anslutning till detta uttalade regeringen i 
propositionen att stödet till den civila trafikflygarutbildningen borde 
upphöra, när de nuvarande eleverna har färdigutbildats. 

I 1992 års budgetproposition (prop. 1991/92: 100, bil. 7) anförde chefen för 
Kommunikationsdepartementet att han ansåg att det är fördelaktigt om 
piloter för det civila trafikflyget kan utbildas i Sverige även fortsättningsvis 
och han förutskickade ett utredningsuppdrag avseende dels möjligheterna att 
driva TFHS vidare, dels frågan om huvudmannaskap för skolan. En 
utgångspunkt för en utredning skulle därvid vara en verksamhet bedriven på 
basis av ett av marknaden finansierat utbud av pilotutbildning och utan 
dittillsvarande anslagsfinansiering av verksamheten. Riksdagen (bet. 
1991/92:TU13, rskr. 1991/92:208) beslutade i enlighet med regeringens 
förslag. 

I februari 1992 uppdrog regeringen åt Chefen för flygvapnet (CFV) att i 
samverkan med flygbolagen och övriga berörda parter utreda de anförda 
frågorna. CFV redovisade uppdraget den l september 1992. CFV konstate
rar bl.a. att det framtida behovet av kvalificerade trafikflygare i svenska 
flygbolag kommer att vara stort och att det därför är nödvändigt att 
bibehålla en planmässig utbildning inom landet. CFV redovisar förslag till 
annan finansieringsform än statlig, men förordar - mot bakgrund av behovet 
av att slå vakt om flygstridskrafternas förmåga - en statlig finansiering även 
fortsättningsvis. Avslutningsvis anser CFV att skolan bör återgå till 
Försvarsdepartementets verksamhetsområde och att det bör prövas om inte 
trafikflygarutbildningen kan integreras i högskolesystemet. 

Synpunkter på trafikflygarutbildningen och CFV:s rapport har lämnats av 
olika intressenter. 

För egen del vill jag inledningsvis peka på att utbildning av civila trafik
flygare, vid sidan om utbildningen genom TFHS, genomförs även av privata 
företag i Sverige. Denna utbildning har - i mån av tillgång på medel - fått 
statsbidrag enligt förordningen (1986:682) om statsbidrag för utbildning av 
trafikflygare m.m. Utbildningen fyller ett behov, och det vore därför enligt 
min mening värdefullt om den kan bestå. Jag vill också framhålla att jag ser 
denna utbildning och utbildningen genom TFHS som komplement till 
varandra. 

Jag delar CFV:s bedömning att det framtida behovet av civila trafikflygare 
kommer att vara stort. Det finns därför ett allmänt samhällsintresse av att 
en kontinuerlig och planmässig utbildning av civila trafikflygare äger rum. 
Även om en allt större internationalisering slår igenom på en rad områden, 
bl.a. beträffande pilotcertifikaten, och ett allt öppnare Europa eftersträvas, 
talar övervägande skäl för att en utbildning av civila trafikflygare även i 
fortsättningen bör bedrivas i Sverige. 
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Ett skäl för detta är att det nu, liksom hittills, är angeläget att - genom 
tillgången till en J..-valificerad civil trafikflygarutbildning i Sverige - så långt 
det är möjligt säkerställa att flygvapnets stridspiloter inte rekryteras av de 
civila flygbolagen. Kostnaderna för att utbilda stridspiloter är sådana att det 
enligt min mening inte är samhällsekonomiskt rimligt att dessa piloter utan 
vidare övergår i civil tjänst. En omfattande civil rekrytering av stridspiloter 
inverkar negativt på bl.a. flygvapnets möjligheter att hålla effektiva 
krigsförband. Detta var också ett av huvudargumenten för att inrätta TFHS. 

I detta perspektiv är det enligt min mening angeläget att trafikflygarut
bildningen genom TFHS nu inte avbryts utan att den kan fortgå, om än i 
mindre omfattning. 

Chefen för Kommunikationsdepartementet kommer senare i dag att föreslå 
att den nuvarande ordningen - med Kommunikationdepartementet som 
uppdragsgivare när det gäller den civila trafikflygarutbildningen - upphör i 
och med utgången av budgetåret 1992/93. Mot bakgrund av betydelsen av 
att verksamheten kan fortgå under tiden ytterligare överväganden om 
trafikflygarutbildningen görs kommer chefen för Kommunikationsdeparte
mentet vidare att föreslå att högst 25,4 miljoner kronor under sjätte 
huvudtitelns reservationsanslag E l. Beredskap för civil luftfart får 
disponeras av Chefen för flygvapnet under budgetåret 1993/94 för 
trafikflygarutbildning. 

Mot denna bakgrund bör ansvaret för att uppdra åt Chefen för flygvapnet 
att bedriva trafikflygarutbildning den 1 juli l 993 höra under Försvars
departementet. Tills vidare bör trafikflygarutbildningen genom TFHS 
bedrivas i begränsad omfattning. 

Huvuduppgiften för försvarsmaktens myndigheter är att producera 
krigsförband. Med anledning härav kan det anses tveksamt om uppgiften att 
utbilda civila piloter skall vara en stadigvarande uppgift för Chefen för 
flygvapnet. Jag förordar därför att en annan och långsiktig lösning på frågan 
om trafikflygarutbildningen i första hand söks. Frågan bör därför enligt min 
mening övervägas ytterligare. En del i sådana överväganden bör vara att -
som Chefen för flygvapnet har föreslagit - närmare belysa möjligheten att 
inordna trafikflygarutbildningen i högskolesystemet. 

I denna fråga har jag samrått med cheferna för Kommunikations- och 
Utbildningsdepartementen. 

2.6 Helikoptrar i totalförsvaret 

Enligt 1992 års försvarsbeslut skall sjuktransportkapaciteten i krig och fred 
förstärkas genom att fem till sex helikoptrar för sjuktransporter anskaffas 
med medel från anslag under Försvarsdepartementet och Socialdepartemen
tet. 

4 f<i/..sdag<'lt /<)C).lN3. I sam/. Nr /1111. Bilaga 5 
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Chefen för armen har i regleringsbrev för budgetåret 1992/93 fått i uppdrag 
att anskaffa helikoptrarna. Anskaffningen som skall göras efter hörande av 
sjukvårdshuvudmännen vad gäller helikoptertyp och fredbasering skall 
möjliggöra en effektiv fredsanvändning. 

Olika helikopterföretag har under hösten 1992 lämnat offerter till helikopte
ranskaffningen. Jag räknar med att regeringen skall kunna fatta beslut om 
beställning tidigt under år 1993, varefter leverans kan ske senare samma år. 

Chefen för armen kommer i januari 1993 att lämna en redovisning till 
regeringen av planeringen för helikopteranskaffningen och användningen av 
helikoptrarna. I denna fråga bör regeringen senare återkomma till riksdagen. 

I försvarsutskottets betänkande 1991/92:FöU12 behandlas även helikop
terberedskapen för sjöräddnings- och flygräddningstjänst. Utskottet 
förutsätter härvid att lösningar övervägs som på ett tillfredsställande sätt 
tillgodoser beredskapskraven. 

Sjöfartsverket har i mars 1992 anmält till regeringen att en tillfredsställande 
sjöräddningstjänst inte längre kunde upprätthållas på västkusten och i norra 
Östersjön, eftersom gällande förutsättningar för beredskap för försvarsmak
tens helikoptrar förändrats. Med anledning av detta uppdrog regeringen i 
juni 1992 åt Överbefälhavaren att, i samråd med Sjöfartsverket och med 
beaktande av de krav lösandet av försvarsmaktens uppgifter ställer, hålla 
helikoptrar i en sådan beredskap att en tillfredsställande sjöräddningstjänst 
kunde upprätthållas. 

Regeringen uppdrog samma dag åt Sjöfartsverket att beskriva och analysera 
nuvarande sjöräddningsverksamhet bl.a. med avseende på beredskapsnivå. 
I det fall brister i beredskapsnivå och geografisk täckning kunde konstateras 
skulle förslag till förbättringar och till finansiering av föreslagna åtgärder 
lämnas. 

I en delredovisning av uppdraget har Sjöfartsverket angivit att en till
fredsställande geografisk täckning av fartyg och båtar för sjöräddningstjänst 
finns. En viktig komponent i sjöräddningsverksamheten är dock för
svarsmaktens tunga helikoptrar. Till följd av ändrade förutsättningar för 
beredskap med försvarsmaktens helikoptrar uppstår merkostnader för 
försvarsmakten för att täcka det civila samhällets behov av helikopterbe
redskap vad avser sjöräddningstjänst. Merkostnaderna för att uppnå en 
rimlig beredskapsnivå har av utredningen beräknats till 3-4 miljoner kronor 
per år. 

Sjöfartsverket beräknas lämna en slutrapport i frågan under början av år 
1993. Jag räknar med att regeringen vid ett senare tillfälle återkommer till 
riksdagen med en samlad redogörelse för frågan om helikopterverk
samheten. 
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Chefen för kommunikationsdepartementet återkommer senare denna dag 
med en redovisning om sjöräddningsberedskapen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna förslaget om att Försvarets sjukvårdsstyrelse läggs ned 

och vad som i övrigt har angetts i anslutning härtill 
(avsnitt 2.4.1), 

2. godkänna förslaget om att Försvarets civilförvaltning läggs ned 
och vad som i övrigt har angetts i anslutning härtill 
(avsnitt 2.4.2), 

3. godkänna förslaget om nedläggning av civilbefälhavare och om 
ny indelning i civilområden samt vad jag anfört om lokalisering
en av civilbefälhavarnas kanslier samt riktlinjer i övrigt som har 
angetts i anslutning härtill (avsnitt 2.4.3). 
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3. Försvarsdepartementet m. m. 

A I . Försvarsdepartementet 

Utgift 1991/92 46 695 234 
Anslag 1992/93 47 400 000 
Förslag 1993/94 57 152 000 

Försvarsmaktens nya ledningsorganisation och de nya styrfonner som 
håller på att införas ställer särskilda krav på kompetens och resurser 
inom regeringskansliet och då närmast inom Försvarsdepartementet. 
Redan i 1992 års försvarsproposition anmäldes därför att Försvars
departementets resurser för styrning och uppföljning av verksamheten 
inom försvarsmakten behöver förstärkas. 

Bl.a. i detta syfte har organisatoriska förändringar gjorts i departementet. 
Härutöver behövs också ett resurstillskott för att stärka kompetensen i 
fråga om analys och granskning av verksamheten inom totalförsvaret. 

Vid medelsberäkningen har hänsyn vidare tagits till vissa kostnader som 
departementet bör åta sig när det gäller att genomföra de organisations
förändringar som skall ske ifråga om de myndigheter som hör under 
Försvarsdepartementet. 

Anslaget bör vara ett ramanslag. 

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 57 152 000 kronor. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som 
måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den 
ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till Försvarsdepartemen
tets disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlin
jerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

A 2. Utredningar m.m. 

Utgift 1991/92 8 374 113 
Anslag 1992/93 11 185 000 
Förslag 1993/94 12 900 000 

Anslaget bör vara ett ramanslag. 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 12 900 000 kronor. 
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Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som 
måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den 
ändrade finansieringsfonnen för Statshälsan samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till Försvarsdepartemen
tets disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlin
jerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Försvarsdepartementet för budgetåret 
1993/94 anvisa ett ramanslag på 57 152 000 kr, 
2. till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa 
ett ramanslag på 12 900 000 kr. 
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4. Totalförsvarets militära del 

4.1 Ledningsfrågor 

Mina överväganden om högkvarteret redovisas under avsnitt 2. 

MiliUiromrMen 

Enligt 1992 års försvarsbeslut skall landet delas in i tre militärområden 
med tillhörande staber i grundorganisationen lokaliserade till Kristianstad, 
Strängnäs resp. Boden. 

Staberna skall dimensioneras så att grundorganisationens personal skall 
kunna leda försvaret mot strategiskt överfall. Med mobiliserad organisa
tion skall även övriga av det militära försvarets uppgifter kunna lösas. 

Överbefälhavaren har föreslagit att militärområdena benämns Norrlands, 
Svealands respektive Götalands militärområde. 

Jag anser emellertid att de aktuella gränserna för militärområdena har 
bristande överensstämmelse med de delar av landet som traditionellt 
kallats Norrland, Svealand och Götaland. Benämningarna bör därför i 
stället bör vara Norra, Mellersta resp. Södra militärområdet. 

Överbefälhavaren har mot bakgrund av beslutet att indela landet i tre 

militärområden övervägt vilket militärområde Gävleborgs försvarsområde 
bör tillhöra. Främst med hänvisning till att Gävleområdet är en naturlig 
del av ett militärt operationsområde i mellersta Sverige föreslår Överbe
fälhavaren att Gävleborgs försvarsområde skall tillhöra Svealands 
militärområde. Jag delar Överbefälhavarens uppfattning. 

Benämningarna på militärområdena och gränserna dem emellan kommer 
att fastställas av regeringen under våren 1993. 

Militäromrtidesunderhållsregementen 

Riksdagen har i samband med ställningstagandet (bet. 1989/90:FöU10, 
rskr. 1989/90:312) om att organisera Övre Norrlands underhålls
regemente angett att regeringen, innan den beslutar om ytterligare 
förändringar i fråga om underhållsfunktionens utveckling, för riksdagen 
skall redovisa erfarenheterna från organisationen i Övre Norrland. 

Regeringen har i 1992 års försvarsbeslut redovisat sin principiella 
uppfattning att planeringen för grundorganisationen bör bedrivas med 
samma inriktning som för krigsorganisationen, dvs. att på sikt ett 
underhållsregemente organiseras i varje militärområde. 
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Överbefälhavaren har i programplanen ÖB 93, mot bakgrund av vunna 
erfarenheter från verksamheten vid det den l juli 1990 inrättade 
underhållsregementet i Övre Norrland, redovisat förslag för den fortsatta 
utvecklingen. 

Övre Norrlands underhållsregemente bildades genom sammanslagning av 
materiel- och verkstadsförvaltningama i militärområdet, med däri 
ingående militärområdesförråd, verkstäder inklusive enhet för regional 
fordonsförsörjning (RFF) och markteleunderhållsverkstad. Regementet 
leds med stöd av en regementsstab som organiserades av de tidigare 
samlokaliserade förvaltningsstaberna. 

Samtliga grundtilldelade militärområdesunderhållsförband (utom fält- och 
krigssjukhus) överfördes till underhållsregementet den 1 juli 1991. 
Regementets stab har organiserats under budgetåret 1991192 och 
kaderbemannats. 

Underhållsregementets organisationsprincip har prövats vid operativa och 
taktiska fältövningar, ledningsövningar och vid krigsplanläggning. 
Verksamhet vid underhållsgrupp prövades praktiskt under försvarsmakts
övningen Nordanvind år 1991. 

Erfarenheterna är enligt Överbefälhavaren att ett effektivt utnyttjande av 
underhållsresursema kan åstadkommas med det nya underhållsregemen
tet. 

Ledning och administration har trots de delvis olika karaktärerna inom 
den tidigare grundorganisationens försörjnings-, materielunderhålls-, 
transport- och utbildningsverksamheter kunnat föras samman. En fortsatt 
integrering bedöms gynnsamt påverka militärområdesunderhållsför
bandens krigsduglighet och främja en positiv utveckling och effektivitet 
i såväl grund- som krigsorganisationen för underhållsregementet. 

Överbefälhavarens tidigare inriktning att vid underhållsregementet även 
grundutbilda vissa värnpliktiga i underhållstjänst har övergetts av 
utbildningsrationella skäl. Denna utbildning kommer framgent att 
genomföras vid armeförband. 

Sammanfattningsvis konstaterar Överbefälhavaren att erfarenheterna av 
den nya organisationen i allt väsentligt är goda. 

Överbefälhavarens redovisning stärker enligt min mening motiven 
ytterligare för att inrätta en organisation med ett underhållsregemente i 
varje militärområde. 
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Tre underhållsregementen bör därför organiseras i såväl grund- som 
krigsorganisationen den 1 juli 1994. Den tidigare organisationen - Södra, 
Västra, Mellersta och Nedre Norrlands militärområdes materiel- och 
verkstadsförvaltningar samt Övre Norrlands underhållsregemente - bör 
därvid läggas ned. 

För att tillgodose krigsorganisationens behov bör inom underhålls
regementena ett antal allsidigt sammansatta underhållsgrupper organise
ras. Underhållsgruppema bör kaderorganiseras enligt Överbefälhavarens 
bestämmande. 

Staberna för de nya underhållsregementena bör lokaliseras till Kristian
stad, Strängnäs resp. Boden. 

4.2 Försvarsindustrin 

Sammanfattning 

Min bedömning: 

• Försvarsindustriell kompetens är säkerhetspolitiskt och industripoli
tiskt alltjämt en värdefull tillgång. Senare tids förändringar i 
omvärlden har inte ändrat denna bedömning. 

• Så långt möjligt bör sådan industriell kompetens bevaras som 
säkerställer leveransmöjligheter inom områden som är viktiga för 
försvaret. 

• Möjlighet att vidmakthålla och underhålla försvarets operativa 
materiel måste alltid finnas. 

• Utgående från statsmakternas värderingar och försvarsmaktens 
behov bör försvarsindustrin genomföra sådan strukturell anpassning 
att den kan behålla kompetens och konkurrenskraft inom för 
Sverige viktiga teknikområden. 

• Kunskaperna bör hållas på en sådan nivå, som underlättar in
ternationellt samarbete och teknologiutbyte. 

• Samarbete med utlandet bör utformas så att komplettering av 
kunskaper sker på sådana viktiga områden där våra egna resurser 
är otillräckliga. 

• Export och internationellt försvarsmaterielsamarbete är i viss om
fattning nödvändigt och bör underlättas med beaktande av de krav 
som den svenska säkerhetspolitiken ställer. 
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Svensk fiJrsvarsindustri 

Den svenska försvarsindustrins förmåga att förse försvarsmakten med 
kvalitativt högvärdig materiel utgör en säkerhetspolitiskt värdefull tillgång. 
Försvarsindustrins bidrag till svensk industris teknologiska utveckling är en 
tillgång för svenskt näringsliv. De försvarspolitiska motiven för att behålla 
och utveckla viktiga delar av svensk försvarsindustri har inte minskat i 
betydelse genom de senaste årens förändringar i omvärlden. Det kan vidare 
konstateras att export av viss omfattning samt utlandssamverkan är en 
förutsättning för att behålla möjligheterna att inom landet kunna utveckla 
och tillverka materiel för våra egna försvarsbehov. Den höga tekniska nivån 
hos vår försvarsindustri har skapat förutsättningar för samarbete med 
försvarsindustriellt starka nationer. Dessa gynnsamma faktorer har föranlett 
en strävan att formulera en strategi, som går ut på att så långt möjligt 
bevara viktiga teknikområden inom svensk försvarsindustri. 

Försvarsindustrins utveckling 

Att både behålla en livskraftig försvarsindustri, minska försvarsmaktens 
omfattning - och därmed försvarsindustrins marknad - och samtidigt föra en 
restriktiv exportpolitik gentemot en krympande internationell marknad är 
svårförenliga mål. Att stora delar av övrig industri i nuvarande lågkonjuktur 
har svårt att få avsättning för sina produkter försvårar dessutom för
svarsindustrins omställning till eller utfyllnad med civil produktion. 

Försvarsindustrins struktur och kompetensutveckling är beroende av det 
svenska försvarets behov, ett behov som f.n. minskar. Härav betingade 
erforderliga strukturförändringar är främst ett ansvar för industrin att själv 
initiera och genomföra. Staten har dock i egenskap av ensam inhemsk 
beställare och samtidigt regelutformare också ett ansvar för att bevara 
kompetens och kontinuitet inom landet. 

Möjligheterna att med riktade statliga satsningar stödja industrier som 
riskerar att få underkritisk beläggning är begränsade. Huvudorsakerna till 
nuvarande överlag svaga beläggning är f"arre beställningar från det svenska 
försvaret, ökat inslag av importerat innehåll i nya system och begränsade 
exportmöjligheter. 1992 års försvarsbeslut, som innebär en satsning på höjd 
materiell kvalitet, torde dock kunna ge en positiv effekt i närtid även för 
försvarsindustrin. Försvarsbeslutet ger därutöver industrin underlag för att 
vidta strukturella åtgärder avsedda att bevara vissa viktiga kompetensom
råden och behålla lönsamhet och konkurrensförmåga inom landet. 
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Tendenser inom inlemationell försvarsindustri 

Sönderfallet av Sovjetunionen har frigjort dels en försvarsindustriell 
potential, varvid delar av den personella kompetensen kan komma att 
tillgodogöras andra nationer, dels en stor mängd krigsmateriel som utbjuds 
på den internationella försvarsmaterielmarknaden. 

Flera större försvarsmaterielprojekt pågår förutom i USA även i Europa, de 
senare företrädesvis som flernationella projekt i enlighet med pågående 
tendens till ökat samgående, inom och över nationsgränsema. Inom 
industrin fortsätter omstruktureringen till större industriella enheter och 
koncerner. Den minskning av rustningstakten som kan noteras har lett till 
vikande efterfrågan. Samma förhållanden tar sig också uttryck i livstidsför
längning och uppdatering av befintliga system. 

Betydande satsningar sker dock fortfarande på forskning och utveckling 
särskilt inom områden såsom motmedel, avionik samt spanings- och 
robotteknik. Sekretessen begränsar kunskapsöverföringen inom dessa 
områden, vilket i sin tur påverkar möjligheterna till samarbete. Att kunna 
utnyttja den militärteknologiska utvecklingen är väsentligt för att inom 
begränsade ekonomiska ramar kunna skapa kostnadseffektiva materiel
system. Internationellt samarbete kan öka dessa möjligheter, dock inte utan 
egen kompetens. 

Konsekvensbedömning 

Det säkerhetspolitiska värde som kan tillmätas försvarsindustrin ligger i dess 
förmåga att tillgodose försvarets behov, dvs. i industrins teknologiska 
kompetens inom för försvarets behov relevanta områden. Denna kompetens 
kan beskrivas i följande nivåer. 

- Förmåga att självständigt eller i samverkan med utländsk leverantör 
nyutveckla och tillverka hela system. 

- Förmåga att vidareutveckla system till ändrade prestandanivåer eller 
ändrade operativa betingelser. 

- Förmåga att vidmakthålla och i begränsad omfattning uppdatera 
befintliga system med eller utan medverkan av utländska leverantörer. 

- Förmåga att underhålla materielen och att säkerställa dess planerade 
livslängd, i förekommande fall i samverkan med utländsk leverantör. 

Härutöver är systemsammanhållande kompetens mycket värdefull, såväl 
inom försvarsindustrin som hos materielanskaffande myndighet. 

1992 års försvarsbeslut ger, trots satsningen på försvarsmaktens materiella 
förnyelse, inte underlag för sådan beläggning av industrin att en nedgång av 
försvarsindustriell kompetens kan undvikas. En avveckling inom flera 
materielområden kan inte uteslutas, och en fortsatt omstrukturering torde 
vara nödvändig. 
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Omstruktureringen skall bl.a. syfta till att inom landet bevara sådan 
försvarsindustriell kompetens som Sverige vid kris och krig oundgängligen 
behöver för att kunna använda och vidmakthålla försvarets operativa system. 

Läget inom olika delomrtlden 

I 1992 års försvarsproposition har redovisats regeringens syn på behovet av 
kompetens inom olika delområden. Vad där har anförts gäller alltjämt, dock 
med vissa kompletteringar. 

Underhåll 

Av ekonomiska skäl betingad livstidsförlängning av viss materiel ökar 
anspråken på vissa delar av industrin. Satsning på modernisering av 
försvarets materielinnehåll kan medföra krav på strukturförändring och ökat 
utbildningsbehov inom vissa områden. Minskning av försvarsmaktens om
fattning och tillförseln av ny materiel medför att äldre materiel tas ur tjänst 
och att materielbeståndet totalt sett troligen minskar. Delar av nytillförd 
materiel skapar behov av utländskt stöd för underhållet. Inslaget av 
programvaror i materielsystemen har ökat. 

Verksamheten vid Muskövarvet - som bedriver underhåll av fartyg m.m. -
bör i sin helhet överlåtas till annan huvudman. Syftet är bl.a. att åstad
komma en rationellare drift av denna verksamhet genom samordning med 
övrigt underhåll av fartyg m.m. Jag återkommer till denna fråga under 
avsnittet 4.10 Marinförband. 

Underhållsindustrin förutses finnas kvar med tillräcklig kompetens genom 
hela 1990-talet. 

Försvarselektronik 

Inom telekrigområdet kan försvarsmakten inte alltid räkna med att på en 
internationella marknadnad kunna köpa system för svenska krav. Nuvarande 
planering ger förutsättningar för att behålla kompetens för nyutveckling med 
begränsad ambitionsnivå. 

För ledningssystem och kommunikationssystem finns förutsättningar att 
bibehålla nyutvecklingsförmåga, om en stor del av planerad anskaffning 
läggs inom landet. 

Robotindustrin 

När nuvarande åtaganden är fullgjorda, kan vissa delar av svensk robotindu
stri behöva reduceras på grund av brist på uppdrag. Detta kan påverka 
möjligheterna att exportera sådana produkter som nu är i produktion. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 5 

57 



Den kompetens, som i så fall riskerar att gå förlorad, finns inom området 
mark- och sjömålsrobotar och anknutna teknikområden såsom radar-och ir
samt TV-målsökare. 

Även vid robotanskaffning från utlandet behövs - förutom köpar
kompetens - industriell kompetens för anpassning till svenska förhållanden, 
integrering i svenska system och för vidmakthållande och underhåll. Statlig 
teknikupphandling bidrar till att bevara denna kompetens. 

Förmågan att utveckla luftvärns- och pansarvärnsrobotar bedöms däremot 
bestå med de uppdrag som f.n. finns planerade. Dock förutsätts att 
luftvärnsrobotsystemet 23 BAMSE fullföljs, dock enligt en utsträckt tids
plan, som medger fortsatt kontinuitet. 

Om svensk utvecklingskapacitet inom robotområdet försvinner äventyras 
också möjligheterna till renovering och mooifiering av befintlig robot
materiel. Att kunna behålla kompetens för dessa ändamål torde underlättas, 
om fortsatt omstrukturering genomförs inom svensk robotindustri. Detta 
gäller även för resurserna för vidmakthållande och underhåll. 

Flygindustrin 

Genom 1992 års försvarsbeslut har skapats förutsättningar för en vid
areutvecklingsförmåga förbi mitten av 1990-talet för svensk flygindustri. 
Bibehållande av kompetensen underlättas genom en lyckad satsning på 
utveckling och proouktion av civilflygplan. 

Pjäs- och ammunitionsindustrin 

Inom pjäsområdet kan i brist på nya projekt den tidigare mycket goda 
kompetensen sannolikt inte behållas. Resurser behövs dock för vidmakthål
lande av ett befintligt stort bestånd av pjäser. Kompetensen har även 
betydelse för möjligheten att utveckla stridsfordon. 

För ammunitionsindustrin planeras proouktion av ett begränsat sortiment 
som medger att en utvecklingskompetens kan bibehållas inom dessa 
områden. Ett ökat utlandsberoende försvårar i kris- och krigsläge för
sörjningen med ammunition och explosivämnen. Det är dock nödvändigt att 
fortsatt utveckling och proouktion av krut- och sprängämnen i Sverige 
baseras på samverkan med företag i utlandet. 
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Stridsfordon 

Utvecklingsfönnågan beräknas upphöra i och med fullföljandet av Strids
fordon 90. Uppdrag omfattande renovering och modifiering av befintliga 
stridsfordon och planerade stridsvagnar samt eventuell framtida satsning på 
splitterskyddande bandvagnar ger möjlighet att behålla kompetens på vid
makthållandenivå. Viss pjäskompetens förutsätts tillgänglig. 

Stridsfartyg och marina vapen 

Sverige har hög kompetens för utveckling av ubåts-system. Den väntas bestå 
till senare delen av 1990-talet med internationellt god konkurrensförmåga. 
Därefter behövs nya beställningar för att denna kompetens skall kunna 
vidmakthållas. 

För ytstridsfartyg bedöms utvecklings- och produktionsförmåga kunna 
behållas till mitten av 1990-talet. En fortsatt strukturell anpassning till 
förutsedd beläggning från den svenska marinen bedöms behöva ske för att 
behålla konkurrenskraften. 

Inom torpedområdet bedöms nuvarande utvecklingsprojekt säkerställa god 
kompetens till mitten av 1990-talet. 

För sjöminor bedöms nyutvecklingsförmågan kunna bibehållas fram till 
sekelskiftet. 

Övrigt 

Försvarets huvudleverantörer, dvs. de företag som utvecklar och levererar 
färdiga system eller systemdelar, är beroende av ett betydande antal under
leverantörer, som har förmåga att enligt ställda tekniska krav leverera 
komponenter eller halvfabrikat. Flertalet av dessa underleverantörer är för 
sin lönsamhet beroende av en huvudandel civil produktion. Eftersom den 
militära materielen ofta har en högre teknisk nivå och hårdare prestandakrav 
än den civila, är komponentförsörjningen en viktig tillgång i en syste
mutveckling. Llgkonjunkturen har medfört utslagning av många specialise
rade företag, vilket kan göra den inhemska komponentförsörjningen 
otillräcklig och att ett ökat utlandsberoenpe uppkommer. 

4.3 Redovisning av JAS 39-projektet 

Bakgnmd 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1981/82: 102, bil 2, 
FöU 1981/82: 18, rskr. 1981/82:374) i juni 1982 om riktlinjer för utveckling 
och anskaffning av JAS-systemet skall regeringen årligen orientera 
riksdagen om läget inom JAS 39-projektet. 

Grunden för JAS 39-projektets värdering är riksdagsbeslutet (prop. 
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1982/83: 119. FöU 1982/83:9. rskr. 1982/83:271) om riktlinjer för JAS
projektet fram till år 2000. I 1992 års försvarsproposition redovisades senast 
läget inom JAS 39-projektet. 

överbefälhavaren, Chefen för flygvapnet och Försvarets materielverk har 
den 23 oktober 1992 till regeringen lämnat den årliga redovisningen för 
budgetåret 1991/92. 

Försvarets materielverk har tidigare, den 27 maj 1992, redovisat pro
jektvärderingstillfålle 6 (PVT6) av JAS-projektet tillsammans med 
Överbefälhavarens och Chefen för flygvapnets planeringsmässiga, operativa 
och taktiska kontroll av JAS 39-projektet. 

Teknisk värdering av JAS 39-projektet 

Den samlade bedömningen av JAS 39-projektet visar att de tekniska kraven 
avseende egenskaper och prestanda enligt projektspecifikationen (PS) i allt 
väsentligt kommer att kunna uppfyllas efter det att åtgärder vidtagits och 
införts i avtalad modifieringsomgång för delserie 1 (DS 1). Denna modifie
ringsomgång är nu planerad att påbörjas år 1999. 

De först levererade serieflygplanens tekniska status medger att markom
skolning och inledande typinflygning kan påbörjas planenligt under år 1993. 
Flygplanen kommer sedan successivt att uppdateras med nya program
editioner allteftersom sådana har utprovats och verifierats. Samtliga 
systemfunktioner planeras vara införda i slutet av år 1995. Det första serie
flygplanet (flygplan nummer 39.102) bedöms av Försvarets materielverk 
kunna levereras under mitten av år 1993 då utprovningsverksamheten 
påbörjas. 

Omskolningsverksamheten inom Flygvapnet bedöms kunna påbörjas i slutet 
av år 1995. 

Flygprov pågår nu med fem provflygplan, inklusive det till provflygplan 
ombyggda första serieflygplanet (flygplan nummer 39.101). Flygut
provningen bedöms till sin huvuddel vara genomförd till år 1995. 

Den tvåsitsiga versionen, JAS 39B, planeras bli levererad år 1998. Utöver 
de primära kraven för typinflygning och taktisk systemutbildning, bedöms 
den väsentligen fylla samma operativa och taktiska krav som den ensitsiga 
grundversionen. 

Vapensystemet för JAS 39 bedöms i planerade delar operativt och taktiskt 
användbart i slutet av år 1995. Operativtidpunkten för ny radarjaktrobot blir 
beroende av vilken typ som kommer att väljas. Spaningsfunktionen bedöms 
vara operativ senast i samband med avlösningen av flygplan AJS 37. 
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Den tekniska värderingen av JAS 39 bygger på ett omfattande underlag från 
industrigruppen JAS AB och materielverkets direktleverantörer samt på 
materielverkets kontinuerliga uppföljning och granskning av projektet. 

Vissa näringspolitiska aspekter på projektet 

JAS-beslutet förutsatte ett svensktillverkat flygplan med en stor andel 
komponenter, apparater och delsystem köpta utomlands för att begränsa de 
totala utvecklingskostnadema. Cirka 40% av värdet av ett komplett JAS
flygplan är utlandsberoende. I samband med att JAS-kontraktet slöts år 1982 
lämnade industrigruppen JAS vissa utfästelser beträffande sysselsättnings
skapande åtgärder och teknologiöverföring, som skulle genomföras under 
en femårsperiod, samt i fråga om industriellt samarbete mellan utländska 
underleverantörer och svensk industri i vissa fall ända fram till år 2004. 

Det slutliga utfallet av de sysselsättningsskapande åtgärderna och teknologi
överföringen redovisades i propositionen 1987/88: 100. Uppnådda resultat 
i övrigt redovisades detaljerat i 1992 års försvarsproposition. Regeringen 
konstaterade där att de uppnådda resultaten av industriell samverkan mellan 
industrigruppen JAS utländska leverantörer och svensk industri kan anses 
väl motsvara de ursprungligen ställda förväntningarna. Inom I AS-företagen 
i Sverige var cirka 3300 personer sysselsatta med JAS-projektet under år 
1991. Av dessa var cirka hälften högskoleingenjörer. !AS-projektet bidrar 
dessutom till ett stort antal arbetstillfällen hos övrig svensk industri, i form 
av underleveranser till projektet. JAS-projektet har därutöver genererat en 
omfattande civil verksamhet. Några exempel på detta är flygplanen Saab 
340 och Saab 2000, Ericssons mobiltelefoner och förutom militära även 
civila radartillämpningar samt Volvo Flygmotors civila motorprogram. 
Andra exempel på teknologisk kunskapsuppbyggnad är skapande av ett 
superdatorcentrum och avancerad CAD/CAM-tillämpning. I AS-projektet har 
också i viss mån bidragit till att svensk rymdteknologi nått framgångar 
genom att tekniska genombrott kunnat tillvaratas och utnyttjas för vidare 
syften. 

De ekonomiska förutsättningarna för JAS-projektet 

I 1982 års försvarsbeslut fastställde riksdagen I AS-projektets planeringsram 
för budgetåren 1982/83-1999/00 till 25, 7 miljarder kronor i prisläget 
februari 1981. 

Försvarsbeslutet år 1987 tillförde, utanför planeringsramen, JAS-projektet 
800 miljoner kronor i prisläget februari 1986 för komplettering av motmed
elssystemet, varav 500 miljoner kronor avdelades för perioden 1987-1992. 
Riksdagen godkände i försvarsbeslut år 1992 den ökning av JAS-ramen på 
9,3 miljarder kronor i prisläge februari 1991, som en beställning av delserie 
2, 39B och stödsystemen erfordrade enligt då föreliggande offerter från 
industrigruppen JAS. 

Överbefälhavaren har i samråd med Chefen för flygvapnet och Försvarets 
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materielverk lämnat årsredovisningen för budgetåret 1991/92 till regeringen 
den 23 oktober 1992. Av denna framgår att den av riksdagen år 1982 
fastställda kostnadsramen för JAS 39-projektet fram till år 2000 på 25, 7 
miljarder kronor i prisläge februari 1981 motsvarar 
50,012 miljarder kronor i prisläget februari 1992. Den totala medels
förbrukningen under den gångna tioårsperioden fram t.o.m. den 
30 juni 1992 uppgår till 19,020 miljarder kronor i löpande priser varav 
2, 705 miljarder kronor utbetalats under budgetåret 1991192. Utveckling av 
JAS 39B och anskaffning av delserie 2 (96 st flygplan 39A och 14 st 
flygplan 39B) med stödsystem beställdes den 26 juni 1992 efter det att 
riksdagen antagit 1992 års försvarsbeslut. 

Överbefälhavaren konstaterar i årsredovisningen att nuvarande JAS-ram är 
irrelevant för styrning av projektet, komplicerar det administrativa arbetet 
och försvårar informationstjänsten. Vidare anser överbefälhavaren att JAS 
39-systemets projekt- och kostnadssäkerhet har ökat efter ingånget avtal 
mellan Försvarets materielverk och industrigruppen JAS den 26 juni 1992. 
Dock fastslås att ramstyrning för JAS 39-projektet bör bibehållas i syfte att 
ge erforderlig stadga för styrning och uppföljning. 

Överbefälhavaren påtalar att programplan ÖB 93 visar stora skillnader mot 
det materielinnehåll och den tidsplan som omfattades av den ursprungliga 
JAS-ramen. Han delar därför Chefen för flygvapnets och Försvarets 
materielverks uppfattning att en omdefiniering av den ursprungliga JAS
ramen är nödvändig för att erhålla överensstämmelse mellan ekonomi, 
materielinnehåll och tidsplan. Överbefälhavaren föreslår i likhet med Chefen 
för flygvapnet och Försvarets materielverk en ny JAS-ram som omfattar 
inplanerat materielinnehåll och övrig verksamhet för JAS 39 enligt 
programplanen ÖB 93 för nu beställda 140 flygplan samt planerad tid för 
fullföljande av denna beställning. 

Den nya JAS-ramen föreslås bli ändrad till 60,2 miljarder kronor i prisläget 
februari 1992. Omdefinieringen inryms i !AS-beslutet år 1982 (50,0 
miljarder kronor) samt i försvarsbeslutet år 1987 (0,8 miljarder kronor) och 
i gällande försvarsbeslut år 1992 (9,3 miljarder kronor). 

Föredraganden 

Jag kan konstatera att förändringar i JAS 39-projektets materielinnehåll, mot 
bakgrund av kravet på att redovisa konstnadema i relation till det ur
sprungliga materielinnehållet inom JAS-ramen, efterhand har medfört att en 
alltmer komplicerad planeringsteknik blivit nödvändig. För att på nytt åstad
komma en planeringssituation för JAS 39-projektet där det föreligger en 
överensstämmelse mellan ekonomi och materiellt innehåll har jag därför 
funnit tiden nu lämplig för en omdefiniering av JAS-ramen. Grundläggande 
för styrning av ett projekt är att det måste vara väl definierat såväl vad 
avser materielinnehåll och tidsplan som i fråga om ekonomisk ram. Detta 
är särskilt viktigt för projekt som sträcker sig över lång tid. Mina erfaren
heter av JAS-ramen är, i likhet med Överbefälhavarens, Chefen för flygvap-
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nets och materielverkets, att den hittills varit bra för styrning och upp
följning av det komplexa JAS 39-systemet. Dock har ändringar i materielin
nehållet och kostnadsförändringar relativt grundavtalet medfört att en 
svårgenomtränglig planerings- och redovisningsteknik under senare år har 
fått tillgripas. Detta för att redovisa kostnaderna mot ursprungligt materie
linnehåll i JAS-ramen; ett materielinnehåll som inte längre i alla delar är 
relevant och därför inte motsvarar nuvarande planering för JAS-projektet. 

Jag finner dock att JAS 39-projektet under lång tid framöver kommer att 
vara en betydande del i försvarsplaneringen. Detta gör att det även i 
fortsättningen kommer att krävas fastställda regler för en effektiv planering, 
uppföljning, kontroll och rapportering av projektet. 

Det är också min bedömning att JAS 39-projektet efter tio år, i det 
uppnådda utvecklingsstadiet samt efter beslutet om och beställningen av 
delserie 2 m.m., har en sådan stadga att förutsättningarna för en om
definiering av ramen föreligger. Jag anser också att även JAS-ramen måste 
kunna ändras när det påkallas så att den avsedda styrningen av projektet inte 
äventyras. 

Jag anser därför att den hittills gällande JAS-ramen från år 1982 om 
50,0 miljarder kronor i prisläget februari 1992 skall omdefinieras till 
60,2 miljarder kronor i samma prisläge. Detta för att ramen även skall 
innehålla vad som anges i försvarsbesluten år 1987 och år 1992 om JAS
projekt. 

Regler och anvisningar för den fortsatta ekonomiska redovisningen av 
projektet kommer vid behov att ses över. Den regelbundna avrapporteringen 
från Försvarets materielverk, Chefen för flygvapnet och överbefälhavaren 
till regeringen kommer dock i allt väsentligt att ske som tidigare efter 
genomförda projektutvärderingar och genom årliga redovisningar av 
projektet enligt reglerna i beslutet den 8 juli 1982 om "Kontroll och 
Styrning av JAS-projektet". 

4.4 Personal 

4.4.1 Anställda 

Allmänt 

Arbetet - såsom det lades fast i 1992 års försvars-beslut - med att minska 
överskottet av anställd personal inom försvarsmakten har påbörjats och 
bedrivs av myndigheterna inom ramen för det statliga trygghetssystemet. 

För att möjliggöra avveckling av yrkesofficerare med fullmakt har 
regeringen i förordningen (SA VFS 1992: 18) om pension för vissa yrkesoffi
cerare föreskrivit att pension får beviljas den som fyller 55 år senast den 
31 december 1994, förutsatt bl.a. att det inte längre finns något behov av 
denne i krigsorganisationen. Vidare har Statens arbetsgivarverk bemyndigat 
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myndigheterna inom försvarsmakten att besluta om ytterligare åtgärder för 
att stimulera yrkesofficerare med fullmakt att gå över till annan verksamhet. 
Till avvecklingsarbetet i denna del är knutet ett råd bestående av företrädare 
för överbefälhavaren, försvarsgrenscheferna, Försvarets personalnämnd och 
Statens arbetsgivarverk. Rå.det har till uppgift att bestämma de närmare 
principerna och riktlinjerna för avvecklingen samt att besluta i vissa enskilda 
personalärenden. 

Erfarenheterna hittills av rådets arbete är positiva. 

Jag vill emellertid inte utesluta att även andra åtgärder kan komma att 
behövas för att avvecklingen skall kunna ske på ett ändamålsenligt sätt. Jag 
kommer därför att noga följa arbetet med avvecklingen och vid behov ta de 
initiativ som situationen kan kräva. 

Genom förordningen (1992:538) om inrättande och indragning av vissa 
tjänster vid myndigheter som hör till Försvarsdepartementet har regeringen 
vidare föreskrivit bl.a. att fullmaktstjänsterna hos myndigheterna skall dras 
in den 1 juli 1992, om de är vakanta eller när de därefter blir lediga. Detta 
innebär att fullmaktssystemet för yrkesofficerarna kommer att avvecklas i 
takt med att dessa lämnar sina tjänster. 

Regeringen har tidigare uppmärksammat betydelsen av att åtgärder vidtas 
för att förbättra åldersstrukturen hos yrkesofficerama och för att komma till 
rätta med bl.a. bristen på yngre befäl i främst prioriterade krigsförband. 
Denna fråga berör personalförsörjningssystemets och befälsordningens 
framtida utformning. Regeringen har därför nyligen gett Överbefälhavaren 
i uppdrag alt senast den l april 1993 lämna förslag till sådana förbättringar 
rörande befälsordningen som kan medverka till en balanserad och över tiden 
stabil åldersstruktur. Därvid skall överbefälhavaren väga in krigsorganisa
tionens behov med avseende på utbildning och erfarenhet hos personalen på 
olika befälsnivåer samt pröva möjligheterna att ytterligare samordna 
utbildningen av yrkes- och reservofficerare. 

En annan viktig förutsättning för att uppnå en balanserad personalstruktur 
är att arbetet fullföljs med att knyta den civila personalens uppgifter i fred 
närmare till deras uppgifter i krig. Detta skall Överbefälhavaren beakta vid 
sina överväganden beträffande den framtida personalstrukturen. 

För att tillgodose personalbehovet i såväl krigs- som fredsorganisationen kan 
det, enligt min mening, finnas skäl att pröva frågan om att ge myndig
heterna möjligheter att anställa vissa yrkesofficerare på tidsbegränsade 
förordnanden och att öppna möjligheter att i ökad utsträckning utnyttja 
reservofficerare och värnpliktigt befäl genom anställning för kortare tid. 
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I dessa frågor avser jag att senare återkomma till regeringen med förslag till 
sådana åtgärder som ryms inom ramen för bestämmelserna om anställnings
skydd. 

Under senare år har personalkostnadernas andel av de totala utgifterna inom 
anslagen för ledning och förbandsverksamhet ökat. Ökade kostnader kan 
också konstateras för anställda som fullgör incident-, jour- och beredskap
stjänstgöring - främst inom marinen. Jag avser att undersöka orsakerna till 
den nu redovisade utvecklingen och föreslå åtgärder för att minska dessa 
kostnader. 

YrkesojjicersUJbildning 

I det nuvarande systemet för utbildning av yrkesofftcerarna anställs en 
yrkesofficersaspirant enligt 3 b § förordningen (FFS 1980:29) om utbildning 
till och av yrkesofficerare m.m. med ett förordnande, som gäller tills 
vidare, dock längst till dess att utbildningen beräknas vara avslutad. Under 
den tvååriga utbildningen vid en officershögskola har aspiranten månadslön 
och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal. Efter godkänd 
utbildning får aspiranten anställas som yrkesofficer. 

För att minska personalkostnaderna bör enligt min mening yrkesofftcers-a
spiranterna inte längre anställas och uppbära lön utan i stället, i likhet med 
reservofficersaspiranterna, fullgöra sin utbildning med samma förmåner som 
värnpliktiga har under grundutbildningen. Även yrkesofficersaspiranterna 
kommer därvid att omfattas av det föreslagna 
(avsnitt 4.4.2) ytterligare tillägget till dagersättningen och i likhet med 
reservofficerarna vara berättigade till utbildningspremie. Jag anser att en 
sådan omläggning för yrkesofficersapiranterna är angelägen. Den innebär 
besparingar. 

De förmåner som är aktuella är i huvudsak dagersättning och vissa 
naturförmåner m.m. enligt värnpliktsförmånsförordningen (1976: 1008) och 
familjebidrag enligt familjebidragsförordningen (1991: 1482). Vidare har 
värnpliktiga vid personskada rätt till ersättning enligt lagen (1977:265) om 
statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid 
ideell skada m.m. Även denna rätt till ersättning bör komma yrkesofftcersa
spiranterna till del under utbildningen. Såsom lagtexten är utformad behövs 
ingen lagändring. 

Det ankommer på regeringen att närmare besluta om vad jag nu har anfört. 

I det nuvarande systemet omfattas en anställd aspirant av disciplinan
svarsreglema i lagen (1976:600) om offentlig anställning. Eftersom 
aspiranterna enligt förslaget inte skall vara anställda, bör i stället det 
disciplinansvarssystem som gäller bl.a. värnpliktiga också tillämpas på dessa 
aspiranter. 
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För detta krävs en ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av 
krigsmän, m.m. För närvarande föreskrivs i 2 § 3 att lagen är tillämplig 
på dem som genomgår utbildning vid förberedande officersskola eller annan 
utbildning för att ta militär anställning vid försvarsmakten. Denna särskilda 
uppdelning behövs inte enligt min mening. Det bör vara tillräckligt att i 
lagen endast ange att den är tillämplig på dem som genomgår utbildning för 
att få anställning som yrkesofficer. 

Den föreslagna reformen bör genomföras för de aspiranter som påbörjar sin 
utbildning fr.o.m. den 1 juli 1993. 

De aspiranter som före den l juli 1993 redan påbörjat sin utbildning bör fä 
behålla anställningsförmåner m.m. under återstoden av utbildningen till 
yrkesofficer. 

Upprättat lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört, har inom Försvarsdepartementet 
upprättats förslag till ändring av lagen (1986:644) om disciplinförseelser av 
krigsmän, m.m. Förslaget är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande 
skulle sakna betydelse. Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende 
som bilaga 5: l 

4.4.2 Värnpliktiga 

Utbildning 

I riksdagens beslut (prop. 1991/92:101, bet. 1991/92:FöU12, 
rskr. 1991/92:337) om värnpliktsutbildning läggs fast bl.a. att endast de 
värnpliktiga som behövs i krigsorganisationen eller för den fredstida 
beredskapen skall tas ut till värnpliktsutbildning. Värnpliktiga som inte tas 
ut till utbildning skall ingå i en utbildningsreserv. Försvarsutskottet anförde 
vid behandlingen av förslaget bl.a. att utskottet räknade med att regeringen 
i lämpligt sammanhang återkom till riksdagen i frågan, då erfarenheter 
vunnits av den nya ordningen, särskilt vad gällde den nytillkomna ut
bildningsreserven. 

I 1992 års försvarsbeslut godkände riksdagen principen att ta ut värnpliktiga 
för grundutbildning i mobiliserings- och förplägnadstjänst. Riksdagen 
godkände också förslaget att utöka tjänstgöringstiden för sådana värnpliktiga 
(Lag 1992:523 om ändring i värnpliktslagen). Riksdagen framhöll därvid att 
volymen och de närmare förutsättningarna för dessa värnpliktigas an
vändning i krigsorganisationen samt utbildningens innehåll borde beslutas 
först sedan Pliktutredningen (Fö 1991 :02, dir. 1991 :40) har avgett sitt 
betänkande. 

På regeringens uppdrag har Chefen för armen redovisat behovet av 
värnpliktiga i mobiliserings- och förplägnadstjänst samt effekterna av 
genomförandet av reformen. 
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Pliktutredningen har i anslutning härtill på regeringens begäran lämnat 
synpunkter på Chefens för armen redovisning. 

Regeringen har härefter nyligen gett Chefen för armen i uppdrag att 
genomföra utbildning av värnpliktiga i mobiliserings- och förplägnadstjänst 
för krigsorganissationens behov. Därvid skall Chefen för armen beakta de 
synpunkter som Pliktutredningen framfört. Detta innebär att uppfyllnaden 
av mobiliserings- och förplägnadsorganisationen skall ske genom att de 
militära myndigheterna i krigsorganisationen under uppbyggnadstiden 
utnyttjar: 

- Samtliga civilanställda som blir kvar i grundorganisationen och som 
går att krigsplacera 
- fler värnpliktiga med lämplig bakgrund som kan föras över från 
fältförbanden eller merbehovsutbildningen inom marinen 
- personal från frivilligorganisationerna 
- direktrekrytering av värnpliktiga som ska genomgå grundutbildningen 
för uppgifter i mobiliserings- och förplägnadstjänsten. 

Pliktutredningen förväntas avge sina förslag vid utgången av år 1992. Vid 
sidan av Pliktutredningen arbetar en särskild utredning (Fö 1992:01) om för
fattningsreglering med anledning av Pliktutredningens kommande förslag om 
ett nytt pliktsystem. Enligt direktiven (dir. 1992:72) skall utredningen 
redovisa resultatet av sitt arbete senast den 30 april 1993. Efter remissbe
handling avser jag att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen i 
frågan. 

Förmåner 

Som jag anförde i avsnitt 1.2 bör besparingar kunna göras när det gäller de 
värnpliktigas förmåner (jfr. prop. 1992/93:50). Den årliga uppräkningen av 
kontantförmånerna bör således inte ske under budgetåret 1993/94. Detta 
beräknas medföra en besparing på ca 33 miljoner kronor. 

I stabiliseringspropositionen togs också upp frågan om de värnpliktigas 
reseförmåner. Jag anmälde i den att de värnpliktiga i princip skall ha rätt 
till en fri hemresa var fjortonde dag. Jag beräknar att detta medför en årlig 
besparing under försvarsbeslutsperioden på ca 55 miljoner kronor. 
Regeringen har tidigare denna dag beslutat om ändringar i värnpliktsför
månsförordningen (1976: 1008) i detta avseende. Ändringarna träder i kraft 
den 15 januari 1993. Myndigheterna är för närvarande bundna av avtal med 
olika transportföretag som gäller de värnpliktigas fria hemresor. Om en 
uppsägning av dessa avtal inte skulle medföra avsedda kostnadsbesparingar, 
bör avtalen lämpligen fortsätta att gälla. 

Genom ändring (1989:403 och 1064) i värnpliktslagen (1941:967) har 
grundutbildningstidema för vissa värnpliktsbefattningar utvidgats avsevärt. 
Jag anser det därför nödvändigt att höja värnpliktsförmånema för denna 
grupp. 
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Detta sker lämpligast genom att ytterligare en nivå ffir tillägg till dagersätt
ningen införs avseende sådan grundutbildningstid som överstiger 450 dagar. 
Tillägget bör uppgå till 90 kronor. 

4.4.3 Åtgärder för jämställdhet 

Regeringen har vid ett antal tidigare tillfällen redovisat erfarenheter och 
åtgärder med anledning av kvinnors utbildning och anställning som 
yrkesofficerare. Jag vill i detta sammanhang kort beröra utvecklingen under 
det senaste året. 

Antalet kvinnliga yrkesofficerare inom ffirsvarsmakten ökar varje år, även 
om ökningen är ffirhållandevis måttlig. I november 1992 var 227 kvinnor 
anställda som yrkesofficerare och 63 som reservofficerare. Vid samma 
tidpunkt genomgick 119 kvinnor militär grundutbildning inom de tre 
försvarsgrenarna. 

Inom försvarsmakten bedrivs fortfarande ett aktivt arbete i syfte att öka 
rekryteringen av kvinnor och begränsa antalet avgångar. På senare tid har 
en ökning i antalet kvinnor som söker till militär grundutbildning kunnat 
noteras. Detta gäller framför allt inom armen och marinen. Förutom läget 
på arbetsmarknaden är sannolikt en av förklaringarna till denna utveckling 
att de rekryteringssatsningar som påbörjades för några år sedan nu börjar 
få genomslag. Enligt min mening är detta positivt, och jag avser att även i 
fortsättningen uppmuntra den utveckling som sker. 

När det gäller arbetet med att avveckla den övertaliga personalen inom 
försvarsmakten som jag tidigare redogjort för är detta sannolikt inte något 
som kommer att beröra de kvinnliga officerarna, eftersom de inte befinner 
sig i de berörda ålderslägena. Jag vill dock framhålla betydelsen av att 
jämställdhetsaspektema - både vad gäller civil och militär personal - särskilt 
beaktas i samband med det omstruktureringsarbete som nu pågår på alla 
nivåer inom försvarsmakten. I min uppföljning av ffirändringsarbetet avser 
jag att bevaka dessa frågor. 

4.5 Mark, anläggningar och lokaler 

Hyreskostnader budget<lret 1993194 

Regeringen har i proposition 1992/93:37 om ny organisation för förvaltning 
av statens fastigheter och lokaler, m.m. anfört att placeringsfastigheter, dvs. 
kontors- och skolfastigheter m.m. som förvaltas_ av Fortifikationsför
valtningen, skall överföras till och förvaltas av den nybildade statliga 
fastighetskoncemen. Överföringen skall vara genomförd senast den 
30 juni 1993. Från och med den l juli 1992 har vidare ansvaret för vissa 
myndigheters lokalhållning överflyttats till Byggnadsstyrelsen. Den ändrade 
fastighetsförvaltningen och lokalhållningen kommer för vissa myndigheter 
att innebära utökade hyreskostnader. Jag anser att myndigheterna bör 
kompenseras för detta. 

Prop. 1992/93: I 00 
Bilaga 5 

68 



De ökade hyreskostnaderna för berörda myndigheter har beräknats samt 
redovisats under respektive myndighetsanslag. 

4.6 Försvarsmakten och miljön 

Överbefälhavaren redovisar i sin programplan ÖB 93 resultatet av regering
ens uppdrag avseende åtgärder för att förbättra miljön. Redovisningen 
innebär i korthet följande. 

* Pågående miHöarbete. Försvarsmakten har sedan länge anpassat sin 
verksamhet efter de miljömässiga förutsättningar som miljöskydds
lagstiftningen ställer upp. Miljöprövning av bl.a. skjutfält har pågått 
kontinuerligt sedan 1970-talet. Miljökonsekvensutredningar, särskilt vad 
gäller buller- och markpåverkan, har genomförts tidigare och fortsätter nu. 
Inom kort slutförs den stora flygplatsmiljöutredningen. Med anledningen av 
regeringens uppdrag om flygvapnets omstrukturering har framtagandet av 
underlag inför koncessionsprövningen inletts. Åtgärder pågår vidare inom 
försvarsgrenarna för att inom olika system minska utsläppen av farliga 
ämnen i miljön. I fråga om markanvändningen ges de värnpliktiga särskild 
utbildning. På övnings- och skjutfälten bedrivs en omfattande markvård för 
att säkerställa en fortsatt långsiktig verksamhet. 

* Destruktion. Nuläget redovisas när det gäller destruktion av ammunition. 
Destruktion genomförs dels av Bofors AB i Vingåker, främst genom 
demontering, dels genom storskalig sprängning vid skjutfältet i Älvdalen 
med Bofors AB som leverantör. Det totala behovet av destruktion av 
försvarsmaktens ammunition under 1990-talet beräknas till 300 ton 
sprängämne och 200 ton krut årligen. Genom Fortifikationsförvaltningens 
försorg har en koncessionsprövning avseende Älvdalens skjutfält inletts. 
I övrigt pågår en utveckling av metoderna att destruera ammunition, bl.a. 
prövas möjligheterna att genomföra sprängningarna under jord. 

* Återställning efter militär verksamhet. Återställning av nyttjade övnings
och skjutfält sker direkt efter övning. Återställning av mark och anlägg
ningar kräver däremot särskilda åtgärder. Behovet av återställning efter 
äldre verksamhet är inte helt känt. Försvarsmakten medverkar i en större 
inventering som görs av Statens naturvårdsverk inom ramen för verkets 
femåriga program för att genomföra sanering och återställning av miljöska
dade områden. Inventeringen av försvarsmaktens områden torde bli klar 
först år 1995. Det sammanlagda behovet av återställning bedöms vara stort. 

* Civila krav som medför miljökonsekvenser. Civila krav på försvarsmak
tens verksamhet som medför miljökonsekvenser är bl.a. metoder för 
avisning och halkbekämpning av start- och landningsbanor på de gemensamt 
utnyttjade militära flygplatserna. Härutöver orsakar den civila flygtrafiken 
bullerstörningar under den tid då militär flygverksamhet inte förekommer. 
Ökade bullerstörningar uppkommer även genom att försvarsmakten upplåter 
sina övnings- och flygfält för olika organiserade fritidsaktiviteter, t.ex. 

skytteföreningar och flygklubbar. 
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• Inriktnin2en av det fortsatta miljöarbetet. Ett förslag till en övergripande 
miljöpolicy för försvarsmakten lämnas. Med miljöpolicyn som grund skall 
i arbetet inom försvarsmakten i ännu högre grad än hittills miljöhänsyn tas. 
Det övergripande målet för försvarsmakten är att vara fredsbevarande och 
därmed undvika den katastrofala miljöförstöring som ett krig medför. I 
övrigt är målen bl.a att tillse att miljöhänsyn tas i all planering och 
verksamhet, att minska förekommande buller och användning av skadliga 
ämnen, att övergå till mer miljövänliga drivmedel och att biträda vid av 
hjälpande! av miljökatastrofer. Åtgärder på kort sikt är bl.a. att inrätta en 
"försvarets miljöberedning" med uppgift att samordna och styra miljö
arbetet, att inleda arbetet med försvarets miljöplan och att hålla en årlig 
miljökonferens. Åtgärder på längre sikt innefattar bl.a. att fullfölja 
miljöplanen och utvärdera resultaten, att förbättra utbildningen ytterligare, 
att öka substitutionssträvandet genom att söka mindre miljöskadliga ämnen 
och verksamhetsformer, att utarbeta en handbok för försvarsmaktens miljö
arbete, att fullfölja inventeringen av äldre miljöskadlig verksamhet och vid 
behov vidta återställningsåtgärder samt att ta miljöhänsyn vid projektering, 
anskaffning av förnödenheter m.m. 

Jag noterar med tillfredsställelse det omfattande miljöarbete som bedrivs på 
alla nivåer inom försvarsmakten, och jag kan konstatera att försvarsmakten 
ligger väl framme när det gäller miljöarbetet. 

Vid FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro -
den s.k. Riokonferensen - i juni i år behandlades även frågor som rör 
försvarsmaktens verksamhet. I skrivelse till riksdagen (skr. 1992/93: 13) har 
regeringen berett riksdagen tillfälle att ta del av en redogörelse om 
konferensen och det fortsatta arbetet i Sverige med anledning av kon
ferensens beslut. I själva Riodeklarationen betonas i principerna 24 och 25 
krigets destruktivitet samt att fred, utveckling och miljöskydd är beroende 
av varandra och är odelbara. I Agenda 21 betonas sektoransvaret och be
handlas frågor som direkt avser militär verksamhet. 

Det är enligt min mening angeläget att Sverige även när det gäller 
försvarsmaktens verksamhet lever upp till de förväntningar Riokonferensen 
har skapat. Jag bedömer att det finns goda möjligheter till detta. 

Det finns skäl att något kommentera några punkter som tas upp i Agenda 
21. Först vill jag - när det gäller frågan om att omfördela resurser från 
militär verksamhet till miljövårdande verksamhet m.m. - betona att 
huvuduppgiften för den svenska försvarsmakten sedan länge är att kunna 
möta ett väpnat angrepp. Försvarsmaktens yttersta ·syfte är alltså att för
hindra att kriget med sin totala förstörelse av liv, egendom och miljö når 
svenskt territorium och resurserna är - mot andra ändamål - avvägda för att 
kunna svara mot detta krav. De resurser som frigörs genom rationaliseringar 
i grundorganisationen bör - för att kunna vidmakthålla detta, allt över
gripande, mål - även fortsättningsvis i första hand användas för att förbättra 
den materiella kvaliteten inom försvarsmakten. 
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Härutöver vill jag peka på att samma bestämmelser i miljöhänseende gäller 
för försvarsmakten som för annan verksamhet. Försvarsmaktens verksamhet 
är alltså redan nu väl integrerad i samhället i övrigt även när det gäller 
bestämmelser om miljö. 

Jag vill i detta sammanhang också erinra om regeringens uppdrag till vissa 
länsstyrelser i juni 1992 att samordna insatserna mot miljöstörningar vid 
introduktionen av JAS 39. 

Det är enligt min mening nu viktigt att Överbefälhavaren fortsätter 
miljöarbetet inom försvarsmakten. Jag vill särskilt framhålla betydelsen av 
den föreslagna miljöpolicyn för försvarsmakten. Ett viktigt led i denna 
miljöpolicy är den "försvarets miljöberedning" som Överbefälhavaren 
föreslår. En sådan beredning bör kunna bli ett levande forum för samverkan 
och samråd och vidare vara garantin för att miljöfrågorna verkligen når ut 
till alla delar av organisationen. Den aktuella miljöpolicyn skulle också 
kunna tjäna som ett föredöme dels för andra samhällssektorer i Sverige, dels 
i ett internationellt perspektiv. 

I fråga om det fortsatta miljöarbetet inom försvarsmakten vill jag anföra 
följande. Det är väsentligt att myndigheterna fortlöpande håller regeringen 
underrättad om utvecklingen av nya metoder för destruktion av ammunition 
m.m. Jag vill särskilt peka på betydelsen av att miljökonsekvenserna vägs 
in vid utvärderingen av nya metoder. Återställning efter militär verksamhet 
är en annan viktig fråga från miljösynpunkt. Det är enligt min mening 
angeläget att försvarsmaktens medverkan säkerställs i Naturvårdsverkets 
pågående inventering av miljöskadade områden. Jag förutsätter att 
Överbefälhavaren återkommer till regeringen när resultatet av detta arbete 
föreligger och därvid lämnar förslag till vidare åtgärder. Det är enligt min 
mening vidare angeläget att bullerstörningar från övningsfält m.m. 
minimeras. Vid inträffade miljökatastrofer lämnar försvarsmakten redan 
idag viktigt bistånd till de civila myndigheterna. Jag vill gärna framhålla 
värdet av denna hjälp, och jag utgår ifrån att försvarsmaktens myndigheter 
och ansvariga civila myndigheter fortlöpande utvecklar möjligheterna för 
sådan hjälp så att försvarsmaktens resurser så långt det är möjligt kan 
komma till nytta vid miljökatastrofer och liknande i fred. Som framgår av 
Överbefälhavarens redovisning föranleder vissa krav från civila myndigheter 
på försvarsmakten åtgärder som påverkar miljön. Jag vill framhålla 
betydelsen av att de civila kravställarna även fortsättningsvis tar sitt 
miljöansvar i denna del. 
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Med beaktande av vad jag nu har sagt bör det fortsatta arbetet bedrivas Prop. 1992/93: 100 
vidare i enlighet med den inriktning som överbefälhavaren har angett i ÖB Bilaga 5 
93. överbefälhavaren bör vidare relatera det fortsatta arbetet till de 
nationella miljömål som riksdagen har ställt upp på olika områden. Detta 
bör inledningsvis kunna göras bl.a. genom att kartlägga försvarsmaktens 
totala andel i nuvarande nationella utsläpps- eller föroreningsnivåer. I 
förekommande fall bör Överbefälhavaren lämna förslag om hur för-
svarsmakten skall kunna bidra till att de nationella målen uppnås. Härutöver 
bör arbetet bedrivas i enlighet med andemeningen i Riodeklarationen och 
Agenda 21. 

I dessa frågor har jag samrått med cheferna för Kommunikationsdeparte
mentet och Miljö- och naturresursdepartementet. 

4.7 Övriga frågor 

4. 7. l Försvarsmusik 

Försvarsmusiken skall från och med den 1 juli 1993 planerings- och 
budgetmässigt hanteras av Chefen för armen i enlighet med ett regerings
beslut i juni 1992. Regeringsbeslutet innehöll bl.a. ett uppdrag till Chefen 
för armen att genomföra förhandlingar med berörda landsting (kommuner) 
och Svenska Rikskonserter i syfte att ingå avtal om försvarsmusik omfattan
de tjänstemusik för försvarsmakten, parad- och ceremonimusik. Uppdraget 
redovisades av Chefen för armen i september 1992. Jag har beräknat medel 
för försvarsmusik under anslaget B 1. Armeförband: Ledning och för
bandsverksamhet. 

4. 7.2 Förrådshållning och förvaring av vapen 

Riksdagen framhöll i sitt betänkande inför 1992 års försvarsbeslut rörande 
totalförsvarets fortsatta utveckling att det är viktigt att åtgärder vidtas för att 
förbättra förrådshållning och förvaring av militära vapen. Riksdagen 
anvisade också olika vägar för att förbättra antagningen av hemvärnsmän 
samt berörde härvid även regler för innehav och förvaring av hemvärnsva
pen. 

I september 1992 redovisade överbefälhavaren det av regeringen givna 
uppdraget att se över rutinerna för bevakning och reglerna för förrådshåll
ning av vapen innefattande en särskild granskning av bestämmelserna för 
vapen som tilldelas hemvärnspersonal samt vapen ingående i tjänstetidsut
rustning för fast anställd personal. 

överbefälhavaren redovisar den inriktning som skall ligga till grund för den 
regelverksöversyn som nu pågår inom myndigheten. Ett antal konkreta 
åtgärder anges inom områdena ledning, sekretesskydd, infiltrationsskydd, 
tillträdesskydd och utrustning med vapen i hemvärnet. 
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Angående förrådshållning av vapen anför överbefälhavaren bl.a. att de Prop. 1992/93: 100 
reduceringar som nu görs i krigsorganisationen medför möjligheter att på Bilaga 5 
sikt avveckla ett antal byggnadstekniskt mindre motståndskraftiga förråd. Ett 
antal alternativ övervägs också för att ästakomma materiella förbättringar 
av vapenkasuner, säkerhetsboxar, säkerhetssskåp och containers. överbefäl-
havaren upphäver också kravet på att fast anställd personal skall förvara 
tjänstetidsvapen i bostaden. Vidare anför överbefälhavaren att personbe-
dömningen skall få en ökad betydelse vid antagning av hemvärnsmän samt 
att utbildning och kontroll skall utvecklas. 

Jag har inget att erinra mot de åtgärder överbefälhavaren avser vidta. 

4.8 Läget inom försvarsmakten 

Med utgångspunkt i Överbefälhavarens redovisning kan jag konstatera att 
försvarsmakten i dagsläget inte utan återtagning helt uppfyller de kvali
tetskrav som ställts i form av operativa krav. 

Bl.a. har försvarsmakten vissa brister när det gäller förmågan till luftförsvar 
av vårt land. Bristerna beror främst på att delar av flygstridskrafterna har 
begränsad uthållighet. Vidare uppfyller inte alla luftvärnsförband ställda 
krav. 

Försvarsmakten har också begränsningar i förmågan att hävda vårt 
sjöterritorium. Förbättringar behövs främst inom ubåtsskyddsförmågan. 

Försvarsmaktens förmåga att motstå ett strategiskt överfall kommer under 
de närmaste åren att ha vissa begränsningar främst beroende på att 
armestridskraftema, utom vissa prioriterade förband, inte fullt ut motsvarar 
kraven i denna förmåga direkt vid mobilisering. Sjö- och flygstridskrafter
nas höga initialeffekt innebär dock sammantaget att försvarsmaktens 
förmåga mot strategiskt överfall är godtagbar. I förhållande till tänkbara 
krav under de närmaste åren anser jag att förmågan i detta avseende är 
betryggande. 

Försvarsmaktens sammantagna förmåga mot kust-/gränsinvasion är inte helt 
godtagbar. För att stärka förmågan krävs främst en materiell förnyelse samt 
ett återtagande avseende krigsförbandens samövning och uthållighet. 

Utöver den förmåga som jag nu redovisat krävs att försvarsmakten som 
instrument i säkerhetspolitiken kan verka såväl krisdämpande som krigsav
hållande. Vår krisdämpande förmåga bedömer jag idag som god genom den 
beredskap som upprätthålls och som kan varieras på ett flexibelt sätt. Vår 
förmåga att verka krigsavhållande behöver dock förstärkas. Det skall bland 
annat ske genom att den personella och materiella kvaliteten ökar i de 
prioriterade förbanden. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 

dels föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har anfört om militärområdesunderhålls
regementen (avsnitt 4.1), 

2. godkänna att 1982 års JAS-ram omdefinieras till 
60 200 000 000 kr i prisläget februari 1992 (avsnitt 4.3), 

3. godkänna vad jag i övrigt har anfört om JAS 39-projektet 
(avsnitt 4.3), 

4. anta förslaget till ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser 
av krigsmän m.m. (avsnitt 4.4 och bilaga 5.1), 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 
5. vissa frågor rörande försvarsindustrin (avsnitt 4.2), 
6. personal (avsnitt 4.4). 
7. försvarsmakten och miljön (avsnitt 4.6), 
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4. 9 Arme förband 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

VerksamhetsmJl: 

I allt väsentligt bör inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut ligga 
fast. 

Ändringar görs i förmånssystemen för värnpliktiga och officersaspiran
ter i syfte att reducera kostnaderna. 

Jämfört med inriktningen i försvarsbeslutet reduceras utvecklingstakten 
något för luftvärnsrobotprojektet 23 BAMSE. 

För att sparmålen i 1992 års stabiliseringsproposition skall kunna 
uppfyllas bör reduceringar göras av antalet värnpliktiga som grundut
bildas under utbildningsåren 1995/96 och 1996/97. I stället krigsplace
ras tidigare utbildade värnpliktiga från förband som utgått ur krigs
organisationen. Härutöver bör ytterligare reduceringar genomföras av 
grundorganisationen jämfört med 1992 års försvarsbeslut. Dessa bör 
ske genom att produktionen i Östersund samordnas och rationaliseras 
ytterligare varvid huvuddelen av Norrlands artilleriregementes, A 4, 
etablissement lämnas samt att Skånska luftvärnsregementet, Lv 4, 
avvecklas varvid utbildningen överförs till andra förband. 

Under budgetåret 1993/94 bör grund- och repetitionsutbildningen samt 
den materiella förnyelsen fortsätta att prioriteras. Repetitionsutbildning 
bör genomföras för att tillgodose förbandens behov med hänsyn till 
kraven på krigsduglighet och beredskap. 

Den materiella förnyelsen bör omfatta fortsatt mekanisering av 
stridskrafterna och eldkraften bör förbättras vad avser indirekt och 
direkt pansarvärnseld. 

Resurser. 

B l. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet, ramanslag 
8 638 903 000 kronor 

B 2. Armeförband: Anskaffning av materiel, ramanslag 
3 777 295 000 kronor 

Bemyndiganden för materielbeställningar,m.m. 
13 441 500 000 kronor 

B 3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar, reservationsanslag 
603 200 000 kronor 
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Resultatbedömning 

Chefen för armen har genomfört verksamheten under budgetåret 1991/92 i 
allt väsentligt i enlighet med vad som anges i regleringsbrevet. 

Krigsförbandsutvecklingen har i huvudsak nått angivna mål. Brister i 
krigsduglighet kvarstår vid vissa förband på grund av uteblivna eller 

reducerade övningstillfällen samt materiella brister såväl vad gäller kvalitet 
som kvantitet och tillgänglighet. Detta medför enligt min bedömning att 
grund- och repetitionsutbildning samt den materiella förnyelsen fortsatt bör 
prioriteras. 

Jag kan konstatera att armens påbörjade omstrukturering och det då 
förestående försvarsbeslutet har påverkat genomförandet av verksamheten 
tydligt under budgetåret. En allmän återhållsamhet avseende utveckling av 
och investeringar i grundorganisationen har iakttagits. 

Försöken med förkortad grundutbildning avbröts efter regeringens beslut, 
vilket medförde att grundutbildningsvolymen kraftigt reducerades. Detta 
hade till följd att cirka 3 650 värnpliktiga hemförlovades och att 4 800 

värnpliktiga inte kallades in. Repetitionsutbildningen reducerades på grund 
av ambitionssänkningar i avvaktan på försvarsbeslutet. 

Vidare kan jag konstatera att förtidsavgångarna för yrkesofficerare under 
året minskade jämfört med tidigare år. Härutöver har en stor del av den 
tjänstlediga personalen valt att återgå i tjänst. 

Utvecklingen av infanteribrigad 2000 har genomförts planenligt. 

Planerad verksamhet inom materielanskaffningsområdet har i stort 
genomförts. Beställningar av modernisering av pansarvämsrobotsystem 55 
(TOW), pansarsprängvinggranat STRIX och ammunition till haubits 77 A har 
genomförts. Radarstationer och robotmarkutrustning till luftvärnsrobotsys
tem 90, pansarvärnsrobotsystem 56 (BILL), renoverade haubitsar 15,5F 

samt truppradio 8000 har levererats. 

Chefen för armen har underutnyttjat sina anslag med sammantaget 
550 miljoner kronor. Underutnyttjandet av anslaget för ledning och för
bandsverksamhet (B l.) blev 169, I miljoner kronor. Orsakerna var främst 

att färre antal värnpliktiga grundutbildades än planerat på grund av 
regeringens beslut att avbryta försöken med förkortad grundutbildning. 
Underutnyttjandet i fråga om anslaget för materielbeställningar (B 2.) blev 
340, l miljoner kronor. Orsakerna var främst att beslutet om medgivna 

överskridanden fattades sent under året. Härutöver har tidsförskjutningar 

och omplanering i beställningar bidragit till underutnyttjandet. Underut
nyttjandet av anslaget för anskaffning av anläggningar (B 3.) blev 40,8 

miljoner kronor. Orsakerna var främst att Chefen för armen anbefallde 

investeringsstopp i Eksjö och Sollefteå i avvaktan på försvarsbeslutet. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 5 

76 



Därutöver har rådande konjuktur inneburit lå.ga produktionskostnader. 

Riksrevisionsverket har i sin revisionsberättelse bedömt att årsredovisningen 
är rättvisande. 

Riksrevisionsverket har i juni 1992 överlämnat en rapport om materiell 
beredskap bl.a. inom armen. Jag kommer att beakta Riksrevisionsverkets 
rapport i det fortsatta arbetet med att utveckla regeringens styrning av 
försvarsmakten. 

Sammantaget anser jag att armens resultat för budgetåret 1991/92 i allt 
väsentligt motsvarar ställda uppdrag. Jag räknar i detta sammanhang med 
att redovisningen av uppnå.dda resultat fortsätter att utvecklas så att 
verksamhetsresultatet och resursförbrukning bättre kan relateras till 
varandra. 

För budgetåret 1992/93 anger Chefen för armen att inom delprogrammen 
Norrlandsbrigad, Pansarbrigad och Mekaniserad brigad verksamheten 
genomförs enligt regleringsbrevet utom avseende luftvämsrobotkompaniers 
införande och artillerifunktionens omorganisation. Denna senareläggs till 
slutet av innevarande försvarsbeslutsperiod. 

Organiserandet av den mekaniserade brigaden i Övre Norrland har försenats 
på grund av förändrade tider för materielleverans och därtill kopplade behov 
av utbildning. Brigaden kan vara organiserad först efter år 1996. 

Slutsatser 

Långsiktig inriktning 

Det är enligt min mening viktigt att det långsiktiga målet för armens 
krigsorganisation kan kvarstå i enlighet med 1992 års försvarsbeslut. En 
förutsättning för detta är att den påbörjade omstruktureringen av armen i 
form av sammanslagningar och nedläggningar av fredsetablissement fullföljs 
så att den nya grundorganisationen är intagen senast den 
I juli 1994. 

För att sparmålen i 1992 års stabiliseringsproposition skall kunna uppfyllas 
måste dock ytterligare reduceringar genomföras av grundorganisationen 
jämfört med 1992 års försvarsbeslut. 

Produktionen i Östersund samordnas och rationaliseras ytterligare varvid 
huvuddelen av Norrlands artilleriregemente (A 4) etablissement lämnas 
senast den 30 juni 1994. 

Med hänsyn till behovet av att säkerställa erforderlig kompetensutveckling 
och för att åstadkomma en långsiktig besparingseffekt bör Iuftväms
utbildningen inom det blivande Södra militärområdet i huvudsak kon
centreras till ett verksamhetsställe. Riksdagen har tidigare beslutat 
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omlokalisera Göta luftvärnsregemente (Lv 6) till Halmstad. För att 
åstadkomma ytterligare besparingar bör Skånska luftvärnsregementet 
(Lv 4) läggas ner och etablissementet avvecklas senast den 
31 december 1994. I konsekvens med ovanstående bör utbildningen vid Lv 
4 företrädesvis överföras till Halmstad och Norrtälje (Lv 3). överbe
fälhavaren skall utreda den lämpligaste fördelningen ur operativ, ekonomisk 
och produktionsmässig synvinkel. Verksamheten vid P 7/Fo 11 lokaliseras 
i sin helhet till Revingehed. 

Jag anser att värnpliktstillgången i de krigsförband, som är under avveckling 
till följd av 1992 års försvarsbeslut, bör tillvaratas i ökad omfattning för 
fältförbanden. Detta medför att reduceringar kan göras av antalet värnplikti
ga som grundutbildas under utbildningsåren 1995/96 och 1996/97. Cirka 
1 000 färre värnpliktiga per år behöver därmed inkallas. En ökning av 
medelåldern i vissa förband måste härvid accepteras liksom att samträningen 
av dessa förband tillfälligt kan bli något sämre. 

Vid sin behandling av försvarsbeslutspropositionen anförde Försvarsutskottet 
(bet. 1991/92:FöU12) att det var angeläget att materielprojekten BAMSE 
och BONUS genomförs enligt vad som hade redovisats för utskottet. 

När det gäller luftvämsrobotsystemet 23 BAMSE räknar jag f.n. med att 
det, för att inrymmas inom de ekonomiska ramar som följer av 1992 års 
stabiliseringsproposition, kommer att behöva genomföras i en något 
reducerad takt och med ett större ansvarstagande från industrin än vad som 
följer inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut. Finansieringen bör ske 
dels genom under anslaget avdelade medel, dels genom omfördelning av 
medel mellan anslag. Dessutom bör viss finansiering kunna ske genom 
utnyttjande av medel från utförsäljning av oljeprodukter som hittills 
beredskapslagrats för krig. Chefen för Näringsdepartementet återkommer 
senare i dag i frågan om utförsäljning av beredskapslager av olja i 
anslutning till sin redovisning av den tolfte huvudtiteln. 

För att möjliggöra denna hantering och för att skapa flexibilitet återkommer 
jag i avsnitt 7 .2.1 med förslag om möjligt att i vissa fall föra medel mellan 
berörda anslag. 

Beträffande artillerigranaten BONUS har jag beräknat vissa medel för 
fortsatt utveckling av denna. 

Jag lämnar här också en redovisning av regeringens beslut från november 
1992 att armen skall få köpa pansarbandvagnen MT-LB från Tyskland. 
Under lång tid har behovet av splitterskydd till våra infanteri- och 
norrlandsförband varit stort. I och med anskaffningen av MT-LB förbättras 
nu den operativa förmågan för armestridskrafterna snabbare än vad som 
annars följer av 1992 års försvarsbeslut. De förband som tillförs MT-LB 
kommer att till en låg kostnad ges splitterskydd, bandrörlighet och amfibisk 
förmåga. Ökad rörlighet och splitterskydd kommer att innebära förbättrade 
överlevnadsmöjligheter för soldaterna. Flera förband får skydd mot kemiska 
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stridsmedel. 

Verksamhetsmål budgetllret 1993194 

Med utgångspunkt i de angivna åtgärderna för att stabilisera den svenska 
ekonomin skall reduceringar göras i förmånssystemen för värnpliktiga och 
officerssaspiranter. 

Chefen för armen anför i sin anslagsframställning att verksamheten inom 
huvudproduktionsområde 1 under budgetåret 1993/94 kommer präglas av 
slutfasen av omstruktureringsarbetet som sker till följd av 1992 års 
försvarsbeslut. 

För inriktningen i övrigt vill jag framhålla följande. 

Under budgetåret 1993/94 bör grund- och repetitionsutbildningen samt den 
materiella förnyelsen fortsätta att prioriteras. Repetitionsutbildning bör 
genomföras för att tillgodose förbandens behov med hänsyn till kraven på 
krigsduglighet och beredskap. 

Av 1992 års försvarsbeslut följer bl.a. att Värmlands regemente 
I 2/Fo 52 bör omlokaliseras till Kristinehamn och där samlokaliseras med 
Bergslagens artilleriregemente (A 9) om övningsbetingelserna i Kristine
hamn blir tillräckligt goda. Chefen för armen inkom under hösten 1992 med 
sitt ställningstagande där han anser att övningsverksamheten i Kristinehamn 
kan bedrivas på en nivå som tillgodoser brigadens och artilleriets behov. 

Länsstyrelsen i Värmlands län har yttrat sig om möjligheterna att utvidga 
närövningsfältet i Kristinehamn med hänsyn till bestämmelserna i 2 och 3 
kap. lagen (1987: 12) om hushållning med naturresurser m.m. (NRL). 
Länsstyrelsen bedömer att en sådan utvidgning är möjlig. 

Regeringen har i ett beslut nyligen givit Chefen för armen i uppdrag att 
påbörja samlokalisering av Värmlands regemente med Bergslagens 
artilleriregemente i Kristinehamn så att samlokaliseringen kan vara 
genomförd senast den 30 juni 1994. 

Anslag 

B l. Armeförband: Ledning och förbandsversamhet 

1991/92 Utgift 8 068 904 890 
1992/93 Anslag 8 575 000 000 
1993/94 Förslag 8 638 903 000 

<> Rik.1</11,~e11 /<N:!193. I sam/. Nr /IJli. !Ji/11g11 5 
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Verksamheten under anslaget består av utbildning för och vidmakthållande 
av armens krigsförband samt upprätthållande av insats- och mobilise
ringsberedskap m. m. 

Chefen för armen hemställer att 8 383 miljoner kronor anvisas (inklude
rande kompensation för reservofficersavtal och centrala löneavtal). 

Överbefälhavaren föreslår att anslaget förs upp med 
8 311,18 miljoner kronor. 

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 

1993/94. Förutom de förändringar som föranleds av åtgärderna för att 
stabilisera den svenska ekonomin överenstämmer inriktningen i allt 
väsentligt med den som Chefen för armen har föreslagit i sin anslags
framställning. Jag beräknar medelsbehovet till 8 638 903 000 kronor. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 

finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud
geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 
2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer 
slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika 
från det nu budgeterade beloppet. 

B 2. Armeförband: Anskaffning av materiel 

1991/92 Utgift 3 527 864 715 
1992/93 Anslag 3 283 400 000 
1993/94 Förslag 3 777 295 000 

Verksamheten under anslaget omfattar materielunderhåll som inte är en 
direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och övning av 
förbanden, anskaffning av materiel för krigsorganisationen och av viss 
materiel för fredsbruk samt utveckling av materiel för armen. Verksamheten 
inriktas genom tilldelning av bemyndiganden medan anskaffningstidpunkt 

och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen. 

Chefen för armen hemställer att 3 556 miljoner kronor anvisas. Härutöver 

äskas 200 miljoner kronor för luftvämsrobotprojektet 23 BAMSE. Dessutom 
bör 1 miljon kronor överföras från anslaget K 2. Gemensam försvars
forskning för robotteknikforskning. 

Chefen för armen begär bemyndiganden om 13 441 516 000 kronor. Bl.a. 

äskas bemyndiganden för anskaffning av ny stridsvagn som enligt Chefen 
för armen är det viktigaste enskilda projektet i armens förnyelse. 
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Överbefälhavaren tillstyrker Chefens för armen yrkanden och föreslår att Prop. 1992/93: 100 
anslaget förs upp med 3 818 miljoner kronor. I ett kompletterande yttrande Bilaga 5 
med anledning av stabiliseringspropositionen föreslår Överbefälhavaren att 
anslaget i stället förs upp med 3 761 000 000 kronor. 

Jag kan i huvudsak godta vad Chefen för armen har anfört. Beträffande 
materielprojekten BAMSE och BONUS får jag hänvisa till vad jag i det 
föregående har anfört om armens långsiktiga inriktning. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet uppgår till 3 777 295 000 kronor 
och bemyndigandebehovet har jag beräknat till 13 441 500 000 kronor. Den 
beräknande bemyndigandeskulden blir därmed den 30 juni 1994 25 miljarder 
kronor. 

Liksom tidigare bör det ankomma på regeringen att ta ställning till vilka 
anskaffningar m.m. som bör ske inom ramen för det bemyndigande som 
riksdagen kan komma att lämna. 

B 3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 

1991/92 Utgift 405 166 397 
1992/93 Anslag 713 000 000 
1993/94 Förslag 603 200 000 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnation och centralt beslutade 
ombyggnads- och underhållsåtgärder av befästningar, ammunitionsförråd 
och lokaler m.m. för armen. Vidare omfattar verksamheten markförvärv för 
dessa och för övnings- och skjutfält. 

Chefen för armen anför att investeringar vid Västernorrlands regemente 
(I 21/Fo 23) beräknas under året uppgå till ca 82 miljoner kronor. Investe
ringssumman har inplanerats med ca 21 miljoner kronor inom ram och 
61 miljoner kronor som tilläggsäskande. Chefen för armen hemställer att 
633 miljoner kronor anvisas anslaget. Överbefälhavaren tillstyrker 
planeringen och föreslår att anslaget förs upp med samma belopp. 

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 603 200 000 kronor. 
Vid min beräkning har jag tagit hänsyn till investeringsbehovet vid I 21. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad som anförts om förändringar i armens grundorga

nisation, 
2. godkänna den förändrade inriktningen i övrigt av armeförbanden, 
3. till Armiforband: Ledning och förbandsverksamhet för budget

året 1993/94 anvisa ett ramanslag på 8 638 903 000 kr, 
4. till Armeforband: Anskaffning av materiel för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 3 777 295 000 kr, 
5. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 

m.m. och utvecklingsarbete för armeförband får läggas ut 
inom en kostnadsram av 13 441 500 000 kr, 

6. till Armeforband: Anskaffning av an/liggningar för budgetåret 
1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 603 200 000 kr. 
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4.10 Marinförband 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

I allt väsentligt bör inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut ligga 
fast. 

Även under budgetåret 1993/94 bör ubåtsskyddsförmågan, organiseran
det av amfibieförband samt upprätthållandet av ubåtsförbandens 
förmåga prioriteras. Anpassningen av antalet krigsförband till en 
minskad organisation bör fortsätta. 

Ändringar görs i förmånssystemen för värnpliktiga och officersaspiran
ter i syfte att reducera kostnaderna. 

Verksamheten vid Muskövarvet bör skiljas ut från Ostkustens 
marinkommando och överlåtas till ett statligt eller privatägt aktiebolag. 

Resurser. 

C l. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet, ramanslag 
2 754 180 000 kronor. 

C 2. Marinförband: Anskaffning av materiel, ramanslag 
2 920 355 000 kronor. 

Bemyndiganden för materielbeställningar m.m. 
5 127 200 000 kronor. 

C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar, reservationsanslag 
166 000 000 kronor. 

Resultatbedömning 

Jag konstaterar att Chefen för marinen i allt väsentligt har genomfört 
verksamheten under budgetåret 1991/92 i enlighet med vad som angetts i 
regleringsbrevet. 
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Genom regleringsbrevet gavs Chefen för marinen möjlighet att åstadkomma 
besparingar genom bl.a. minskat gångtidsuttag och lägre beredskap. Chefen 
för marinen synes endast till viss del ha utnyttjat denna möjlighet. Chefen 
för marinen gavs även möjlighet att minska repetitionsutbildningen. Den 
minskade repetitionsutbildningen har lett till att utbildningsnivåerna som de 
operativa cheferna kräver i många fall inte kunnat uppnås. Jag anser det mot 
denna bakgrund vara viktigt att repetitionsutbildningen nu efterhand kan 
återgå till en normal nivå. 

Chefen för marinen har överutnyttjat sina anslag med sammantaget 
319,9 miljoner kronor. Anslaget C 1. har underutnyttjats med 
31,2 miljoner kronor. Anslaget C 2. har överutnyttjats med 
348,2 miljoner kronor. överutnyttjandet är enligt Chefen för marinen främst 
beroende på en felaktig prognos beträffande belastningen på anslaget, varvid 
tidigareläggning av utbetalningar och anskaffning av ett antal objekt gjordes. 
Anslaget C 3. har överutnyttjats med 2,3 miljoner kronor. 

Jag kan också konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invänd
ningar i revisionsberättelsen avseende Chefen för marinen. Jag instämmer 
dock i Riksrevisionsverkets påpekande att uppföljningssystemet måste vara 
sådant att en mer tydlig bedömning av uppnådda resultat blir möjlig att 
göra, dvs att verksamhetsresultat och förbrukade resurser bättre kan 

relateras till varandra. 

För budgetåret 1992/93 konstaterar jag att Chefen för marinen avser 
fortsätta prioritering av kvalitet och materiell förnyelse. Avveckling av 
övertalig personal och anläggningar på grund av minskad organisation 
kommer att genomföras i den högsta takt som förhållandena medger. 

Riksrevisionsverket har i juni 1992 överlämnat en revisionsrapport om den 
materiella beredskapen inom bl.a. marinen. Jag kommer att beakta Riks
revisionsverkets synpunkter i det fortsatta arbetet med utvecklingen av 
regeringens styrning av försvarsmakten. 

Slutsatser 

Ltlngsiktig inriktning 

Som en följd av 1992 års stabiliseringsproposition skall besparingar göras 
även inom marinen. Ändringar görs därför i förmånssystemen för värnplikti
ga och officersaspiranter i syfte att reducera kostnaderna. 

Överbefälhavaren föreslår med anledning av stabiliseringspropositionen att 
Muskövarvet skall skiljas ut från Ostkustens marinkommando och bli en 
särskild resultatenhet. Syftet är att möjliggöra en rationellare drift men 
också en förberedelse för att pröva det mest rationella huvudmanna

skapet. 
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Jag anser att verksamheten vid Muskövarvet bör överlåtas till ett statligt 
eller privat aktiebolag. Det bör ankomma på regeringen att pröva de olika 
lösningar som kan vara möjliga i detta hänseende. I avvaktan på detta avser 
jag att föreslå regeringen att Chefen för marinen tills vidare skall få överta 
huvudmannaskapet för varvet och driva det som en särskild resultatenhet i 
syfte att åstadkomma ett tydligare kund/leverantörsförhållande mellan varvet 
och Ostkustens marinkommando. 

Det är dock enligt min mening viktigt att den inriktning som fastslogs i 
1992 års försvarsbeslut i stort ligger fast. Detta innebär bl.a. att ubåts
skyddsförmågan, organiserandet av amfibieförband samt ubåtsförbandens 
förmåga bör säkerställas. Repetitionsutbildningen bör efterhand återgå till 
normal nivå. 

Överbefälhavaren har på regeringens uppdrag redovisat i vad mån sjö
stridskrafternas produktionsledning helt eller delvis kan överföras från 
kustflottans stab till marinkommandona. 

Överbefälhavaren framhåller att det finns starka skäl att sammanhålla 
produktionen av operativt rörliga fartygsförband. Den del av kustflottans 
stab som uteslutande hanterar administrativa uppgifter inom ramen för 
förbandsproduktionen innehåller enligt Överbefälhavaren endast cirka tre 
personer. En överföring av produktionsansvar till flera marinkommandon 
skulle därför enligt överbefälhavaren innebära ökade kostnader för 
administration. Överbefälhavaren konstaterar att de krav som ställs på 
produktionen av sjöstridskrafter, inom ramen för försvarsmaktens nuvarande 
organisation, tillgodoses bäst med nuvarande ansvars- och lydnadsför
hållanden. 

Enligt min mening bör statsmakterna besluta om kustflottans roll i 
förbandsproduktionen först när Överbefälhavaren återkommit med ett samlat 
förslag avseende styrning, produktion och uppföljning av förbandsproduktio
nen i anslutning till LEMO-utredningen. 

Överbefälhavaren har på regeringens uppdrag även utrett möjligheterna att 
samutnyttja marinens ubåtsjaktflygplan inom kustbevakningen och marinen. 
Flygplanet förutsattes, efter anpassning till bestämmelser för civil luftfart, 
tillhöra kustbevakningen. 

Överbefälhavaren konstaterar bl.a. att befintlig ubåtsjaktutrustning 
förutsätter att operatörsfunktionen personalförsörjs från marinen. Denna 
produktion förutsätter 600 - 800 flygtimmar per år, samordnade med 
kustflottans övningsverksamhet. Vidare framhåller han att de taktiska 
erfarenheterna av flygplanet är goda och att medel för fortsatt drift kunnat 
inplaneras av Chefen för marinen. Överbefälhavaren föreslår därför att 
ubåtsjaktflygplanet bibehålls i marinen med nuvarande uppgifter och 
lydnadsförhållanden. 
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Jag ansluter mig till Överbefälhavarens förslag. Ett bibehållande av dagens 
organisationstillhörighet torde enligt min mening bäst tillvarata redan gjorda 
investeringar, under förutsättning att verksamheten ryms inom tilldelad 
medelsram. 

Verksamhetsnull budgetåret 1993194 

Utöver de besparingar som åstadkoms beträffande värnpliktsförmåner och 
officersutbildning, bör verksamheten vid Karlskrona örlogsskolor (KÖS) och 
Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) samordnas, främst beträffande 
lednings- och administrativa funktioner samt den del av utbildningen som 
idag genomförs vid båda skolorna. 

Inriktningen av den materiella förnyelsen bör ligga fast. 

Anpassningen av antalet krigsförband till en minskad organisation bör 
fortsätta. Vidare anser jag det angeläget att samgrupperingen av ledningen 
för kustbevakningsregioner med marinkommandona slutförs. 

Chefen för marinen har anmält att han bedömer att de förändringar avseende 
marinens grund- och krigsorganisation och den produktion som skall 
genomföras för att nå försvarsbeslutets mål kan komma att innebära högre 
kostnader för marinen än vad Överbefälhavaren beräknade i underlaget inför 
försvarsbeslutet. 

Chefen för marinen anser dock att nuvarande planering innehåller balans 
mellan uppgifter och resurser för att uppnå försvarsbeslutets mål, under 
förutsättning att de antaganden om kostnader för avvecklingsorganisationen 
och övrig rationaliseringsverksamhet som Överbefälhavaren har gjort och 
som godtagits av regering och riksdag visar sig hållbara. 

Överbefälhavaren bedömer att Chefen för marinen kan genomföra sin plan 
och att erforderliga medel härför finns tillgängliga. Jag delar Överbefäl
havarens uppfattning om att de nämnda antaganden om kostnader för 
avvecklingsorganisationen m. m. bör ligga till grund för planeringen, och jag 
förutsätter att Chefen för marinen genomför verksamheten inom tilldelad 
medelsram. 

Anslag 

C 1. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 

1991/92 Utgift 2 895 776 272 
1992/93 Anslag 2 822 000 000 
1993/94 Förslag 2 754 180 000 

Verksamheten under anslaget består av utbildning för och vidmakthållande 
av marinens krigsförband samt upprättande av insats- och mobiliseringsbe
redskap m.m. 
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Chefen för marinen hemställer att 2 645 miljoner kronor anvisas. I sitt Prop. 1992/93:100 
kompletterande yttrande över anslagsframställningarna föreslår överbefäl- Bilaga 5 
havaren att anslaget förs upp med 2 630.36 miljoner kronor. 

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 
1993/94. Inriktningen överensstämmer i sina väsentliga delar med den som 
Chefen för marinen har föreslagit i sin anslagsframställning. Jag beräknar 
därför behovet under anslaget till 2 754 180 000 kronor. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud
geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 
2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer 
slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika 
från det nu budgeterade beloppet. 

C 2. Marinförband: Anskaffning av materiel 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

3 161 962 081 
2 587 ()()() ()()() 
2 920 355 ()()() 

Verksamheten under anslaget omfattar dels översyner av stridsfartyg och 
åtgärder på grund av haverier m.m., dels materielunderhåll, som inte är en 
direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och övning vid 
förbanden, dels anskaffning av materiel för krigsorganisationen och av viss 
materiel för fredsbruk samt utveckling av materiel för marinen. Verksam
heten inriktas genom tilldelning av bemyndiganden medan anskaffnings
tidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen. 

Chefen för marinen hemställer att 2 797 miljoner kronor anvisas och att ett 
bemyndigande om 5 127,2 miljoner kronor inhämtas. överbefälhavaren till
styrker planeringen och föreslår att anslaget förs upp med 
2 799,16 miljoner kronor. 

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 
1993/94. Denna överensstämmer i allt väsentligt med vad Chefen för 
marinen har anfört i sin anslagsframställning. Jag beräknar medelsbehovet 
till 2 920 355 000 kronor och bedömer bemyndigandebehovet till 
5 127 200 000 kronor. Den beräknade bemyndigandeskulden blir därmed 
den 30 juni 1994 12 055 000 000 kronor. Liksom tidigare bör det ankomma 
på regeringen att ta ställning till vilka anskaffningar m.m. som bör ske inom 
ramen för det bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna. 
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C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

201 454 056 
200 000 000 
166 000 000 

Verksamheten under anslaget omfattar utveckling, anskaffning och 
vidmakthållande av mark, anläggningar och lokaler för huvudprogrammet 
Marin förband. 

Chefen för marinen redovisar bl.a. ombyggnader för staben vid Ostkustens 
marinkommando och helikopterdivisionen vid Berga och hemställer att 
186 miljoner kronor anvisas. Överbefälhavaren tillstyrker planeringen och 
föreslå.r att anslaget förs upp med samma belopp. 

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 166 000 000 kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att överlåta statens tillgångar och skulder i 
verksamheten vid Muskövarvet till ett statligt eller privatägt aktiebolag, 
2. godkänna den förändrade inriktningen i övrigt av marinförbanden, 
3. till Marinforband: Ledning ochforbandsverksamhet för budgetåret 
1993/94 anvisa ett ramanslag på 2 754 180 000 kr, 
4. till Marinforband: Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 
anvisa ett ramanslag på 2 920 355 000 kr, 
5. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel rn. m. 
och utvecklingsarbete för marinförband få.r göras inom en kostnadsram 
av 5 127 200 000 kr, 
6. till Marinforband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 
1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 166 000 000 kr. 
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4.11 Flygvapenförband 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Under budgetåret 1993/94 avvecklas en flygdivision. Västgöta flyg
flottilj, F 6, i Karlsborg läggs ned. Den långsiktiga inriktningen för 
krigsorganisationen, som fastslogs i 1992 års försvarsbeslut, om
fattande 16 divisioner bör kvarstå. 

Ändringar görs i förmånssystemen för värnpliktiga och officersaspiran
ter i syfte att reducera kostnaderna. 

I övrigt bör i allt väsentligt inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut 
ligga fast. 

Resurser. 

D 1. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet, ramanslag 
5 364 47 000 kronor. 

D 2. Flygvapenförband: Anskaffnir:g av materiel, ramanslag 
7 547 941 000 kronor. 
Bemyndiganden för materielbeställningar m.m. 
2 194 000 000 kronor. 

D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar, reservations
anslag 423 600 000 kronor. 

Resultatbedömning 

Chefen för flygvapnet har genomfört verksamheten under budgetåret 
1991/92 i allt väsentligt i enlighet med vad som angetts i regleringsbrevet. 

I regleringsbrevet gav regeringen Chefen för flygvapnet möjlighet att 
åstadkomma besparingar genom att minska flygtidsuttaget inom J 35- och 
AJ/S 37-systemen. Chefen för flygvapnet har inte till fullo utnyttjat denna 
besparingsmöjlighet. Under hand har Chefen för flygvapnet till mig 
redovisat att besparingen inom J 35-systemet utnyttjats helt. Inom 
AJ/S 37-systemet har besparingen däremot fått begränsas med hänsyn till 
kravet på dels flygtidsproduktion för att flygförarna i systemet skall uppnå 
erforderlig kompetens, dels att incidentberedskapen skall kunna upp
rätthållas. Jag godtar Chefen för flygvapnets bedömning i denna sak. 
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Chefen för flygvapnet gavs även möjlighet att åstadkomma besparingar 
genom att genomföra repetitionsutbildning med en väsentligt lägre 
ambitionsnivå än vad som var planerat. Chefen för flygvapnet redovisar att 
repetitionsutbildningen har hållits på en låg nivå. Detta har fått en negativ 
effekt för bl.a. stril- och basförbanden. Jag anser det mot denna bakgrund 
vara viktigt att repetitionsutbildningen nu efter hand återgår till en normal 
nivå. 

Jag kan konstatera att personalläget generellt sett har förbättrats. Brister 
anmäls dock fortfarande för vissa stril- samt lednings- och sambandsför
band. Här förekommer också materiella brister. Jag noterar vad Chefen för 
flygvapnet har redovisat i dessa delar och förutsätter att arbetet med att 
förbättra läget inom de aktuella områdena fortsätter. 

Chefen för flygvapnet har underutnyttjat anslagen med sammantaget 171,2 
miljoner kronor. Huvuddelen av underutnyttjandet återfinns på anslaget för 
materielbeställningar (D 2.) och uppgår där till 208,3 miljoner kronor. 
Underutnyttjandet beror enligt Chefen för flygvapnet huvudsakligen på 
förseningar i uteliggande beställningar på system STRIC, senareläggningar 
av vissa planerade betalningar inom JAS 39-systemet som en följd av 
avtalsförhandlingar om delserie 2 och på övriga förseningar i uppdragsverk
samheten. Anslaget för ledning och förbandsverksamhet (D 1.) har över
utnyttjats med 41,9 miljoner kronor. Under budgetåret pekade prognoserna 
på ett stort överutnyttjande av anslaget. Genom kraftfulla besparingsåtgärder 
från Chefen för flygvapnets sida har överutnyttjandet kunnat begränsas till 
41,9 miljoner kronor. Anslaget för anskaffning av anläggningar (D 3.) har 
på grund av kraven på återhållsamhet inom huvudprogrammet underut
nyttjats med 4,8 miljoner kronor. 

Riksrevisionsverket anför i sin revisionsberättelse att årsredovisningen är 
rättvisande. 

Sammantaget anser jag att Chefen för flygvapnets resultat för budgetåret 
199 l/92 i allt väsentligt är bra. Dock anser jag att återredovisningen av 
uppnådda resultat bör kunna förbättras så att verksamhetens resultat och 
förbrukade resurser bättre kan relateras till varandra. 

För budgetåret 1992/93 noterar jag att Chefen för flygvapnet avser inleda 
verksamheten enligt 1992 års försvarsbeslut. Det gäller bl.a. följande. 

Inom stridslednings- och luftbevakningsförbanden inleds minskningen av 
antalet strilbataljoner. Vidare planeras fortsatt utveckling och viss seriean
skaffning inom radiokommunikationssystemet RAS 90. För jaktflygför
banden genomförs minskningen av antalet flygdivisioner samt beställs 
typförbättring av radarn för flygplan JA 37. Utvecklingen inom delprogram
met JAS 39-förband fortsätter. För basförbanden slutförs utbyggnaden av 
en flygbas 90 och en bascentral vid flygbas. Avvecklingen av Bråvalla 
flygflottilj (F 13) i Norrköping inleds. 
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I en skrivelse till regeringen i september 1992 har Chefen för flygvapnet 
redovisat resultatet av uppdraget att överväga utnyttjandet av Bråvalla som 
krigsbas. Under budgetåret 1992/93 avser Chefen för flygvapnet vidare att 
påbörja byggandet av stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS) vid 
Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20). Härutöver avser Chefen för flygvapnet 
att börja åtgärda de brister som har redovisats i årsredovisningen för 
budgetåret 1991/92. 

Slutsatser 

Långsiktig inriktning 

I sina huvuddrag bör den inriktning i fråga om flygvapenförbanden som 
lades fast i 1992 års försvarsbeslut gälla. Detta innebär bl.a. att det 
långsiktiga målet med 16 flygdivisioner upprätthålls. På några punkter bör 
dock ändringar göras. 

Enligt 1992 års stabiliseringsproposition skall Västgöta tlygtlottilj (F 6) i 
Karlsborg avvecklas. Besparingar skall vidare göras inom förmånssystemen 
för värnpliktiga och officersaspiranter i syfte att reducera kostnaderna. 

Vidare anser jag att flygräddningsorganisationen bör ses över under 
innevarande försvarsbeslutsperiod och anpassas till flygvapnets förändrade 
grundorganisation. Ett annat område som har diskuterats i besparingshänse
ende är måltlygdivisionen vid Malmen. Enligt min mening är måltlyg
verksamheten av stor betydelse för att stridskrafterna skall kunna öva under 
störda förhållanden. Rationaliseringar bör emellertid kunna åstadkommas i 
denna verksamhet. 

Överbefälhavaren skall senast i september 1995 lämna förslag till en 
förändrad grundorganisation för flygvapnet. Enligt min mening bör detta 
uppdrag kompletteras med att omfatta även en översyn av lokaliseringen av 
vissa delar av flygvapnets skolverksamhet, i första hand Krigsflygskolan (F 
5) i Ljungbyhed, och Flygvapnets Halmstadskolor (F 14). 

I sin programplan ÖB 93 har Överbefälhavaren redovisat resultaten av de 
uppdrag som regeringen lämnade i 1992 års planeringsanvisningar. 

För stridslednings- och luftbevakningsförbanden redovisar överbefälhavaren 
översiktligt uppgifter och organisation för ett framtida förenklat system för 
yt- och luftövervakning. Systemet avses att den 1 juli 1994 ersätta den 
nuvarande optiska luftbevakningen, och det kommer att ha ungeflir samma 
uppgifter. Antalet centraler och observationsplatser kommer dock att vara 
färre än i det nuvarande systemet. Förbanden avses bli organiserade med 
frivilligpersonal och samarbete förutsätts ske med hemvärnsorganisationen. 
Överbefälhavaren anmäler att han återkommer i sin nästa programplan med 
ett slutligt förslag som också innefattar kostnader för systemet. 
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Jag kan ställa mig bakom Överbefälhavarens principredovisning. Enligt min 
mening bör statsmakterna dock besluta om det nya systemet för yt- och luft
övervakning först när ett slutligt förslag föreligger. Detta bör kunna ske 
genom 1994 års budgetproposition. 

Av överbefälhavarens redovisning av uppdraget om rationalisering av 
underhållet av flygmateriel framgår att Chefen för flygvapnet redan har 
vidtagit ett antal åtgärder - och planerar ytterligare - för att rationalisera 
verksamheten. Jag konstaterar att de vidtagna och föreslagna åtgärderna 
kommer att leda till icke obetydliga besparingar. Jag förutsätter att Chefen 
för flygvapnet fortsätter arbetet med att rationalisera och effektivisera 
underhållet av flygmaterielen. 

För delprogrammet lednings- och sambandsförband lämnar överbefäl
havaren följande redovisning av uppdraget om lokalisering m.m. av 
flygkommandona. Den l juli 1993 ombildas F 10/Se S till F 10/FK 
Götaland och F 16/Se M till F 16/FK Svealand. F 21/Se ÖN ombildas till 
F 21/FK Norrland. F 4/Se NN ombildas till utbildningsförband benämnt 
F 4. Sektorflottiljstaben avvecklas och sektoransvaret övergår till Chefen för 
F 21/FK Norrland. Flygkommandostabema för F 10/FK Götaland och 
F 16/FK Svealand lokaliseras till nuvarande sektorstabs grupperingssplats. 

I avvaktan på resultatet av pågående utredningsarbete om bl.a. uppgifts
fördelning mellan flygkommandostaben och i flygkommandot ingående 
ledningsenheter och stridsledningscentraler föreslår Överbefälhavaren att 
F 21/FK Norrland tills vidare lokaliseras till nuvarande grupperingsplats för 
F 21/Se ÖN. överbefälhavaren bedömer vidare att ett slutligt förslag till 
gruppering av F 21/FK Norrland kan lämnas i samband med att uppdraget 
om flygvapnets omstrukturering redovisas den 15 september 1995. 
Överbefälhavaren redovisar också översiktligt utvecklingen av flygkomman
donas organisation i fred och i krig fram till den 1 juli 1996. Vid denna 
tidpunkt bedöms flygkommandona helt ha övertagit Chefen för första 
flygeskadems uppgifter varvid också den nuvarande myndigheten upphör. 

Jag har i det föregående (avsnitt 4.1) om ledningsfrågor behandlat 
benämningen av militärområdena. Flygkommandona bör benämnas efter 
samma princip, dvs. F 21/Norra flygkommandot, F 16/Mellersta flyg
kommandot resp. F 10/Södra flygkommandot. När det gäller den fortsatta 
inrik1ningen i fråga om flygkommandona kan jag gcxlta Överbefälhavarens 
förslag, och då även förslaget till övergångslösning avseende F 21/Norra 
flygkommandot (dvs. den myndighet Överbefälhavaren föreslår benämns 
F 21/FK Norrland). Jag vill med anledning av Överbefälhavarens förslag 
om flygkommandona emellertid betona vikten av att Överbefälhavaren och 
Chefen för flygvapnet iakttar stor återhållsamhet med förslag eller lösningar 
som innebär sådana lokaliseringar som i sin tur kan föranleda t.ex. krav på 
omfattande byggnadsinvesteringar. 
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överbefälhavaren har vidare i november 1992 redovisat resultatet av 
regeringens uppdrag avseende systemplan Flygsystem 37 genom att redovisa 
inriktningen av modifieringen till AJS 37. överbefälhavaren anför bl.a. att 
modifieringen till AJS 37 innebär en kostnadseffektiv lösning för att 
bibehålla flygstridskrafternas samlade effekt. Detta kompenserar till en del 
det minskande antalet flygdivisioner och det försenade införandet av JAS 39 
i krigsorganisationen. 

Jag delar överbefälhavarens uppfattning och vill understryka vikten av att 
den planerade integreringen av AJ och S 37 till AJS 37 fullföljs. 

I sin programplan ÖB 93 har överbefälhavaren också lämnat en läges
redovisning vad gäller uppdraget om en ändrad grundorganisation för 
Flygvapnet. Av redovisningen framgår att vid samtliga flottiljer utom de i 
Ljungbyhed (Krigsflygskolan, F 5) och Halmstad (Flygvapnets Halmstads
kolor, F 14) har arbetet med verksamhetsbeskrivning slutförts och tekniska 
utredningar påbörjats inför den kommande koncessionsprövningen om 
utökad flygverksamhet. Enligt nuvarande tidsplan skall ansökningshand
lingar lämnas in till Koncessionsnämnden för miljöskydd senast den 
31 december 1993. 

Jag kan konstatera att arbetet med att söka tillstånd för utökad flyg
verksamhet har kommit igång på ett förtjänstfullt sätt. Sammantaget finns 
nu enligt min mening goda förutsättnir.gar för att statsmakterna skall ha ett 
fullgott underlag för beslut budgetåret 1995/96 om en förändrad grundorga
nisation för flygvapnet. Frågan om flygvapnets omstrukturering bör nu 
löpande kunna följas av den inom Försvarsdepartementet nyligen tillsatta 
parlamentariska beredningen för genomförandet av 1992 års försvarsbeslut. 

Verksamhetsmål budgettlret 1993194 

Med utgångspunkt i anledning av 1992 års stabiliseringsproposition skall 
följande åtgärder vidtas under budgetåret 1993/94. En AJ/S 37-division skall 
avvecklas och Västgöta flyg flottilj, F 6, i Karlsborg skall läggas ned. I sitt 
kompletterande underlag i december 1992 förordar överbefälhavaren en 
snabbare nedläggningstakt avseende F 6 än den som regeringen angav i 
stabiliseringspropositionen. Mot bakgrund av betydelsen av att åstadkomma 
tidiga besparingar delar jag Överbefälhavarens uppfattning och föreslår 
därför att nedläggningen av F 6 - som skall inledas den 1 juli 1993 - skall 
vara avslutad senast den 30 juni 1994. Flygverksamheten vid F 6 skall ha 
upphört helt senast den 31december1993. Inom flygvapnet skall härutöver 
reduceringar göras i förmånssystemen för värnpliktiga och officersaspiran
ter. 

Jag bedömer att de här redovisade reduceringarna kan genomföras utan att 
inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut äventyras. 
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I detta ligger att jag förordar en stegvis återgång till en normal volym för 
repetitionsutbildning inom flygvapnet. För inriktningen i övrigt vill jag 
framhålla följande. 

Inom attack- och spaningsflygförbanden AJ, AJ/S och S 37 bör under 
budgetåret 1993/94 sex flygdivisioner produceras. I avvaktan på att JAS 39-
systemet med full spaningskapacitet kan införas i krigsorganisationen bör 
särskild vikt läggas vid att vidmakthålla och utveckla spaningsförmågan 
inom 37-systemen. 

Genom 1992 års försvarsbeslut infördes ett förslagsanslag, avsett att belastas 
med eventuella utgifter till följd av betalningsförskjutningar i JAS-systemet. 
Anslaget, som var ett 1 000-kronors anslag, skulle betraktas som ett lån och 
om skulden inte var reglerad vid utgången av budgetåret 1996/97 skulle 
räntekostnaden och amorteringstid fastställas. Chefen för flygvapnet anför 
i sin anslagsframställning att anslaget inte kommer att behöva utnyttjas 
innevarande budgetår. Jag bedömer det som mer ändamålsenligt att Chefen 
för flygvapnet, i stället för ett särskilt anslag, medges utnyttja en kredit i 
Riksgäldskontoret för att kunna möta eventuella betalningsförskjutningar. 
Kwiiten bör vara kopplad till anslaget anskaffning av materiel. Mot denna 
bakgrund bör anslaget D 4. Flygvapenförband: JAS-systemet, betalningsför
skjutningar tas bort i och med utgången av budgetåret 1992/93. 

Vissa frågor om trafikflygarutbildning har behandlats i det föregående (se 
avsnitt 2.5). 

För flygstridskrafterna bör i övrigt gälla den inriktning som har lagts fast 
genom 1992 års försvarsbeslut. 

Anslag 

D I. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 920 241 939 
5 103 ()()() 000 

5 364 947 ()()() 

Verksamheten under anslaget består av utbildning för och vidmakthållande 
av flygvapnets krigsförband samt upprätthållande av insats- och mobilise
ringsberedskap m. m. 

Chefen för flygvapnet anför att verksamheten under budgetåret inriktas på 
att fullfölja försvarsbeslutets intentioner avseende budgetåret 1993/94 och 
hemställer att 5 204 miljoner kronor anvisas. I sitt kompletterande yttrande 
över anslagsframställningama föreslår Överbefälhavaren att anslaget förs 
upp med 5 152,5 miljoner kronor. 
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I sin anslagsframställning för den civila trafikflygarutbildningen hemställer 
Chefen för flygvapnet att 32,3 miljoner kronor anvisas och att investerings
medel till en tidigare beslutad nivå om 40 miljoner kronor fåi' tas i anspråk. 

Jag har i det föregående redovisat målen för budgetåret 1993/94. Förutom 
de förändringar som föranleds av 1992 års stabiliseringsproposition över
ensstämmer inriktningen i allt väsentligt med den som Chefen för flygvapnet 
har föreslagit i sin anslagsframställning. I min beräkning av medelsbehovet 
har jag beaktat att Chefen för flygvapnet för trafikflygarutbildningen också 
disponerar medel från sjätte huvudtiteln. Jag beräknar medelsbehovet under 
anslaget till 5 364 94 7 000 kronor. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud
geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 

. 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer 
slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika 
från det nu budgeterade beloppet. 

D 2. Flygvapenförband: Anskaffning av materiel 

1991192 Utgift 6 115 625 929 
1992/93 Anslag 7 503 000 000 
1993/94 Förslag 7 547 941 000 

Verksamheten under anslaget omfattar dels materielunderhåll, som inte är 
en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och övning vid 
förbanden, dels anskaffning av materiel för krigsorganisationen och av viss 
materiel för fredsbruk samt dels utveckling av materiel för flygvapnet. 
Verksamheten inriktas genom tilldelning av bemyndiganden medan 
anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av anslagstilldelningen. 

Chefen för flygvapnet hemställer att 7 263 miljoner kronor anvisas, varav 
116 miljoner kronor skall tillföras den militära utgiftsramen, och att ett 
bemyndigande om 2 188 miljoner kronor inhämtas. Bemyndigandena är 
bl.a. avsedda för system JAS 39. Överbefälhavaren tillstyrker planeringen 
och Chefen för flygvapnets yrkanden. 

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 
1993/94. Detta stämmer i allt väsentligt med vad Chefen för flygvapnet har 
anfört i sin anslagsframställning. Jag beräknar medelsbehovet till 
7 547 941 000 kronor och bedömer bemyndigandebehovet till 
2 194 000 000 kronor. Den beräknade bemyndigandeskulden blir därmed 
den 30 juni 1994 39 366 000 000 kronor. 
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Liksom tidigare bör det ankomma på regeringen att ta ställning till vilka 
anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det bemyndigande som 
riksdagen kan komma att lämna. 

D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

292 7('j) 736 
3 94 ()()() ()()() 

4 23 600 ()()() 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av och centralt beslutade 
ombyggnads- och underhållsåtgärder avseende flygfält, befästningar och 
lokaler för flygvapnet samt markförvärv för dessa ändamål. Verksamheten 
omfattar även kompletteringsarbeten m.m. på eller i anslutning till befintliga 
flygbaser samt anläggningar för el och teleutrustning vid flygbasema. 

Chefen för flygvapnet anför bl.a. att tilläggsbyggnationer bör påbörjas för 
stridsledningscentral och tlygkommandostab vid två anläggningar och 

hemställer att 463 miljoner kronor anvisas. Överbefälhavaren tillstyrker 
planeringen och föreslår att anslaget förs upp med samma belopp. 

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 423 600 000 kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna den förändrade inriktningen av flygvapenförbanden, 
2. till Flygvapenförband: Ledning ochförbandsverksamhet för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 5 364 94 7 000 kr, 
3. till Flygvapen.förband: Anskaffning av materiel för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 7 547 941 000 kr, 
4. bemyndiga regeringen att på anslaget Flygvapen.förband: 

Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 disponera en 
kredit i Riksgäldskontoret på l 700 000 000 kr, 

5. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 

m.m. och utvecklingsarbete för flygvapenförband får göras 

inom en kostnadsram av 2 194 000 000 kr, 
6. till Flygvapen.förband: Anskaffning av anläggningar för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 
423 600 ()()() kr. 
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4.12 Operativ ledning m.m. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

I allt väsentligt bör den långsiktiga inriktningen för huvudprogrammet 
enligt 1992 års försvarsbeslut ligga fast. 

Resurser. 

E 1. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet, 
ramanslag 1 125 342 000 kronor. 

E 2. Operativ ledning m.m.: Anskaffning av materiel, 
ramanslag 117 396 000 kronor. 
Bemyndiganden för materielbeställningar m.m. 
111 300 000 kronor. 

E 3. Operativ ledning m.m.: Anskaffning av anläggningar, 
reservationsanslag 79 580 000 kronor. 

E 4. Operativ ledning m. m.: Forskning och utveckling, 
ramanslag 167 218 000 kronor. 
Bemyndiganden för materielbeställningar m.-m. 
140 000 000 kronor. 

Resultatbedömning 

Överbefälhavaren har i allt väsentligt genomfört verksamheten under 
budgetåret 1991/92 enligt de mål som ställts upp i regleringsbrevet. 

Som en följd av de förslag LEMO har lämnat har ett omfattande om
organisationsarbete bedrivits inom ramen för huvudprogrammets verksam
het. Detta har tagit resurser i anspråk som annars skulle ha använts för 
annan verksamhet. Detta har exempelvis gällt visst funktionsmässigt stöd till 
högre regional nivå, verksamheten vid militärbefälhavarna och viss verk
samhet med anknytning till underrättelse- och säkerhetstjänst. 

Överbefälhavaren har underutnyttjat sina anslag med sammanlagt 
80, 1 miljoner kronor. Av dessa hänför sig cirka 26 miljoner kronor till 
anslaget E 1. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet och 
beror till stor del på det genomförda utrednings- och omorganisationsarbetet 
som medfört att andra uppgifter senarelagts. Underutnyttjandet på anslaget 
E 4. Operativ ledning m.m.: Forskning och utveckling uppgår till drygt 
52 miljoner kronor och beror huvudsakligen på att medelsramen utökades 
med 50 miljoner kronor i ett sent skede av budgetåret. 
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Sammantaget anser jag att det under budgetåret 1991192 uppnådda resultatet 
i allt väsentligt överensstämmer med tidigare fastlagda mål. 
Jag anser dock att redovisningen av uppnådda resultat bör utvecklas så att 
verksamhetens resultat och förbrukade resurser bättre kan relateras 
till varandra. 

För budgetåret 1992/93 noterar jag att överbefälhavaren räknar med att 
planerad verksamhet i stort sett skall kunna genomföras. 

Slutsatser 

Långsiklig utveckling 

Den inriktning som har lagts fast i 1992 års försvarsbeslut bör gälla för 
huvudprogrammet. 

Den operativa ledningen skall 

uppfylla de krav på ledningsförmåga som ställs för att försvaret skall ha 
en betryggande förmåga att förhindra framgång för ett strategiskt över
fall, 

stödjas av en effektiv och väl fungerande underrättelse- och säker
hetstjänst som i tid kan ge underlag för beslut, 

ha en beredskap för att snabbt kunna komplettera utbildningen och den 
materiella tillgängligheten så att den samlade ledningsförmågan 
förstärks, 

skapa förutsättningar för samordnade och kraftsamlade försvarsopera
tioner med stridskraftema och dess stödresurser. 

Beredskapssystemet skall vidmakthållas och medge kontinuerlig ledning i 
olika konfliktnivåer enligt regeringens särskilda anvisningar. 

Verksamhetsmål budgetåret 1993194 

Som en följd av 1992 års stabiliseringsproposition skall vissa besparingar, 
främst i form av senareläggning av viss materiell förnyelse och byggnation, 
göras inom huvudprogrammet. 

Moderniseringen av gemensamma stabsplatser och försvarets telenät bör 
fortsätta i något långsammare takt än vad som lades fast i 1992 års 

försvarsbeslut. Detsamma gäller för utbyggnaden av datorstöd för den 
operativa ledningen. 

De medel som föreslås för åtgärder inom telekrigsområdet bör användas i 
huvudsak enligt Överbefälhavarens förslag. 
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Detta innebär att Överbefälhavaren skall ha ett sammanhållande ansvar för 
dessa medel, bl.a. avseende fortsatt utveckling av telekrigsförmågan 
hos flygplan JA 37, övningsstörsändare och telekrigsutrustning för 
kustkorvett av Göteborgsk.lassen samt signalspaningssystem. 

Förberedelserna för övergång till myndigheten Försvarsmakten skall 
slutföras så att organisationen kan vara intagen den 1 juli 1994. 

Anslag 

E l. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

950 301 627 
1 035 ()()() ()()() 
1 125 342 ()()() 

Under anslaget bedrivs allmän ledning och förbandsverksamhet samt 
operativ och krigsorganisatorisk verksamhet. 

Överbefälhavaren anför som programansvarig myndighet för huvudprogram 
4 att verksamheten under budgetåret bör inriktas mot att fullfölja försvarsbe
slutets intentioner avseende budgetåret 1993/94 och hemställer att 
1 044 miljoner kronor anvisas. 

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 
1993/94 som i allt väsentligt överensstämmer med det som Överbefäl
havaren har föreslagit i sin anslagsframställning. Jag föreslår dock att medel 
tillförs anslaget för bl.a. personal i FN-högkvarteret och åtaganden enligt 
ESK. Jag har därför i min beräkning av medel innefattat detta och beräknar 
medelsbehovet under anslaget till 1 125 342 000 kronor. 

Under anslaget E 1. har vidare medel avsatts för att finansiera verksamheten 
vid Försvarsmaktens organisationsmyndighet. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud
geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 
2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer 
slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika 
från det nu budgeterade beloppet. 

E 2. Operativ ledning m.m.: Anskaffning av materiel 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

139 758 431 
129 ()()() ()()() 
117 396 ()()() 
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Verksamheten under anslaget omfattar bl.a. anskaffning av telemateriel för 
försvarets gemensamma stabsplatser samt uppbyggnad av signalförbindelser. 
Verksamheten inriktas genom tilldelning av bemyndiganden medan 
anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen. 

Överbefälhavaren har som programansvarig myndighet för huvudprogram 
4 anfört att anslaget bör föras upp med 112 miljoner kronor och att ett 
beställningsbemyndigande om 111,3 miljoner kronor inhämtas. 

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 
1993/94 som i allt väsentligt överensstämmer med det som Överbefäl
havaren har föreslagit i sin anslagsframställning. Jag bedömer bemyndigan
debehovet till 111 300 000 kronor och beräknar medelsbehovet under 
anslaget till 117 396 000 kronor. Den beräknade bemyndigandeskulden den 
30 juni 1994 blir därmed 85 200 000 kronor. Liksom tidigare bör det 
ankomma på regeringen att ta ställning till vilka anskaffningar m.m. som 
bör ske inom ramen för det bemyndigande som regeringen kan komma att 
lämna. 

E 3. Operativ ledning m.m.: Anskaffning av anläggningar 

1991/92 Utgift 106 317 000 
1992/93 Anslag 54 000 000 
1993/94 Förslag 79 580 000 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. av och centralt 
beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m.m. för huvudpro
grammet Operativ ledning samt markförvärv för dessa ändamål. 

Överbefälhavaren anför att ny- till- och ombyggnad av miloverkstäder med 
anledning av armens omstrukturering skall genomföras för att ge bättre 
förutsättningar för kaderorganisationen och underhållet av krigsförbandens 
materiel. Åtgärder skall vidtas för att vidmakthålla den operativa ledningen 
vad beträffar anläggningar, ledningssystem och skydd. Överbefälhavaren 
hemställer att 86 miljoner kronor anvisas anslaget. 

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 
1993/94. Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 
79 580 000 kronor. 

E 4. Operativ ledning m.m.: Forskning och utveckling 

1991192 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

80 644 104 
141 ()()() ()()() 
167 218 ()()() 
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Verksamheten under anslaget består dels av försvarsgemensamma system 
och program, dels av för försvarsmakten gemensam forskning och 
utvecklingsverksamhet. Dessa omfattar bl.a. inledande system- och materiel
arbete samt bevakning och utveckling av intressanta teknikområden. 
Verksamheten inriktas genom tilldelning av bemyndiganden medan anskaff
ningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen. 

överbefälhavaren har som programansvarig myndighet för huvudprogram 
4 anfört att anslaget bör föras upp med 161 miljoner kronor och att ett 
bemyndigande om 140 miljoner kronor inhämtas. 

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 
1993/94 som i allt väsentligt överensstämmer med det som överbefäl
havaren har föreslagit i sin anslagframställning. Jag bedömer bemyndi
gandebehovet till 140 000 000 kronor och beräknar medelstilldelningen till 
167 218 000 kronor. Den beräknade bemyndigandeskulden under anslaget 
blir då 146 200 000 kronor. Liksom tidigare bör det ankomma på regering
en att ta ställning till vilka anskaffningar m.m. som bör ske inom ramen för 
det bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Operativ Ledning m.m.: Ledning ochforbandsverksamhet för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på l 125 342 000 kr, 
2. till Operativ Ledning m.m.: Anskaffning av materiel för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 117 396 000 kr, 
3. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 

m.m. och utvecklingsarbete för operativ ledning får göras 
inom en kostnadsram av 111 300 000 kr, 

4. till Operativ Ledning m.m.: Anskaffning av anläggningar för 
budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 
79 580 000 kr, 

5. till Operativ Ledning m.m.: Forskning och utveckling för 
budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 167 218 000 kr, 

6. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av utvecklings
arbete för operativ ledning får läggas ut inom en 
kostnadsram av 140 000 000 kr. 
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4.13 Gemensamma myndigheter m.m. inom försvarsmakten 

4.13.1 Försvarets sjukvårdsstyrelse 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmill: 

I allt väsentligt bör inriktningen av verksamheten enligt 1992 års 
försvarsbeslut ligga fast. 

Resurser. 

F l. Försvarets sjukvårdsstyrelse, ramanslag 46 099 000 kronor. 

övrigt: 

Jag föreslår att Försvarets sjukvårdsstyrelse i Karlstad skall upphöra 
som myndighet den 30 juni 1994. 

Resultatbedömning 

Jag konstaterar att Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS) har genomfört 
verksamheten under budgetåret 1991/92 i allt väsentligt i enlighet med vad 
som angetts i regleringsbrevet. Jag anser att den redovisning som görs av 
prestationer och kostnader uppdelad på olika verksamhetsgrenar är bra och 
bör fortsätta. Dock bör SjvS i framtiden även kunna redovisa kostnaderna 
för prestationerna. Under budgetåret har bl.a. tre studier av psykiska 
reaktioner under kriget vid Persiska viken år 1991 rardigställts. 

SjvS har underutnyttjat sitt anslag med 500 000 kronor. Underutnyttjandet 
beror bl.a. på att lön åt anställda vid SjvS under detta budgetår belastat 
anslaget L 4. FN-styrkors verksamhet utomlands. 

Slutsatser 

Verksamhetsmål budgetåret 1993194 

För budgetåret 1993/94 bör, i enlighet med 1992 års försvarsbeslut, de 
primära målen för SjvS vara att: 
- Fullgöra uppgifter som tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården 

samt djurhälsovården för verksamheten inom Försvarsdepartementets 
område, 

- fortsätta arbetet med att försörja försvarsmaktens freds- och krigsorga
nisation med rätt utbildad hälso- och sjukvårdspersonal, 
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- genom studier, utveckling, försök och anskaffning förse försvarsmaktens 
krigs- och grundorganisation med ändamålsenliga sjukvårdsförnödenheter. 

Ägna särskild uppmärksamhet åt att säkerställa en effektiv krigssjukvård 
inom given ekonomisk ram. 

Jag har tidigare denna dag föreslagit att SjvS i Karlstad bör upphöra som 
myndighet den 30 juni 1994, se vidare avsnitt 2, Organisationsfrågor. 

Anslag 

F 1. Försvarets sjukvårdsstyrelse 

1991/92 Utgift 43 099 000 
1992/93 Anslag 44 700 000 
1993/94 Förslag 46 099 000 

Försvarets sjukvårdsstyrelse hemställer att 43,8 miljoner kronor anvisas. 
Överbefälhavaren föreslår att verksamheten bedrivs enligt plan men 
beräknar medelsbehovet till 42,9 miljoner kronor. 

Jag har redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Inriktningen 
överensstämmer i allt väsentligt med den som SjvS föreslagit i sin 
anslagsframställning. Jag beräknar medelsbehovet till 46 099 000 kronor. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud
geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 
2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer 
slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika 
från det nu budgeterade beloppet. 
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4.13.2 Fortifikationsförvaltningen 

töredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

I allt väsentligt bör inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslutet ligga 
fast. 

Resurser. 

F 2. Fortifikationsförvaltningen, anslag 1000 kronor. 

Övrigt: 

Regeringen har i proposition 1992/93:37 föreslagit att Fortifikations
förvaltningen avvecklas den 30 juni 1994 samt att en ny fastighetsför
valtande myndighet inrättas den 1 juli 1994 med uppgift att ansvara för 
förvaltningen av försvarets ändamålsfastigheter. Riksdagen har godkänt 
förslaget (1992/93:FiU8, rskr. 1992/93: 123). 

Resultatbedömning 

Fortifikationsförvaltningen har genomfört verksamheten under budgetåret 
1991/92 i enlighet med inriktningen i regleringsbrevet. 

Tjänster åt kunder utanför försvarsmakten har kunnat utökas utan att 
huvuduppgiften eftersatts. 

Fortifikationsförvaltningen har utvecklat en ny lednings- och planerings
modell efter de styrprinciper som regeringen initierat. En organisations
förändring har genomförts under året för att anpassa verksamheten till rollen 
som avgiftsfinansierad myndighet. 

Fortifikationsförvaltningens totala omsättning under budgetåret uppgick till 
1 300 miljoner kronor vilket är en reducering jämfört med föregående 
verksamhetsår med 300 miljoner kronor. 

Fortifikationsförvaltningens resultat för verksamhetsåret uppgår till 
73,6 miljoner kronor. Drygt 18 miljoner kronor av överskottet hänförs till 
Fortifikationsförvaltningens direkta verksamhet, och beror främst på en 
ökad debiteringsgrad och en minskad kostnadsnivå i form av rationalisering
ar och minskade lokalkostnader. 
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Liksom föregående år har problem av såväl redovisningsteknisk som 
systemteknisk natur påvisats. Riksrevisionsverket har också riktat in
vändningar mot årsredovisningen i sin revisionsberättelse. Felaktighet i 
avstämningen av rörlig kredit hos Riksgäldskontoret samt brister i 
redovisningen gör enligt verket att resultatet ej är helt rättvisande. Jag anser 
att de brister verket pekat på måste rättas till snarast. Jag har erfarit att 
sådant arbete inletts och att de grunder som orsakat anmärkningen kommer 
att undanröjas snarast. Jag avser att i särskild ordning behandla Riks
revisionsverekts anmärkning. Jag har vidare erfarit att myndigheten arbetar 
med att ta fram mål, resultatmått samt modell för resultatanalys enligt de 
riktlinjer som regeringen angett. Härigenom möjliggörs en enklare och 
tydligare bedömning av verksamhetens effektivitet. 

Slutsatser 

Verksamhetensmål budgettlret 1993194 

Fortifikationsförvaltningens verksamhet bör ha samma inriktning som 
föregående år. 

En målsättning bör vara att öka egenprojekteringsgraden avseende 
befästningar, flygfält samt andra byggnader med särskilda skydds- och 
sekretesskrav. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas verksamhet föranledd av omstrukture
ringen av försvaret samt de förändringar regeringens proposition 1992/93:37 
om ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m. 
föranleder. 

Anslag 

F 2. Fortifikationsförvaltningen 

1991192 Utgift 1 ()()() 
1992/93 Anslag 1 000 
1993/94 Förslag 1 000 

Fortifikationsförvaltningen, som är en avgiftsfinansierad myndighet, begär 
för budgetåret 1993/94 ett anslag på 1 000 kronor. 

Jag har redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Inriktningen 
överensstämmer i allt väsentligt med den som Fortifikationsförvaltningen 
föreslagit i sin anslagsframställning. Jag föreslår att anslaget tas upp på 
statsbudgeten med ett belopp om 1 000 kronor. 

Den planerade omsättningen 1993/94 beräknas till 249 528 000 kronor. 
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4.13.3 Försvarets materielverk 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsrrull: 

I allt väsentligt bör inriktningen i 1992 års försvarsbeslut ligga fast. 
Vidare skall fortsatt utveckling mot nytt arbetssätt och förberedelser 
för avgiftsfinansiering av verksamheten i sin helhet genomföras. 

Resurser. 

F3.Försvarets materielverk, ramanslag 1 318 841 000 kronor. 
Bemyndigande för uppdrag som innebär beställningar av förnöden
heter vilka inte belastar materielanskaffningsanslag: 
100 000 000 kronor. 

Resultatbedömning 

Försvarets materielverk (FMV) har genomfört verksamheten under budetåret 
1991/92 i allt väsentligt i enlighet med vad som har angetts i reglerings
brevet. 

Arbetet med kvalitetshöjning avseende ekonomiadministration har resulterat 
i att Riksrevisionsverket i sin revisionsberättelse inte riktat någon an
märkning mot FMV. Åtgärderna har inneburit att många ekonomiadmini
strativa rutiner har ändrats och verksamhetsanpassats för att öka effektivitet 
och säkerhet i den ekonomiska redovisningen. 

En modell för ekonomisk styrning av verksamheten vid verkets avdelningar, 
som ger förutsättningar för utökad decentralisering och ökat kostnadsmedve
tande, har prövats och kommer successivt att utvecklas. 

Antalet anställda omräknat till personår var 2 941 vid utgången av budetåret 
1991/92. Detta innebär en ökning med 49 personår jämfört med föregående 
budgetår, främst beroende på ökad uppdragsvolym och konsultavlösningar. 
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Slutsatser 

Verksamhetens mål budgetåret 1993194 

Arbetet med uppdragsstyming har resulterat i att dialogerna med uppdrags
gi vama gett tydliga överenskommelser om vad FMV skall genomföra under 
budgetåret 1993/94 och vilka resurser som krävs för att ta balans mellan 
uppgifter och resurser. 

Verksamheten bör enligt min mening inriktas mot fortsatta förberedelser för 
att kunna gå över till avgiftsfinansiering av all verksamhet vid Försvarets 
materielverk den l juli 1994. 

Försvarets materielverks verksgemensamma projekt (FMV 90) för 
utveckling av uppdragsstyming, delegering och resultatansvar övergår 
budgetåret 1993/94 i en ny fas. Det inom verket initierade effektivise
ringsprogrammet innebär att kostnadsnivån vid utgången av budgetåret 
1995/96 skall vara i storleksordningen 300 miljoner kronor lägre än vid 
starten av budgetåret 1993/94. För att möjliggöra detta har Materielverket 
anmält att en ny huvudstruktur försöksvis kommer att införas fr.o.m. 
budgetåret 1993/94. Det är enligt min mening nödvändigt att Materielverket 
fortsätter utveck.lingsarbetet mot nytt arbetssätt enligt den uppgjorda planen. 

Verksamheten inom Försvarets materielverk skall genomföras så att de mål 
programansvariga m.fl. myndigheter har angett i uppdrag och anvisningar 
nås med så låg resursförbrukning som möjligt och inom avdelade ekono
miska ramar. 

Anslag 

F 3. Försvarets materielverk 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 128 667 696 
1 151 500 ()()() 
1 318 841 ()()() 

Försvarets materielverk äskar 1 262,4 miljoner kronor vilket innebär en 
ökning i förhållande till budgetåret 1992/93 med 110,9 miljoner kronor. 
Förändringen innefattar främst överföringar och därmed sammanhängande 
uppgiftsändringar från andra anslag. Överbefälhavaren tillstyrker Försvarets 
materielverks planering och föreslår att anslaget förs upp med 
1 262,4 miljoner kronor. 

Jag föreslår att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att medge att 
beställningar av förnödenheter får läggas ut - som inte belastar materie
lanslag - så att vid varje tillfälle uteliggande skuld inte överstiger I 00 
miljoner kronor. Min beräkning av det totala medelsbehovet för Försvarets 
materielverk framgår av sammanställningen över utgifter, inkomster och 
medelsbehov. 
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Utgifter, inkomster, medelsbehov m.m. (1000-tal kronor) 
1991192 1992/93 
Planerat Utfall Planerat 

1. Uppdrag på myndighetsanslag 

Utgifter 

* Allmän ledning 
och förbands-
verksamhet 1 055 790 1 183 598 1 194 600 

Summa 1 055 790 1 183 598 l 194 600 

Inkomster 

* Förvaltnings 
kontoret i 
Karlstad 27 509 31 043 31 400 

* Inkomster av 
extern provning 6 873 8 363 7 700 

* Övriga inkomster 6 008 15 515 4 ()()() 
Summa 40 390 54 921 43 100 

Medelsbehov l 015 400 l 128 677 l 151 500 

2. Avgiftsfinansierad verksamhet 

Intäkter 

* Drivmedelsför-
sörjning 600 ()()() 394 759 500 ()()() 

* Verkstäder inkl. 
underhållsreg. 
Övre Norrland 1 648 ()()() 1 628 278 l 844 ()()() 

* Reservmateriel-
försöjrning 903 ()()() 942 189 1 045 ()()() 

* Förvaltnings-
kontoret i 
Karlstad 

Summa 3 151 ()()() 2 963 226 3 189 ()()() 
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1993/94 
Föredraganden 

1 368 841 
1 368 841 

10 ()()() 
15 ()()() 
25 ()()() 

1 318 841 

550 ()()() 

1 498 ()()() 

907 ()()() 

32 ()()() 
2 979 ()()() 
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Kostnader 
* Drivmedelsför

sörjning 
* Verkstäder inkl. 

underhållsreg. 
Övre Norrland 

* Reservmateriel
försörjning 

* Förvaltnings
kontoret i 
Karlstad 

*Resultat 

Summa 

600 ()()() 

1 648 ()()() 

903 ()()() 

3 151 ()()() 

391 604 

1 581 398 

632 188 

358 036 
2 963 226 

500 ()()() 

1 644 ()()() 

1 045 ()()() 

3 189 ()()() 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa 
förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finans
departementet (bilaga l, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till 
myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade 

riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 
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4.13.4 Försvarets radioanstalt 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Verksamhetens mål anges i särskild ordning. 

Resurser. 

F 4. Försvarets radioanstalt, ramanslag 389 195 000 kronor. 

Resultatbedömning 

Jag konstaterar att Försvarets radioanstalt (FRA) har genomfört verksam
heten under budgetåret 1991/92 i allt väsentligt i enlighet med vad som 
angetts i regleringsbrevet. 

Slutsatser 

Verksamhetsmål budgetåret 1993194 

FRA svarar inom totalförsvaret för produktion av underrättelser grundade 
på information inhämtad genom signalspaning. Vidare skall FRA utveckla 
teknisk materiel och metoder som behövs för att bedriva denna verksamhet. 

Verksamheten är av sådan natur att närmare redogörelse inte bör lämnas i 
regeringsprotokollet. Ytterligare information kommer att ges till riksdagens 
Försvarsutskott i särskild ordning. 

Anslag 

F 4. Försvarets radioanstalt 

1991192 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

341 184 318 
354 700 000 
389 195 000 

FRA hemställer att medel för verksamhetens genomförande anvisas med 
371 700 000 kronor, varav 19 miljoner kronor avser viss materielanskaff
ning. Överbefälhavaren föreslår att anslaget förs upp med 352 700 000 
kronor. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 5 

110 



Försvarets underrättelsenämnd anser i sitt yttrande över FRA:s anslags
framställning att det är viktigt att de materielanskaffningar som behandlas 
kan tillgodoses. 

Jag har nyss redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Inriktningen 
överensstämmer med den som FRA har föreslagit i sin anslagsframställning. 
Jag har vid mina ställningstaganden beräknat medel för att tillgodose ett 
behov av förstärkningar inom materielområdet. Jag beräknar medelsbehovet 
under anslaget till 389 195 000 kronor. Detta är enligt min mening en 
anslagsnivå som också på sikt medger att angelägna behov inom materiel
området kan tillgodoses. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspå.lägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finans
departementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till 
myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade 
riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

4.13.5 Värnpliktsverket 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmlll: 

I allt väsentligt bör inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut ligga 
fast. 

Resurser. 

F 5. Vämpliktsverket, ramanslag 213 772 000 kronor. 

Resultatbedömning 

Vämpliktsverket skulle enligt regleringsbrevet för budgetåret 1991/92 ägna 
särskild uppmärksamhet åt tre frågor, nämligen lokala myndigheters 
anslutning till verkets informationssystem, orsakerna till vämpliktsavgångar 
samt behovet av förändrade rekryteringsområden i syfte att minska 
resekostnaderna för värnpliktiga. Enligt årsredovisningen - som enligt 
Riksrevisionsverket ger en rättvisande bild av verksamheten - har Värn
pliktsverkets produktions- och planeringsuppgifter fullgjorts på ett till
fredsställande sätt. Detta har kunnat ske trots ändrade planeringsförut-

X l?ibd11ge11 1992!93. I saml. Nr 100. /Ji/11g11 5 
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sättningar bl.a. genom avbrytande av försöken med korttidsutbildning till 
följd av ett regeringsbeslut hösten 1991 och genom att ett nytt uttagnings
system införts. 

Av redovisningen framgår att verket vidtagit flera åtgärder i syfte att minska 
personalkostnaderna. I anslagsframställningen för budgetåret 1993/94 har 
ytterligare kostnadsminskningar avviserats. Verket har för övrigt små 
möjligheter att påverka vissa kostnader såsom värnpliktskostnader och vissa 
porton. 

Verket har lämnat en årsredovisning enligt ställda krav. Framtagandet av 
nya resultatmått bör enligt min mening fortsätta. 

Slutsatser 

Verksamhetens null budgetåret 1993194 

Den l juli 1992 trädde ändringar i värnpliktslagen (1941:967) i kraft som 
innebär att inte alla krigsdugliga värnpliktiga skall tas ut till grundutbildning 
utan endast de som är bäst lämpade för en befattning i krigsorganisationen. 
Övriga värnpliktiga skall tas ut till en utbildningsreserv. Värnpliktsverket 
bör därför - i avvaktan på resultatet av kommande förslag från Pliktutred
ningen - inrikta sin verksamhet på att de nya principerna för uttagning av 
värnpliktiga får fullt genomslag. 

Anslag 

F 5. Värnpliktsverket 

1991/91 Utgift 177 310 145 
1992/93 Anslag 204 200 000 
1993/94 Förslag 213 772 000 

Värnpliktsverket har i anslagsframställningen angett att verket genomfört 
personalminskningar. Verket har för budgetåret 1993/94 begärt 
196,5 miljoner kronor. Överbefälhavaren har tillstyrkt yrkandet. Jag har vid 
min beräkning av medel tagit hänsyn till personalminskningarna. I övrigt 
har medel i huvudsak beräknats för fortsatt utveckling av verkets informa
tionssystem. Jag beräknar anslaget till 213 772 000 kronor. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finans
departementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till 
myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade 
riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 
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4.13.6 Militärhögskolan 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsrrull: 

I allt väsentligt bör inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut ligga 
fast. 

Resurser. 

F 6. Militärhögskolan, ramanslag 104 802 000 kronor 

Resultatbedömning 

Jag bedömer att Militärhögskolan under verksamhetsåret 1991/92 uppnått 
sina utbildningsmål. 

Slutsatser 

Verksamhetsrrull budget/Jret 1993194 

Militärhögskolan bör genomföra verksamhet enligt verksamhetsförordningen 
(1983:276). I fråga om utbildning bör skolan enligt min mening härvid 
prioritera de nivåhöjande kurserna för yrkesofficerare. 

Vad gäller de högre kurserna skall utbildningen bedrivas i samverkan med 
Försvarets förvaltningshögskola. 

Anslag 

F 6. Militärhögskolan 

1991192 Utgift 78 629 752 
1992/93 Anslag 83 600 000 
1993/94 Förslag 104 802 000 

Militärhögskolan har i sin anslagsframställning hemställt om medel för 
ökade utgifter med 26 820 miljoner kronor. 
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Utgiftsökningarna hänför sig huvudsakligen till 
- ny telekrigskurs 300 000 kronor 
- kurs i underrättelse- och säkerhetstjänst 800 000 kronor 
- ADB-utveckling och -uppbyggnad 7 000 000 kronor samt vissa resurser 

för grundforskning och doktorandlutbildning. 

Överbefälhavaren har inle.dningsvis tillstyrkt ett ökat medelsbehov för 
Militärhögskolan med totalt 20 200 000 kronor. I ett kompletterande 
yttrande över anslagsframställningen har dock Överbefälhavaren anpassat 
ramen med 7 000 000 kronor till ett ökat medelsbehov av 
13 200 000 kronor. 

Jag har i det föregående redovisat målen för verksamheten för budgetåret 
1993/94. De överensstämmer huvudsakligen med dem som Militärhögskolan 
föreslagit i sin anslagsframställning. Jag beräknar medelsbehovet till 
104 802 000 kronor. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud
geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 
2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer 
slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika 
från det nu budgeterade beloppet. 
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4.13.7 Frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av 
totalförsvaret m.m. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmtll: 

Den verksamhet som fastslogs i 1992 års försvarsbeslut bör kvarstå. 
Därmed skall försvarsupplysning, rekrytering och utbildning av 
frivillig personal genomföras med bibehållen omfattning. 

Resurser. 

F 7. Frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av 
totalförsvaret m.m. anslag 157 710 000 kronor. 

övrigt: 

Den frivilliga försvarsverksamheten utreds för närvarande. Utred
ningen om frivillig medverkan i totalförsvaret (Fö 1990:02) kommer 
att lämna sitt betänkande vid årsskiftet 1992/93. 

Resultatbedömning 

Det minskande antalet medlemmar och antalet avtal med krigsorganisationen 
överenstämmer inte med de för verksamheten uppsatta målen. 

Den minskade mängden avtal kan leda till behov av omprioriteringar och 
särskilda åtgärder i syfte att uppnå målen för försvarsbeslutsperioden. 

Utbildningen av redan befintlig personal är tillfredsställande och har därmed 
genomförts utifrån de mål som uppställs för verksamheten. 

Slutsatser 

Verksamhetens mtll budgetdret 1993194 

Under budgetåret 1993/94 bör verksamheten inriktas mot de för försvarsbe
slutsperioden uppsatta målen med fortsatt prioritering av rekryteringsbe
främjande åtgärder. Vidare skall arbetet med förbättring av metoder för 
uppföljning och utvärdering av verksamheten fortgå. 
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Anslag 

F 7. Frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av totalförsva
ret m.m. 

1991/92 Utgift 144 600 ()()() 
1992/93 Anslag 155 700 000 
1993/94 Förslag 157 710 000 

Överbefälhavaren föreslår att 155 700 000 kronor anvisas för verksamheten. 

Jag har här redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Jag beräknar 
medelsbehovet till 157 710 000 kronor vilket såsom ett obetecknat anslag 
bör föras upp på statsbudgeten. 

4.13.8 Försvarets datacenter 

F 8. Särskilda avvecklingskostnader för Försvarets datacenter 

1992/93 Anslag 1 00011 

1993/94 Förslag 1 000 

Från anslaget betalas de kostnader som kan uppkomma till följd av att 
tillgångarna och skulderna i Försvarets datacenter överlåts till ett statligt 
eller privat ägt aktiebolag och att myndigheten läggs ned (se prop. 
1992/93:73, bet. 1992/93:FöU4, rskr. 1992/93:85). 

n Anslaget F 8. Försvarets datacenter 
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4.13.9 Ersättningar för kroppsskador 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Riksförsäkringsverket bör fortsättningsvis disponera anslaget. 

Resurser. 

F 9. Ersättningar för kroppsskador, förslagsanslag 70 463 000 kronor. 

Anslag 

F 9. Ersättningar för kroppsskador 

1992/93 Anslag 71 000 000 
1993/94 Förslag 70 463 000 

Anslaget avser vissa livräntor och ersättningar enligt lagen (1977:265) om 
statligt personskadeskydd och förordningen (1977:284) om arbetsskadeför
säkring och statligt personskadeskydd. 

Försvarets civilförvaltning har under lång tid svarat för anslagsframställning 
och redovisning av ersättningarna i fråga. I praktiken är det emellertid 
Riksförsäkringsverket som har kunskap om anslaget. 

Enligt min mening är det lämpligt att Riksförsäkringsverket fortsättningsvis 
disponerar anslaget. Då verksamheten är hänförlig till det militära försvaret, 
bör anslaget ingå i den militära utgiftsramen. 

Behovet för budgetåret 1993/94 har av Försvarets civilförvaltning beräknats 
till lägre belopp än för budgetåret 1992/93. 

Överbefälhavaren tillstyrker planeringen. 

Jag beräknar medelsbehovet till 70 463 000 kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Försvarets sjukvtlrdsstyrelse för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 46 099 000 kr, 
2. till Fortifikationsforvaltningen för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

anslag på l 000 kr, 
3. till Försvarets materie/verk för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på l 318 841 000 kr, 
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4. bemyndiga regeringen att medge att Försvarets materielverk, för Prop. 1992/93: 100 
uppdrag som innebär beställningar av förnödenheter och som inte Bilaga 5 
belastar materielanskaffningsanslag för budgetåret 1993/94, får 
göra beställningar så att vid varje tillfälle uteliggande skuld inte 
överstiger 100 000 000 kr, 

5. till Försvarets radioansta/J för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
ramanslag på 389 195 000 kr, 

6. till Vtimpliktsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag 
på 213 772 ()()()kr, 

7. till MilittJrhögskolan för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag 
på 104 802 000 kr, 

8. till Frivilliga forsvarsorganisationer inom den milittira delen av 
totalftJrsvaret m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 
157 710 000 kr, 

9. till Särskilda avvecklingskostnader for Försvarets datacenter, för 
budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr, 

10.till Ersättningar for kroppsskador för budgetåret 1993/94 anvisa 
ett förslagsanslag på 70 463 000 kr. 
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5. Totalförsvarets civila del 

5 .1 Beredskaps läge och inriktning i stort 

I 1992 års försvarsbeslut fastställdes följande uppgifter för 
totalförsvarets civila del. 

-Att värna civilbefolkningen mot verkningarna av krigshandlingar och 
under kriser och i krig trygga en livsnödvändig försörjning, 

-att under kriser och i krig stödja försvarsmakten samt 

-att, för fullföljande av dessa uppgifter, under kriser och i krig upp 
rätthå.Ila de viktigaste samhällsfunktionerna. 

I anvisningarna för programplaneringen våren 1992 beslutade regeringen 
om må.I för funktionerna inom totalförsvarets civila del. 

Med detta som grund har i den programplan för det civila försvaret 
1993/94 - 1997/98, som Överstyrelsen för civil beredskap och funktion
sansvariga myndigheter lämnat till regeringen, redovisats en bedömning 
av beredskapsläget den 30 juni 1992 för samtliga funktioner. 

Totalförsvarets civila del är till sin karaktär komplex och heterogen. Det 
är därför i många fall svårt att finna vägar som på ett rättvisande sätt 
belyser förmågan under kriser och i krig. I och med 1992 års försvarsbe
slut inleddes en process, som syftar till att när det gäller redovisningar, 
mål och be redskaps läge för funktioner, och därmed för totalförsvarets 
civila del som helhet, successivt åstadkomma ökad tydlighet, aktualitet 
och precision. 

Enligt min mening återstår ännu mycket arbete, innan det är möjligt att 
mer preciserat kunna dra slutsatser om förmågan inom alla väsentliga 
områden. Det står emellertid klart att de åtgärder som har vidtagits inom 
totalförsvarets civila del sedan 1987 års totalförsvarsbeslut medfört att 
beredskapsläget har förbättrats och att några allvarliga balansproblem 
mellan olika funktioner inte längre kan bedömas föreligga. 

Jag vill här framhålla att 1992 års försvarsbeslut innebar vissa för
ändringar i fråga om grunderna för planeringen inom totalförsvaret med 
bl.a. ett betonande av dels omedelbar förmåga, dels beredskap för 
återtagning. För detta har jag redogjort i avsnitt 1.1.3. Planeringen inom 
totalförsvarets civila del skall successivt anpassas härtill. Det är vidare 
väsentligt att underlaget när det gäller det militära försvarets behov av 
stöd från totalförsvarets civila del förbättras. 
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Enligt min mening är det av väsentlig vikt att arbetet med att förbättra 
möjligheterna att bedöma förmågan hos totalförsvarets civila del under 
kriser och i krig prioriteras i den fortsatta planeringen. 

I 1992 års försvarsbeslut fastställdes en ekonomisk planeringsram för 
totalförsvarets civila del avseende perioden 1992/93 - 1996/97. 

Regeringen har i 1992 års stabiliseringsproposition föreslagit att 
planeringsramen inom den civila delen av totalförsvaret sänks med 
100 miljoner kronor per år. Jag förordar att besparingsåtgärdema för 
budgetåret 1993/94 ges en kortsiktig inriktning och främst avser övning 
och utbildning, skyddsrumsbyggande, kommunalteknisk försörjning och 
vattenberedskap. I övrigt anser jag att Överstyrelsens för civil beredskap 
förslag till fördelning av den ekonomiska ramen för budgetåret 1993/94 
i stort är lämplig. 

Jag avser senare föreslå regeringen att uppdra åt Överstyrelsen för civil 
beredskap att i samråd med funktionsansvariga myndigheter lämna 
förslag till hur besparingarna under efterföljande budgetår bör fördelas 
på ett sätt som är lång~iktigt lämpligt. 

Jag kommer senare art föreslå regeringen att tillkalla en parlamentarisk 
kommitte med uppgift att utreda påfrestningar och risker i det fredstida 
samhället samt vissa frågor inom totalförsvarets civila del. 
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5.2 Funktionen Civil ledning och samordning 

Föredragandens överväganden 

Beredskapsläget för funktionen är enligt Överstyrelsen för civil beredskap 
inte godtagbart. Brister finns bl.a. i fråga om telekommunikationernas 
funktionssäkerhet vid myndigheternas fredsuppehållplatser och när det 
gäller den kommunaltekniska försörjningssäkerheten. 

5.2.l Överstyrelsen för civil beredskap 

Sammanfattning 

Verksamhetsrrull: 

Inriktningen för försvarsbeslutsperioden ligger i allt väsentligt fast. 

Resurser. 

G 1. Överstyrelsen för civil beredskap: 
Civil ledning och samordning, 
ramanslag 

G 2. överstyrelsen för civil beredskap: 
Tekniska åtgärder i ledningssystemet 

63 648 000 kronor 

m. m., reservationsanslag 87 692 000 kronor 

Resultatbedömning 

Jag bedömer att resultaten under budgetåret 1991192 är godtagbara. De 
uppdrag som lämnades i regleringsbrevet har fullgjorts. Bl.a. har arbetet 
med beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling utvecklats 
positivt. Telesäkerhetsanalyser har genomförts vid sex länsstyrelser. 
Uppdragen har av Överstyrelsen för civil beredskap brutits ned till uppgifter 
och mål. Prestationer och effekter har redovisats i relation till dessa 
uppgifter och mål. De ambitioner som uppgifterna och målen svarar mot har 
väsentligen kunnat uppnås. Ett fortsatt arbete med resultatredovisning 
erfordras emellertid. 

Bokslutet är enligt Riksrevisionsverket rättvisande. 

En rationalisering har påbörjats som på sikt innebär en personalminskning 
med 15 personer. 
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Slutsatser 

Verksamhetens mål budgettlret J 993194 

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition bör vissa besparingar göras 
inom funktionen jämfört med ambitionen i försvarsbeslutet. Det finns 
emellertid inget skäl att ändra den inriktning i stort av funktionen som 
angavs i 1992 års försvarsbeslut. 

Utvecklingen på det ekonomiadministrativa området och när det gäller 
ratonaliseringsverksamheten på personalområdet bör fortsätta. 

Anslag 

G 1. överstyrelsen för civil beredskap: Civil ledning och samordning 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

57 832 000 
60 743 000 
63 648 000 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bilaga l, kapitel 2). Det belopp som kommer att 
ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

G 2. Överstyrelsen för civil beredskap: Tekniska åtgärder i ledningssystemet 
m.m. 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

73 204 000 n Reservation 81 833 834 
91 500 000 
87 692 ()()() 

n Anslaget var tidigare uppdelat på H 2. överstyrelsen för civil beredskap: 
Investeringar för civil beredskap, och H 3. överstyrelsen för civil 
beredskap: Signalskydd. 

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition har jag reducerat anslaget 
med 7 miljoner kronor. 
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5.2.2 Civilbefälhavarna 

. 
Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Det finns enligt min uppfattning inget skäl att ändra den inriktning som 
angavs i 1992 års försvarsbeslut. 

Resurser. 

G 3. Civilbefälhavarna, ramanslag 35 246 000 kronor. 

övrigt: 

Fr.o.m. den 1 juli 1993 överförs Gävleborgs län till Mellersta 
civilområdet. 

De nuvarande myndigheterna Civilbefälhavaren i Södra, Västra, 
Nedre Norrlands resp. Övre Norrlands civilområde upphör den 
30 juni 1994. 

Den 1 juli 1994 bildas två nya myndigheter, benämnda Civilbefäl
havaren i Södra resp. Norra civilområdet. 

Resultatbedömning 

Civilbefälhavarnas årsredovisningar har upprättats i enlighet med ställda 
krav i totalförsvarets budgetförordning. 

Civilbefälhavarna har under budgetåret på ett godtagbart sätt uppfyllt i 
regleringsbrevet uppställda resultatmål och resultatkrav. 

Slutsatser 

Det finns enligt min uppfattning inget skäl att ändra den inriktning som 
lades fast i 1992 års försvarsbeslut. Jag vill dock i detta sammanhang 
hänvisa till avsnitt 2.4.3 och mina överväganden med anledning av LEMO:s 
förslag. 
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Anslag 

G 3. Civilbefälhavarna•> 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

29 967 448 
36 466 000 
35 246 000 

0Anslaget G 3. Civilbefälhavarna var tidigare uppdelat i anslagen G 3. 
Förvaltningskostnader m.m., och G 4. Utbildnings- och övningsverksamhet. 

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition har jag reducerat anslaget 
med 3 miljoner kronor. · 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att 
ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Överstyrelsen för civil beredskap: Civil Ledning och samnrdning för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 63 648 000 kr, 
2. till Överstyrelsen för civil beredskap: Tekniska åtgärder i Lednings

systemet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 
87 692 000 kr, 

3. till Civilbefalhavarna för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 
35 246 000 kr. 

5.3 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst m.m. 

I det följande redovisas verksamhetsmål m.m. för funktionen Befolknings
skydd och räddningstjänst samt för funktionen Arbetskraft vad avser den del 
av verksamheten som faller inom Försvarsdepartementets ansvarsområde. 

Jag redovisar mina överväganden för Räddningsverkets verksamhet, för 
frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av totalförsvaret samt 
för Vapenfristyrelsens verksamhet separat under de olika delrubrikerna. 
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5.3.1 Statens räddningsverk m.m. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmld: 

Inriktningen för försvarsbeslutsperioden ligger i allt väsentligt fast. 
Detta innebär bl.a. att fortsatt stor vikt skall läggas på att utveckla 
metoder för riskhanteringen och dess tillämpning. Målet bör vara att 
riskhanteringen samlat skall kunna omfatta risker i såväl fred som krig. 

Inom befolkningsskyddets område skall produktionen av skyddsrum 
koncentreras till riskområden med högsta och hög prioritet. Vidare 
skall åtgärder vidtas i syfte att stärka den enskildes förmåga att ta 
ansvar för den egna säkerheten och därmed förebygga olyckor och 
skador. 

Inom räddningstjänstområdet skall åtgärder för att utveckla samord
ningen på alla nivåer främjas. En fortsatt integration av freds- och 
krigsräddningstjänsten skall eftersträvas. 

Resurser: 

H l. Befolkningsskydd och räddningstjänst, ramanslag 
684 857 000 kronor 

H 2. Skyddsrum m. m., förslagsanslag 495 613 000 kronor 

H 3. Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra natur-
olyckor, anslag 25 000 000 kronor 

H 4. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m., 
förslagsanslag 1 000 kronor 

Resultatbedömning 

Jag konstaterar att verksamheten under budgetåret 1991/92 har genomförts 
i allt väsentligt i enlighet med de i regleringsbrevet uppställda resul.tatmålen 
och resultatkraven. Under anslaget H 2. Skyddsrum m.m. har emellertid 
verksamheten fått en större omfattning än den planerade beroende på att fler 
byggnadsobjekt än vad som förväntats färdigställts eller påbörjats. 
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Statens räddningsverk har gjort en bedömning av beredskapsläget per den 
30 juni 1992 baserad på redovisningar från länsstyrelserna. Beredskapsläget 
bedöms i likhet med föregående år vara godtagbart för huvuddelen av del
funktionerna. Brister finns bl.a. ifråga om varning, skyddsrum och AC
skydd. Beredskapen att genomföra utrymning och inkvartering är begränsad. 
Hemskyddsorganisationen har alltjämt begränsade möjligheter att genomföra 
sina uppgifter även om övningsläget har förbättrats. 

Statens räddningsverk är i färd med att utveckla sin ekonomihantering och 
resultatredovisning. Jag kan konstatera att ett fortsatt arbete bl.a. med 
resultatmått erfordras. 

Riksrevisionsverket har i sin revisionsberättelse för Statens räddningsverk 
funnit att årsredovisningen är rättvisande. Granskningen av resultatredo
visningen har dock begränsats till en bedömning av krav på fullständighet 
och dokumentation. 

Slutsatser 

Verksamhetens mål budgetdret 1993194 

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition bör vissa besparingar göras 
inom funktionen jämfört med ambitionen i försvarsbeslutet. Det finns 
emellertid inget skäl att ändra den inriktning i stort av funktionen som 
angavs i 1992 års försvarsbeslut. 

Anslag 

H 1. Befolkningsskydd och räddningstjänst 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

610 225 311 
653 417 ()()() 
684 857 ()()() 

Jag har i det föregående redovisat min syn på inriktningen för försvarsbe
slutsperioden. Till följd av beslutade besparingsåtgärder har jag reducerat 
anslaget med 27 miljoner kronor. En neddragning som för budgetåret 
1993/94 kortsiktigt löses genom begränsningar främst av utbildnings- och 
övningsverksamheten. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bilaga l, kapitel 2). Det belopp som kommer att 
ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de 
redovisade rik'tlinjema och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 5 

126 



H 2. Skyddsrum m.m. 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

619 215 766 
487 560 ()()() 
495 613 ()()() 

Inriktningen för försvarsbeslutsperioden har jag redovisat i det föregående. 
De beslutade besparingsåtgärderna innebär att jag för budgetåret 1993/94 
har reducerat anslaget med 13 miljoner kronor. Jag har dels bedömt att 
antalet färdigställda skyddsrum i samband med nyproduktion blir något färre 
än vad Statens räddningsverk har angett, dels att planerade bristtäckningsåt
gärder under budgetåret bör begränsas. 

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1992 totalt 
1 566 065 000 kronor. För budgetåret 1993/94 bedömer jag behovet av nya 
bemyndiganden till 533 400 000 kronor. Av dessa avser 447 600 000 kronor 
bemyndiganden för skyddsrum och 85 800 000 kronor bemyndiganden för 
ledningscentraler. 

H 3. Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor•> 

1993/94 Förslag 25 000 000 

1> Nytt anslag 

I 1992 års kompletteringsproposition (prop. 1991/92: 150 del Il, bet. 
1991/92:FiU29, rskr. 1991/92:345) föreslås att ett generellt statsbidragssys
tem för kommunerna införs fr.o.m. år 1993. Som en följd av detta slopas 
det extra skatteutjämningsbidraget. I detta bidrag var särskilda medel avsatta 
för kommuner som efter särskild ansökan vidtar förebyggande åtgärder mot 
jordskred och andra naturolyckor. 

Den del av det extra skatteutjämningsbidraget som avsåg nämnda bidrag 
ansågs emellertid ha haft så stor betydelse för genomförandet av säker
hetshöjande åtgärder till kommunerna att regeringen i kompletteringspropo
sitionen föreslog att bidraget bör finnas kvar som ett specialdestinerat 
statsbidrag. Ett nytt anslag för ändamålet bör därför tas upp på statsbud
geten fr.o.m. budgetåret 1993/94. Anslaget, som ligger utanför den ekono
miska planeringsramen för totalförsvarets civila del, bör disponeras av 
Statens räddningsverk. 

Bidrag skall även fortsättningsvis utgå efter de grunder som anförts i 1986 
års kompletteringsproposition (prop. 1985/86: 150, 
bet.1985/86:FöUl 1 och FiU29, rskr.1985/86:345 och 361). 

'! Rilodt1gc11 /99:!ilJ.l. I s11111/. Nr /1!11. Hilaga 5 
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H 4. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. 11 

1991/92 Utgift 5 556 674 
1992/93 Anslag 6 000 
1993/94 Förslag 1 000 

n Tidigare anslag H 3. 

Under anslaget utbetalas vissa ersättningar till följd av uppkomna kostnader 
vid genomförda räddningstjänstinsatser, bekämpningsoperationer till sjöss, 
hjälpinsatser utomlands samt för utredning av allvarliga olyckor. 

S.3.2 Frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av 
totalförsvaret m.m. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Den inriktning av verksamheten som fastslogs i 1992 års försvarsbeslut 
kvarstår. Därmed skall försvarsupplysning, rekrytering och utbildning 
av frivillig personal genomföras i oförändrad omfattning. 

Resurser. 

H 5. Frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av total-
försvaret m. m., anslag 77 790 000 kronor 

Resultatbedömning 

Samövning av hemskyddsombud och gruppchefer har under budgetåret 
1991/92 gett ett för verksamheten positivt resultat främst avseende 
rekrytering av nya ombud. 

Självskyddsutbildningen har på grund av kostnadsökningar för 
instruktörsarvoden inte kunnat genomföras som planerat. 

Slutsatser 

Verksamhetens mål budgetåret 1993194 

Inom funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst vill jag särskilt 
betona vikten av att målet att bygga upp och vidmakthålla en organisation 
bestående av 30 000 hemskyddsombud snarast uppnås. 
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Inom funktionen Arbetskraft anser jag att repetitionsutbildningen av 
krigsplacerad personal även fortsättningsvis bör prioriteras. 

I övrigt avvaktar jag resultatet av utredning om frivillig medverkan 
totalförsvaret. Ett betänkande kommer att lämnas vid årsskiftet 1992/93. 

H 5. Frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av totalförsvaret 
I) 

1991/92 Utgift 72 273 326 
1992/93 Anslag 77 790 000 
1993/94 Förslag 77 790 000 

1> Tidigare anslag H 4. 

Under anslaget har jag avdelat medel i syfte att försvarsupplysning, 
rekrytering och utbildning av frivilligpersonal skall kunna genomföras i 
oförändrad omfattning. 

5.3.3 Vapenfristyrelsen 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Det finns inte skäl att ändra den inriktning som angavs i 1992 års 
försvarsbeslut vilket innebär att Vapenfristyrelsen liksom tidigare skall 
pröva ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst samt svara för uttagning 
till tjänstgöring, registrering och redovisning av vapenfria tjänsteplikti
ga. 

Resurser. 

H 6. Vapenfristyrelsen, ramanslag 13 827 000 kronor 

H 7. Vapenfristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga, 
förslagsanslag 119 499 000 kronor 

Resultatbedömning 

Vapenfristyrelsen har i årsredovisningen för budgetåret 1991/92 följt de 
re-Oovisningskrav som ställs i totalförsvarets budgetförordning, varvid bl.a. 
effektbeskrivningar har redovisats. 

Resultatredovisningen är väl genomarbetad och bokslutet rättvisande. 
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Vapenfristyrelsen har under budgetåret på ett godtagbart sätt uppfyllt i 
regleringsbrevet uppställda resultatmål och resultatkrav. Som exempel kan 
nämnas att antalet utbildningsaltemativ för de vapenfria tjänstepliktiga har 
ökat. De vapenfria har fått utbildningsaltemativ med längre befattningsut
bildning vilket inneburit att tiden för praktiktjänstgöring minskat. Detta har 
medfört en bättre anpassning till det reella behovet av praktiktid. Skillnaden 
mellan det antal som uttagits till vapenfri tjänst och det antal som kunnat 
beredas en utbildningsplats har minskats genom en prioritering av grundut
bildningen jämfört med repetitionsutbildningen. 

Slutsatser 

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition bör vissa besparingar göras 
inom Vapenfristyrelsens verksamhet jämfört med ambitionen i försvarsbe
slutet. Det finns emellertid inget skäl att ändra den inriktning i stort av 
verksamheten som angavs i försvarsbeslutet. 

Anslag 

H 6. Vapenfristyrelsen 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

147 809 3801) 
13 101 ()()() 
13 827 ()()() 

•> Anslagen H 6. och H 7. var tidigare ett anslag. 

Anslaget omfattar Vapenfristyrelsens förvaltningskostnader. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som 
måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den 
ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riks
gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 
chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som 
kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas 
enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu 
budgeterade beloppet. 

H 7. Vapenfria tjänstepliktiga 

1991192 Utgift•> 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

141 733 ()()() 
119 499 ()()() 

•> Anslagen H 6. och H 7. var tidigare ett anslag. 

Till följd av 1992 års stabiliseringspropostion har jag reducerat anslaget med 
26,5 miljoner kronor. 
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Anslaget omfattar förmåns- och utbildningskostnader till vapenfria 
tjänstepliktiga. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Befolkningsskydd och räddningstjänst för budgetåret 1993/94 
anvisa ett ramanslag på 684 857 000 kr, 

2. till Skyddsrum m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag 
på 495 613 000 kr, 

3. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1993/94 medge att ersätt
ning utgår för beställningar av skyddsrum m.m. inom en kostnads
ram på 533 400 000 kr, 

4. bemyndigar regeringen att merbelasta anslaget Skyddsrum m.m. för 
budgetåret 1993/94 på grund av underutnyttjande av anslaget för 
budgetåret 1992/93, 

5. till Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 
för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 25 000 000 kr, 

6. till Ersättning for verksamhet vid räddningstjänst m.m. förbud
getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr, 

7. till Frivilliga forsvarsorganisa1ioner inom den civila delen av 
totalförsvaret m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 

77 790 000 kr, 
8. till Vapenfristyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag · 

på 13 827 000 kr, 
9. till Vapen.fristyre/sen: Vapenfria tjänstepliktiga för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 119 499 000 kr. 
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5.4 Funktionen Psykologiskt försvar 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsm/il: 

Det finns inte skäl att ändra den inriktning som angavs i 1992 års 
försvarsbeslut. 

Resurser: 

I l. Styrelsen för psykologiskt försvar, ramanslag 10 547 000 kronor. 

ÖVrigt: 

I anslagsbeloppet ingår 750 000 kronor för planläggning och underhåll 
av TI-krigsnät. 

Resultatbedömning 

Årsredovisningen har upprättats enligt i totalförsvarets budgetförordning 
ställda krav. Fortsatt arbete fordras dock med dels den formella uppställ
ningen enligt förordningen, dels beskrivning av effekter av verksamheten. 

Resultatredovisningen är väl genomarbetad och bokslutet rättvisande. 

Enligt programplanen för det civila försvaret 1993/94 - 1997/98 som 
Överstyrelsen för civil beredskap lämnat till regeringen är beredskapsläget 
på den centrala nivån gott. Likaså är beredskapsläget inom Sveriges Radio 
tillfredsställande. Avsaknaden av mellanvågsstation med en god täckning av 
landets norra delar gör att beredskapsläget i detta avseende dock inte kan 
anses helt tillfredsställande. 

Beredskapen inom såväl dagspress som TI är god. 

Omorganisation och personella förändringar i krigsorganisationen på högre 
och lägre regional nivå innebär en tillfällig kompetenssänkning. På lokal 
nivå är informationsberedskapen skiftande bl.a. beroende på tillgången på 

professionella informatörer. 

Verksamheten har under budgetåret 1991/92 uppfyllt i regleringsbrevet 
uppställda resultatmål och resultatkrav på ett godtagbart sätt. 
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Slutsatser 

Inriktningen som angavs i 1992 års försvarsbeslut ligger fast. 

Anslag 

I 1. Styrelsen för psykologiskt försvar 

1991192 Utgift 9 019 836 
1992/93 Anslag 9 740 000 
1993/94 Förslag 10 547 000 

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition har jag reducerat anslaget 
med 200 000 kronor. 

Anslaget omfattar kostnader för Styrelsens för psykologiskt försvar uppdrag 
att bedriva verksamheter inom beredskapsplanläggning och utbildning, 
forskning samt information om säkerhetspolitik och totalförsvar. Kost
naderna innefattar även intern administration. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bilaga l, kapitel 2). Det belopp som kommer att 
ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till StyrelsenftJr psykologisk/ fersvar för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
ramanslag på 10 547 000 kr. 
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5.5 Funktionen Försörjning med industrivaror 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Det finns inte skäl att ändra den inriktning och de mål som angavs i 
1992 års försvarsbelut. Den långsiktiga förstärkningen av funktionen 
bör därför fortsätta. 

Resurser: 

J l. Överstyrelsen för civil beredskap: 
Försörjning med industrivaror, ramanslag 82 371 000 kronor 

J 2. överstyrelsen för civil beredskap: 
Industriella åtgärder, reservationsanslag 9 246 000 kronor 

J 3. överstyrelsen för civil beredskap: 
Kapitalkostnader, förslagsanslag 
167 950 000 kronor 

J 4. överstyrelsen för civil beredskap: 
Täckande av förluster till följd av statliga 
beredskapsgarantier m. m., 
förslagsanslag 1 000 kronor 

Resultatbedömning 

Årsredovisningen har upprättats enligt kraven i totalförsvarets budgetför
ordning och i enlighet med de mål som angetts i regleringsbrevet för 
budgetåret 1991/92. 

Resultatredovisningen är väl genomarbetad, men ett fortsatt utvecklings
arbete fordras. Boksluten är enligt Riksrevisionsverket rättvisande. 

Målen enligt regleringsbrevet har inte helt uppfyllts. Detta beror enligt vad 
Överstyrelsen för civil beredskap anfört i programplanen för det civila 
försvaret 1993/94 - 1997/98 främst på att lågkonjunkturen har medfört en 
omprioritering av resurserna på avtalsområdet till omförhandlingar av redan 
existerande avtal. Detta har medfört att avdelade resurser för nya avtal inte 
utnyttjats fullt ut på grund av kapacitetsbrist. Beredskapsläget för funktionen 
bedöms av myndigheten som ej godtagbart. 

Med hänsyn till skälen till omprioriteringarna i verksamheten bedömer jag 
att resultaten är godtagbara. Mot bakgrund av det militära försvarets 
återtagningsbehov i en säkerhetspolitisk krissituation bedömer även jag att 
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beredskapsläget inte är godtagbart. 

övrigt 

I november 1992 ingicks ett avtal om ekonomiskt samarbete mellan Sverige 
och Finland i internationella krislägen. Ett liknande avtal existerar sedan 
tidigare mellan Sverige och Norge. Avtalen berör ekonomiskt samarbete 
inklusive handel, informationsutbyte och samråd i frågor av betydelse för 
försörjningsberedskapen inför krigshot eller allvarlig internationell spänning 
som utgör hot om krig. 

Slutsatser 

Verksamhetens mål budgetåret 1993194 

Med hänsyn till vad jag anfört i det föregående är beredskapsläget inte 
godtagbart, och det finns enligt min uppfattning inget skäl att ändra den 
inriktning eller det funktionsmål som angavs i 1992 års försvarsbeslut. Den 
långsiktiga förstärkningen av funktionen bör därför fortsätta. 

Anslag 

J l. Överstyrelsen för civil beredskap: Försörjning med industrivaror 

Utgift 1991/92 58 787 088 
Anslag 1992/93 78 464 000 
Förslag 1993/94 82 371 000 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att 
ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

J 2. Överstyrelsen för civil beredskap: Industriella åtgärder 

Utgift 1991/92 49 994 593 
Anslag 1992/93 11 040 000 
Förslag 1993/94 9 246 000 

Reservation 336 394 007 

J 3. överstyrelsen för civil beredskap: Kapitalkostnader 

Utgift 1991/92 183 464 414 
Anslag 1992/93 171 600 000 
Förslag 1993/94 167 950 000 
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J 4. överstyrelsen för civil beredskap: Täckande av förluster till följder av 
statliga beredskapsgarantier m. m. 

Utgift 1991/92 
Anslag 1992/93 
Förslag 1993/94 

l 000 
l 000 
1 000 

Förslagen till medelsberäkning under resp. anslag för budgetåret 1993/94 
grundar sig på den inriktning som jag angett i det föregående under 
verksamhetens mål för budgetåret 1993/94. 

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition har jag reducerat anslaget 
J 2. Industriella åtgärder med 2 700 000 kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till ÖverstyrelsenflJrcivi/ beredskap: Försöfjning med industrivaror 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 82 371 000 kr, 
2. bemyndiga regeringen att inom en kostnadsram av 100 000 000 kr 

godkänna avtal om nya beredskapslån som medför utbetalningar 
under senare budgetår, 

3. till Överstyre/sen flJr civil beredskap: Industriella åtgärder för 
budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 9 246 000 kr, 

4. till Överstyre/sen ftJr civil beredskap: Kapitalkostnader för bud
getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 167 950 000 kr, 

5. till överstyre/sen flJr civil beredskap: Täckande av ftJrluster till 
ftJ/jd av statliga beredskapsgarantier m.m. för budgetåret 1993/94 
anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

5.6 Funktioner hörande till andra departement 

För följande funktioner lämnas senare denna dag förslag av cheferna för 
resp. departement. I syfte att ge en bättre överblick för de samlade anslagen 
till totalförsvarets civila del lämnar jag här en kort redogörelse för dessa 
funktioner. 

5.6.1 Hälso- och sjukvård 

Enligt överstyrelsens för civil beredskap prograrnplan för det civila 
försvaret 1993/94 - 1997/98 karaktäriseras beredskaps\äget inom funktionen 
av en god initialkapacitet. Brister finns emellertid på vissa områden, bl.a. 
fråga om försörjningen med infusionsvätskor. Sjukvårdsmateriel och 
läkemedel finns för att klara behandling av krigsskadade under krig i ca 75 
% resp. 85 % av behoven i krig. Beredskapsläget inom socialtjänst samt 
miljö- och hälsoskydd anges inte vara helt godtagbart. 
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Chefen för Socialdepartementet kommer senare denna dag att föreslå att 
164,3 miljoner kronor anvisas från den ekonomiska ramen för totalförsva
rets civila del inom funktionen Hälso- och sjukvård under budgetåret 
1993/94. 

5.6.2 Telekommunikationer 

Funktionens beredskapsläge karaktäriseras i Överstyrelsens programplan 
som godtagbart. 

Riksdagen har ställt sig bakom en bolagisering av televerket. Regeringens 
målsättning är att bolagiseringen skall genomföras snarast, dock senast den 
l juli 1993. Samtidigt skall en telelag träda i kraft. 

På regeringens uppdrag utreder Telestyrelsen i samråd med Överbef"al
havaren och Överstyrelsen för civil beredskap behovet av beredskap
såtgärder på telekommunikationsområdet samt vissa frågor hur detta 
praktiskt skall kunna tillgodoses i den nya situationen. Beredskapsåtgärdema 
på detta område har hittills finansierats av Televerket. Den framtida 
finansieringen övervägs inom regeringskansliet. 

5.6.3 Transporter 

För funktionen Transporter anger Överstyrelsen för civil beredskap 
programplanen att kapacitetsmålen till stor del inte kunnat uppnås. 

Chefen för Kommunikationsdepartementet kommer senare denna dag föreslå 
att 162,4 miljoner kronor anvisas från den ekonomiska ramen för totalför
svarets civila del för funktionen Transporter under budgetåret 1993/94. 
Detta innebär en resursmässig prioritering av Transportfunktionen inom 
denna ram. 

5.6.4 Livsmedelsförsörj ning 

Enligt Överstyrelsens för civil beredskap programplan är beredskapsläget för 
funktionen godtagbart med reservation för tillgången på insatsvaror och i 
fråga om tillgången på reservelkraft. 

Chefen för Jordbruksdepartementet kommer senare denna dag att föreslå att 
för budgetåret 1993/94 8, l miljoner kronor anvisas från den ekonomiska 
ramen för totalförsvarets civila del för investeringar i och driftskostnader för 
beredskapslagring av veterinära läkemedel och för åtgärder inom ABC
området. Vidare kommer chefen för Jordbruksdepartementet att föreslå att 
326,6 miljoner kronor anvisas utom ramen för investeringar i och driftkost
nader för beredskapslagring av insatsvaror och livsmedel. 
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5.6.5 Arbetskraft 

I överstyrelsens för civil beredskap programplan anges i fråga om 
beredskapsläget för funktionen att personalplanläggningsläget som helhet 
bedöms vara godtagbart. För de frivilliga försvarsorganisationerna redovisas 
enligt överstyrelsen stora brister i förhållande till rekryteringsmålet. 

I de förslag som chefen för Arbetsmarknadsdepartementet senare denna dag 
kommer att lämna ingår 1,9 miljoner kronor från den ekonomiska ramen för 
totalförsvarets civila del inom funktionen Arbetskraft under budgetåret 
1993/94. 

Jag har i det föregående lämnat förslag beträffande Vapenfristyrelsens 
verksamhetsområde och i fråga om frivilligorganisationerna. 

5.6.6 Energiförsörjning 

Överstyrelsen för civil beredskap redogör i programplanen i fråga om 
funktionens beredskapsläge för situationen på olika områden. Några 
särskilda brister redovisas inte. 

Chefen för Näringsdepartementet kommer senare denna dag att föreslå att 
för budgetåret 1993/94 från den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila 
del 63,9 miljoner kronor anvisas på elområdet och 10, I miljoner kronor för 
ökad handlingsberedskap. Utanför ramen lämnas förslag om 330,5 miljoner 
kronor för drift- och kaptitalkostnader för beredskaps-
lagring av oljeprodukter. 

5.6. 7 Övriga funktioner 

I det föregående har behandlats dels de funktioner som tilldelas medel inom 
den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del, dels funktionen 
Telekommunikationer. 

Förutom dessa funktioner ingår i totalförsvarets civila del funktionerna 
Domstolsväsende m.m., Ordning och säkerhet, Kriminalvård, Utrikeshan
del, Socialförsäkring m.m., Postbefordran, Enskild försäkring m.m., Skatte
och uppbördsväsende, Flyktingverksamhet samt Landskapsinformation. 

5.6.8 Övriga frågor 

I fråga om funktionen Kyrklig beredskap är i dag överstyrelsen för civil 
beredskap funktionsansvarig myndighet. Funktionen omfattar såväl svenska 
kyrkans som de fria trossamfundens verksamhet. 
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Som anfördes i prop. 1988/89:100 bil. 6, s. 45, måste emellertid verksam
heten utövas av respektive samfund och överstyrelsen bör följaktligen inte 
ha ett renodlat funktionsansvar. Riksdagen har godkänt denna inriktning. 
Svenska kyrkans centralstyrelse avser till följd av detta att genom frivilliga 
överenskommelser med de kyrkliga kommunerna, vissa frikyrkliga samfund 
och de icke-kristna samfunden ta på sig uppgiften att leda och samordna den 
kyrkliga beredskapen för dessa. Överstyrelsen för civil beredskap kommer 
därmed att upphöra att vara funktionsansvarig myndighet för den kyrkliga 
beredskapen och funktionen Kyrklig beredskap kommer att utmönstras ur 
förordningen (1986:294) om ledning och sainordning inom totalförsvarets 
civila del. Myndigheten får i stället ett ansvar gentemot de kyrkliga 
kommunerna liknande det myndigheten har gentemot de borgerliga 
kommunerna, dvs. det samordnings- och ledningsansvar som åvilar 
myndigheten i egenskap av ansvarig för funktionen Civil ledning och 
samordning. Överstyrelsen bör därmed biträda samfunden med erforderligt 
stöd i deras beredskapsverksamhet. 

Jag har i denna fråga samrått med chefen för Civildepartementet. 

Fram till den 1 september 1992 fanns en funktion med benämningen 
Prisreglering. Statens pris- och konkurrensverk var funktionsansvarig 
myndighet. Funktionen omfattade administration av prisreglering samt 
prisövervakning under kriser och i krig i syfte att upprätthålla prisstabilitet 
som ett medel för att uppnå en rättvis fördelning av knappa resurser. 

När det gäller den fortsatta beredskapsplaneringen på prisregleringsområdet 
vill jag efter samråd med cheferna för Jordbruks- och Näringsdepartementen 
framhålla följande. 

Prisreglering är ett instrument som inte längre är aktuellt att använda i den 
fredstida ekonomiska politiken. Det bedöms numera som sannolikt att 
prisreglering inte kommer att användas så tidigt i en säkerhetpolitisk 
krisutveckling som man tidigare har förutsatt. Det är emellertid nödvändigt 
att även i fortsättningen ha en beredskap på området. En sådan beredskap 
bör därför fortsättningsvis, finnas på de tre områden där prisregleringar 
främst kan komma att aktualiseras under säkerhetspolitiska kriser och i krig, 
nämligen inom funktionerna Livsmedelsförsörjning m.m., Energiförsörjning 
och Försörjning med industrivaror. Det är därför en naturlig uppgift för de 
berörda funktionsansvariga myndigheterna Jordbruksverket, Närings- och 
teknikutvecklingsverket samt Överstyrelsen för civil beredskap att i sin 
beredskapsplanering ansvara för detta. 

För ändamålet finns 500 000 kronor avsatta för budgetåret 1993/94 under 
tolfte huvudtitelns anslag Näringsdepartementet m. m. 
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5. 7 Konsekvenser för totalförsvarets civila del av en 
anslutning till Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 
(EES) och ett svenskt medlemsskap i den Europeiska 
Gemenskapen (EG). 

Mitt ställningstagande 

Överstyrelsens för civil beredskap rapport har legat till grund för regering
ens arbete med anpassning av föreskrifter med hänsyn till EES-avtalet. 
Studier och konsekvensanalyser bör fortsättningsvis genomföras inom hela 
det civila försvaret för att främst ligga till grund för en anpassning av 
regelsystemet för det civila försvaret inför ett EG-medlemsskap. 

Bakgrund 

I september 1991 överlämnade Överstyrelsen för civil beredskap till 
regeringen en förstudie om konsekvenser av ett medlemsskap i EG för den 
civila delen av totalförsvaret. Regeringen uppdrog därefter i oktober samma 
år åt Överstyrelsen att fortsätta arbetet med att bl.a. definiera svenska 
intressen och ståndpunkter inför ett svenskt EG-medlemsskap och en 
anslutning till EF.S samt att närmare analysera handlingsmöjligheter och 
begränsningar för den civila delen av totalförsvaret. I den fortsatta 
redovisningen sammanfattar jag Överstyrelsens bedömningar och slutsatser 
i den rapport som lämnades till regeringen i september 1992. 

Ett medlemsskap bör i sig få en handelsalstrande effekt. För varor där 
importen helt eller till största delen kommer från EG, medför ett med
lemsskap förbättrade möjligheter till en bibehållen import i början av en 
kris. Samtidigt kan en påskyndad strukturomvandling inom vissa branscher 
öka sårbarheten genom att vissa verksamheter kan komma att minska eller 
upphöra inom landet. Vad gäller industriell försörjning kommer en svensk 
anslutning till EES och ett medlemsskap i EG att medföra positiva effekter 
för svenskt näringsliv i stort. Försörjningsberedskapen förbättras initialt i 
bristlägen genom ökade möjligheter till bibehållen handel. Strukturom
vandlingen inom näringslivet väntas fortsätta oavsett ett medlemsskap. 
Överstyrelsens sammanfattande bedömning är dock att Sveriges "självför
sörjningsgrad" i ett helhetsperspektiv kan komma att minska. Denna slutsats 
gäller, utöver försörjning med industrivaror, även för hälso- och sjukvården 
samt för !ivsmedelsförsörjningen. Vid en anslutning till EES och ett med
lemsskap i EG måste ett antal författningar för den civila delen av 
totalförsvaret anpassas till vad som gäller inom EG. Det är av största vikt 
att beredskapsavtal som syftar till att upprätthålla viss produktion utformas 
på ett sådant sätt att konkurrensen ej snedvrids. Om detta inte är möjligt, 
måste vitala förnödenheter säkras med andra beredskapsåtgärder, t.ex. 
lagring. 
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Inför ikraftträdandet av EES-avtalet har regeringen gjort ändringar i Prop. 1992/93: 100 
förordningen (1982:517) om beredskapslån och beredskapsgaranti samt Bilaga 5 
förordningen (1984: 1129) om försörjningsberedskapsstöd i syfte att undvika 
en snedvridning av konkurrensen. I räddningstjänstförordningen (1986: 110) 
har ändringar gjorts för att anpassa det svenska regelverket till det s. k. 
Seveso-direktivet. 

Min uppfattning är att studier och konsekvensanalyser fortsättningsvis bör 
genomföras inom hela den civila delen av totalförsvaret för att främst ligga 
till grund för en anpassning av regelsystemet vid ett EG-medlemsskap. 
Överstyrelsen för civil beredskap har här ett övergripande samordningsan
svar. 

5.8 Behov av utbildning, ansvarsfördelning och finansiering 
av utbildning inom den civila delen av totalförsvaret 

I regeringens anvisningar för programplaner för perioden 1993/94 - 1997/98 
samt anslagsframställningar för 1993/94 uppdrogs åt Överstyrelsen för civil 
beredskap att redovisa resultatet av arbetet med att kartlägga behovet av 
utbildning inom den civila delen av totalförsvaret och utnyttjandet av 
befintliga utbildningsresurser. Vidare skulle Överstyrelsen lämna förslag om 
ansvarsfördelningen vad gäller utbildningen. Överstyrelsen överlämnade sin 
rapport i augusti 1992. Rapporten bereds för närvarande i regeringskansliet. 
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6. Övrig verksamhet 

6.1 Försvarets civilförvaltning 

Föredragandens överväganden 

SamDlanfattning 

Verksamhetsnull: 

Försvarets civilförvaltning skall inom sitt verksamhetsområde ge stöd 
till myndigheter främst inom Försvarsdepartementets område. 

Resurser. 

K 1. Försvarets civilförvaltning, anslag 1 000 kronor 

övrigt: 

Försvarets civilförvaltning läggs ned den 30 juni 1994. Se vidare 
avsnitt 2.4.2 

Resultatbedömning 

Försvarets civilförvaltning har genomfört sina uppgifter i enlighet med vad 
som anges i regleringsbrevet. 

Riksrevisionsverket har granskat årsredovisningen, beträffande resultatre
dovisningen dock enbart i fråga om krav på fullständighet och dokumen
tation, och bedömer att årsredovisningen är rättvisande. 

Totalt underutnyttjade Försvarets civilförvaltning sitt anslag budgetåret 
1991/92 med 5 359 000 kronor varav 3 411 000 kronor avsåg ersättningar 
för kroppsskador m.m. 

Slutsatser 

Verksamhetens mål budgetåret 1993194 

Förutom den del som avser ersättning för kroppsskador skall den verksam
het som Försvarets civilförvaltning bedriver enligt sin instruktion avgifts
finansieras. Civilförvaltningen skall på uppdrag och med full kostnadstäck
ning biträda myndigheter främst inom men även utanför Försvarsdeparte
mentets verksamhetsområde. 
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Anslag 

K l. Försvarets civilförvaltning 

1991192 Utgift 123 683 527 
1992/93 Anslag 1 000 
1993/94 Förslag l 000 

Försvarets civilförvaltning, som är en avgiftsfinansierad myndighet med ett 
formellt anslag om 1 000 kronor, har hemställt att för budgetåret 1993/94 
få disponera ett anslag om 2 000 000 kronor för täckning av kostnader för 
reglering av trafikskador som inträffat före den 1 juli 1992 samt att 
verksamheten som rör reglering av trafikskador skall tas upp som ett 1 000-
kronors anslag. 

Den av Försvarets civilförvaltning beräknade omsättningen uppgår till 
92 700 000 kronor under budgetåret 1993/94. 

Kostnaden för reglering av trafikskador som inträffat före den 1 juli 1992 
bör, utöver den del som täcks av anvisade medel, i huvudsak täckas genom 
avgifter. 

6.2 Försvarets forskningsanstalt 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Försvarets forskningsanstalt skall bedriva forskning för totalförsvaret. 
Anstalten skall också utföra forsknings- och utredningsuppgifter 
rörande rustningsbegränsning. 

Resurser: 

K2. Gemensam försvarsforskning, 485 713 000 kronor 
ramanslag 

K3. Försvarets forskningsanstalt: l 000 kronor 
Avgiftsfinansierad verksamhet, 
anslag 
samt under tredje huvudtiteln, (bil. 4:) 

F4. Forskningsverksamhet för 
rustningsbegränsning och nedrustning, 
förslagsanslag 15 840 000 kronor 

10 Riksdagen 199:!!93. I suml. Nr 100. Rilaga 5 
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Resultatbedömning 

Jag bedömer att Försvarets forskningsanstalt, när det gäller anslagen under 
fjärde huvudtiteln, i huvudsak har löst sina uppgifter under budgetåret 
1991/92. 

Riksrevisionsverket har i sin revisionsberättelse, som i fråga om resultatre
dovisningen har begränsats till en bedömning med hänsyn till kraven på 
fullständighet och dokumentation, bedömt att anstaltens årsredovisning för 
budgetåret 1991/92 är rättvisande. Jag anser att resultatredovisningen är 
välgjord. 

Slutsatser 

Verksamhetens mål budgetclret 1993194 

Försvarets forskningsanstalt skall i huvudsak genomföra den verksamhet 
som anstalten föreslagit i sina anslagsframställningar för de anslag som jag 
anmäler i det följande. Anstalten skall dock anpassa sin verksamhet till de 
besparingar som jag har anmält i det föregående. 

Anstalten skall förbereda genomförandet av riksdagens beslut (prop. 
1992/93:37 bil. 2, bet. l 992/93:FiU8, rskr. 1992/93: 123) om att viss 
verksamhet som nu bedrivs inom Fortifikationsförvaltningen skall inordnas 
i anstalten. 

Regeringen avser att lägga fram förslag om försvarsforskningen i 1993 års 
forskningspolitiska proposition. Anstalten skall, sedan riksdagen fattat beslut 
i saken, påbörja en anpassning härtill. 

Anslag 

K 2. Gemensam försvarsforskning 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

467 511 318 
487 761 ()()() 
485 713 ()()() 

Jag har vid beräkningen av mitt förslag förutsatt att uppgiften för Försvarets 
materielverk att producera tillämpad forskning och studier inom projektom
rådet skepps-, flyg- och robotteknik finansieras över försvarsgrenarnas 
materielanslag. Jag har vidare beaktat de besparingar "i enlighet med vad jag 
har redovisat i avsnitt 1.2. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsfonnen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 5 
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Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att Prop. 1992/93: 100 
ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de Bilaga 5 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

K3. Försvarets forskningsanstalt: Avgiftsfinansierad verksamhet 
(hittillsvarande anslagsnamn: K 3. Försvarets forskningsanstalt: 

Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet 

1991/92 Utgift 1 000 
1992/93 Anslag 1 000 

1993/94 Förslag 1 000 

Den av anstalten beräknade omsättningen under budgetåret 1993/94 uppgår 
till 88 100 000 kronor. 

6.3 Kustbevakningen 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Den långsiktiga inriktningen av Kustbevakningens verksamhet avseende 

kravet att åstadkomma en ökad närvaro till sjöss med målet att senast 
under budgetåret 1996/97 genomföra 175 000 fartygstimmar per år, 
förbättra beredskapen för miljö- och sjöräddningstjänst samt minst 
bibehålla nivån för övrig serviceverksamhet, ligger fast. 

Resurser. 

K 4. Kustbevakningen, ramanslag 309 481 000 kronor 

K 5. Anskaffning av materiel för Kustbevakningen, 

reservationsanslag 54 000 000 kronor 
Bemyndigande för materiel 
beställningar m.m. 61 200 000 kronor 

Resultatbedömning 

Jag konstaterar att Kustbevakningen har genomfört verksamheten under 

budgetåret 1991/92 i allt väsentligt i enlighet med vad som anges i 
regleringsbrevet. 
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Under budgetåret 1991/92 har Kustbevakningen åstadkommit en ökad 
närvaro till sjöss och totalt genomfört 151 000 fartygstimmar. Beredskapen 
för miljöräddningstjänst till sjöss har förbättrats bl.a. genom att avdelade 
medel för materielanskaffning i stor utsträckning har utnyttjats i syfte att 
genomföra nödvändiga modifieringar på miljöskyddsfartygen samt för 
anskaffning av ett flygplan. 

Kustbevakningen har dessutom, på regeringens uppdrag, särskilt redovisat 
vilka åtgärder man vidtagit för att lösa de åtaganden som åvilar myndigheten 
till följd av internationella överenskommelser. Jag är nöjd med redovis
ningen samtidigt som jag vill poängtera behovet av att upprätthålla ett väl 
fungerande internationellt samarbete i syfte att säkerställa effektiva åtgärder 
för övervakning och miljöskydd bl.a. i Östersjön och Skagerack. 

Kustbevakningen har för budgetåret 1991/92 upprättat en årsredovisning 
enligt totalförsvarets budgetförordning (1989:24). Riksrevisionsverket har 
i sin revisionsberättelse för Kustbevakningen avseende verksamheten 
budgetåret 1991/92 funnit att årsredovisningen är rättvisande. 

Under budgetåret 1992/93 fortgår arbetet med genomförandet av en ny lokal 
organisation för Kustbevakningen. 

Slutsatser 

Verksamhetens mål budgetåret 1993194 

Kustbevakningen är en civil myndighet med uppgift att i enlighet med 
särskilda föreskrifter utföra sjöövervakning och annan kontroll- och 
tillsynsverksamhet samt miljöräddningstjänst till sjöss. 

För budgetåret 1993/94 bör den inriktning gälla som lagts fast i 1992 års 
försvarsbeslut. 

Kustbevakningen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 
anmält ett behov av att snarast få ett avsevärt tillskott av medel för att 
förnya fartygsbeståndet. I annat fall kommer, enligt Kustbevakningen, 
möjligheterna att uppfylla verksamhetsmålen begränsas från och med mitten 
av 1990-talet på grund av att fartygens operativa förmåga och tillgänglighet 
försämras samt genom att antalet fartyg minskar. 

Det är enligt min mening viktigt att de långsiktiga målen upprätthålls. Jag 
är dock inte nu beredd att ta ställning till Kustbevakningens önskemål om 
medel för att förnya fartygsbeståndet. Den frågan bör prövas sedan bl.a. 
erfarenhet vunnits avseende vilka behov som ett inrättande av en ekonomisk 
zon i Östersjön (prop. 1992/93:54, bet. 1992/93: UUlO, 
rskr. 1992/93:54) kan innebära. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 5 
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Anslag 

K 4. Kustbevakningen 

1991/92 Utgift 286 404 000 
1992/93 Anslag 295 698 000 
1993/94 Förslag 309 481 000 

Jag har i det föregående redovisat min syn på inriktningen av verksamheten 
under budgetåret 1993/94. Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition 
har jag reducerat anslaget med 2 miljoner kronor. En neddragning som jag 
anser att Kustbevakningen bör klara genom de rationaliseringseffekter m.m. 
som vinns i samband med övergången till ny lokal organisation vid årskiftet 
1993/94. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bilaga l, kapitel 2). Det belopp som kommer att 
ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

K 5. Anskaffning av materiel för Kustbevakningen 

1991/92 Utgift 50 814 000 
1992/93 Anslag 51 800 000 
1993/94 Förslag 54 000 000 

Jag har i det föregående redovisat mitt ställningstagande till medelsbehovet 
för budgetåret 1993/94. 

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1992 
145 700 000 kronor. För budgetåret 1992/93 har riksdagen lämnat ett 
bemyndigande om 105 miljoner kronor. 

För budgetåret 1993/94 bedömer jag behovet av prisomräkningsbemyndigan
den för att kunna räkna upp bemyndigandeskulden till aktuellt prisläge under 
genomförandeåret till 11 200 000 kronor samt behovet av nya objektsbe
myndiganden till 50 000 000 kronor. Det senare mot bakgrund av den stora 
andelen outyttjade bemyndiganden som ingick i bemyndigandeskulden den 
30 juni 1992. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 5 
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6.4 Flygtekniska försöksanstalten 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Flygtekniska försöksanstalten skall främja utvecklingen av flygtekniken i 
landet. Anstalten skall särskilt 
- mot ersättning bedriva flygteknisk forsknings- och försöksverk.samhet, 
- följa utvecklingen av den flygtekniska utvecklingen i länder som har en 
ledande ställning inom området, 

- samla, ordna, bearbeta samt offentliggöra forskningsresultat och andra 
rön inom sitt verksamhetsområde. 

Resurser. 

K6. Flygtekniska försöksanstalten, 20 993 000 
ramanslag 

K7. Flygtekniska försöksanstalten: 1 000 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Flygtekniska försöksanstalten skall främja utvecklingen av flygtekniken 
i landet. Anstalten skall särskilt 

mot ersättning bedriva flygteknisk forsknings- och försöksverk
samhet, 
följa utvecklingen av den flygtekniska utvecklingen i länder som 
har en ledande ställning inom området, 
samla, ordna, bearbeta samt offentliggöra forskningsresultat och 
andra rön inom sitt verksamhetsområde. 

Resurser. 

K6. Flygtekniska försöksanstalten, 
ramanslag 

K7. Flygtekniska försöksanstalten: 
Avgiftsfinansierad verksamhet, 
anslag 

Avgiftsfinansierad verksamhet, anslag 

20 993 ()()() 

1 ()()() 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 5 
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Resultatbedömning 

Jag bedömer att Flygtekniska försöksanstalten i huvudsak har löst sina 
uppgifter under budgetåret 1991/92. 

Riksrevisionsverket har i sin revisionsberättelse, som, i fråga om resultatre
dovisningen har begränsats till en bedömning med hänsyn till kraven på 
fullständighet och dokumentation, bedömt att anstaltens årsredovisning för 
budgetåret 1991/92 är rättvisande. 

Slutsatser 

Verksamhetens mld budgetll.ret 1993194 

I avvaktan på. de förslag som regeringen kan komma att lägga fram i 1993 
års forskningspolitiska proposition anser jag att Flygtekniska försöksanstal
ten i huvudsak bör genomföra den verksamhet som anstalten föreslagit i sina 
anslagsframställningar. 

Anslag 

K 6. Flygtekniska försöksanstalten 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

9 471 000 
9 969 000 

20 993 000 

Jag har vid beräkningen av mitt förslag beaktat vad anstalten i sin anslags
framställning har anfört om behovet av ett höjt anslag. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud
geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet 
(bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens 
disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och 
kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

K7. Flygtekniska försöksanstalten: Avgiftsfinansierad verksamhet 
(hittillsvarande anslagsnamn: K 7. Flygtekniska försöksanstalten: 

Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet) 

1991/92 Utgift 1 000 
1992/93 Anslag 1 000 
1993/94 Förslag 1 000 

Den av anstalten under vissa förutsättningar beräknade omsättningen under 
budgetåret 1993/94 uppgår till 54 000 000 kronor. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 5 
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6.5 Försvarets mediecenter 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Den verksamhetsinriktning som fastslogs i 1992 års försvarsbeslut bör 
kvarstå tills vidare under 1993/94. 

Resurser. 

K 8. Försvarets mediecenter, anslag 1 000 kronor 

Övrigt: 

Jag har för avsikt att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen 
med förslag om förändring av myndighetens verksamhetsfonn. 

Resultatbedömning 

Kravet på full kostnadstäckning i verksamheten och avskrivning av 
anslagsfinansierade tillgångar har iakttagits och återrapporterats. 

Ett underskott i rörelsen med 3,7 miljoner kronor belastar dock verksam
hetens resultat för budgetåret 1991/92. Detta är att hänföra till avvecklingen 
av blankettkontoret, oförutsedda samlokaliseringskostnader och alltför 
optimistiska bedömningar av det ekonomiska utfallet. 

Sedan i början av innevarande budgetår har kraftfulla åtgärder vidtagits för 
att täcka underskottet. Mot den bakgrund bedöms myndighetens resultat som 
positivt. 

Slutsatser 

Under budgetåret 1993/94 bör verksamheten i huvudsak inriktas mot de för 
försvarsbeslutsperioden uppsatta målen. I övrigt bör den instruktionsmässiga 
verksamheten styras av kundernas efterfrågan. 

Anslag: 

K 8. Försvarets mediecenter 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 000 
1 000 
1 000 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 5 

150 



Försvarets mediecenter föreslår att 1 000 kronor anvisas för verksamheten. Prop. 1992/93: I 00 

Jag har här redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Inriktningen 
överensstämmer i allt väsentligt med den som Försvarets mediecenter 
föreslagit i sin anslagsframställning. Jag föreslår därför att anslaget tas upp 
på statsbudgeten med ett belopp om 1 000 kronor. 

6.6 Försvarets förvaltningshögskola 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsrrull: 

Den inriktning som lades fast i 1992 års försvarsbeslut kvarstår. 

Resurser. 

K 9. Försvarets förvaltningshögskola, ramanslag 17 827 000 kronor. 

Resultatbedömning 

Jag konstaterar att Försvarets förvaltningshögskola genomfört sin verksam
het på ett bra sätt. 

Enligt resultatredovisningen har Försvarets förvaltningshögskola genomfört 
alla planerade kurser. Vidare har skolan i ökad omfattning genomfört avsnitt 
i utbildningen i form av distansutbildning. Skolan har på uppdrag av 
regeringen i en särskild rapport redovisat utveckling och konsekvenser av 
distansutbildning för att till lägre kostnad ge utbildning som är bättre 
anpassad till regionala och lokala behov. 

Skolan har gjort en jämförelse av kurskostnaderna för de fem senaste åren 
som visar att kostnaderna har minskat såväl för kostnad per elevdag som för 
kostnad per utbildningspass. Skolan, som anser att stor försiktighet skall 
iakttas vid en analys av materialet, konstaterar att kostnaderna i vart fall inte 
ökat under nämnda tid. 

Förvaltningshögskolan har ett anslag om ca 16 miljoner kronor. Skolan har 
dock en ekonomisk omslutning på ca 45 miljoner kronor genom s.k. 
sekundäruppdrag från Överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna samt en 
viss avgiftsfinansiering från myndigheter m. fl. utanför Försvarsdeparte
mentets verksamhetsområde. 

Bilaga 5 
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Skolan har relativt väl redovisat den avgiftsfinansierade verksamheten. 
Skolan har på uppdrag av regeringen i en särskild rapport redovisat en plan 
för hur verksamheten skall kunna övergå till att bedrivas med full kost
nadstäckning. 

Slutsatser 

Verksamhetens mlil budgetdret 1993194 

Som nyss sagts gavs skolan i uppdrag att i samband med anslagsfram
ställningen år 1992 redovisa en plan för hur verksamheten snarast möjligt 
skall kunna övergå till att bedrivas med full kostnadstäckning. I planen anför 
skolan att den nuvarande blandfinansieringsformen synes vara den bäst 
anpassade finansieringsformen och att en övergång till annan finansierings
form bör avvaktas till att LEMO har avgett sitt förslag om skolan. 

Jag delar skolans uppfattning i denna fråga och anser att skolan under 
budgetåret 1993/94 bör bedriva sin verksamhet med samma finansierings
former som hittills. 

Skolan bör under budgetåret också utveckla distansundervisningen 
ytterligare. Vidare bör utbildningen i fråga om de högre kurserna för 
yrkesofficerare bedrivas i samverkan med Militärhögskolan. 

I fråga om forskningsverksamheten bör avseende fästas vid samverkan med 
universitet, andra högskolor och forskningsinstitut. 

Anslag 

K 9. Försvarets förvaltningshögskola 

1991192 Utgift 18 389 276 
1992/93 Anslag 16 533 000 
1993/94 Förslag 17 827 000 

Försvarets förvaltningshögskola har i anslagsframställningen för budgetåret 
1993/94 begärt 17 545 000 kronor. Jag har i det föregående redovisat 
inriktningen för skolan vilket i allt väsentligt överensstämmer med den som 
Förvaltningshögskolan föreslagit i sin anslagsframställning. Jag beräknar 
anslaget till 17 827 000 kronor. Anslaget föreslås fortsättningsvis bli ett 
ramanslag. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 5 
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Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer Prop. 1992/93:100 
slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika Bilaga 5 
från det nu budgeterade beloppet. 

6. 7 Försvarshögskolan 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

För verksamhetsåret 1993/94 bör verksamheten liksom tidigare i 
huvudsak inriktas på kurser för personal i ledande befattning inom 
totalförsvaret. 

Resurser. 

K 10. Försvarshögskolan, ramanslag 8 786 000 kronor 

Resultatbedömning 

Försvarshögskolans årsredovisning för budgetåret 1991 /92 innehåller en 
beskrivning av genomförd kursverksamhet samt en redogörelse för hur 
effekten av genomförd utbildning har mätts. 

Jag konstaterar att Försvarshögskolan har uppfyllt kraven i regleringsbrevet 
beträffande resultatmål och resultatkrav och att verksamheten har bedrivits 
med en sådan inriktning att uppsatta mål har nåtts. 

Årsredovisningen är enligt Riksrevisionsverket rättvisande. 

Slutsatser 

Verksamhetens mål budgetåret 1993194 

Sammantaget innebär min bedömning att den inriktning för verksamheten 
som lades fast i 1992 års försvarsbeslut bör gälla även för budgetåret 
1993/94. 

Anslag 

K 10. Försvarshögskolan 

1991/92 Utgift 7 606 000 
1992/93 Anslag 8 095 000 
1993/94 Förslag 8 786 000 153 



Den redovisade inriktningen för budgetåret 1993/94 överensstämmer i allt Prop. 1992/93:100 
väsentligt med den som Försvarshögskolan föreslagit i sin anslagsfram- Bilaga 5 
ställning. Jag har beräknat anslaget till 8 786 000 kronor. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bilaga l, kapitel 2). Det belopp som kommer att 
ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

6.8 Krigsarkivet 

Föredragandens överväganden 

Sanunanfattning 

Verksamhetsmål: 

Den verksamhetsinriktning som fastslogs i 1992 års försvarsbeslut bör 
i huvudsak vara oförändrad. Pågående omstruktureringar inom 
försvaret bör beaktas särskilt för att säkerställa god arkivvård. 

Resurser: 

K 11. Krigsarkivet, ramanslag 15 710 000 kronor. 

Resultatbedömning 

Krigsarkivet har följt och återredovisat de resultatmål och resultatkrav som 
ställts upp för budgetåret 1991/92. En utveckling och fördjupning av 
resultatuppföljningen kommer att genomföras för budgetåret 1992/93 i syfte 
att göra uppföljningen mer sammanhängande och jämförbar med övriga 
styrdokument. I övrigt har myndigheten under budgetåret genomfört sin 
verksamhet med ett bra resultat. 

Slutsatser 

Krigsarkivet bör under budgetåret 1993/94, förutom de instruktionsmässiga 
uppgifterna, särskilt beakta pågående omstruktureringar inom försvaret och 
lämna berörda myndigheter stöd i säkerställandet av god arkivvård. 
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Anslag 

K 11. Krigsarkivet 

1991/92 Utgift 9 461 ()()(} 
1992/93 Anslag 11 664 000 
1993/94 Förslag 15 710 000 

Krigsarkivet föreslår att l l 664 000 kronor anvisas verksamheten. 

Jag har här redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Jag beräknar 
medelsbehovet till 15 710 000 kronor. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att 
ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

6.9 Statens försvarshistoriska museer 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Den verksamhetsinriktning som lades fast i samband med 1992 års 
försvarsbeslut bör i huvudsak vara oförändrad. Handläggningen av 
traditionsfrågor måste prioriteras och utvecklas under budgetåret 
1993/94. 

Resurser. 

K 12. Statens försvarshistoriska museer, ramanslag 40 604 000 kronor. 

Resultatbedömning 

Statens försvarshistoriska museer har i stort återredovisat de resultatmål och 
resultatkrav som uppställts för budgetåret 1991/92. Resultatredovisningen 
och därmed verksamheten i sin helhet påverkas mycket negativt av 
osäkerheten angående vissa byggfrågor. I övrigt har myndigheten under 
budgetåret genomfört sin verksamhet med ett bra resultat. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 5 
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Slutsatser 

Statens försvarshistoriska museer bör under budgetåret 1993/94, förutom de 
instruktionsmässiga uppgifterna, särskilt utveckla arbetet med hand

läggningen av traditionsfrågor. 

Anslag 

K 12. Statens försvarshistoriska museer 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

21 596 000 
24 787 000 
40 604 000 

Statens försvarshistoriska museer föreslår att 32 387 000 kronor anvisas för 
verksamheten. 

Jag har redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. 

Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet kommer senare i dag, efter 
samråd med mig och chefen för Kulturdepartementet, att redovisa förslag 
till åtgärder som syftar till att vissa kulturinstitutioner genom en omför

delning av medel från tionde huvudtitelns anslag Särskilda åtgärder för 
handikappade till anslag under fjärde respektive elfte huvudtitlarna, ges 

möjlighet att anställa arbetshandikappade som arbetsförmedlingen anvisar 
respektive behålla nu anställda· med lönebidrag. Jag beräknar därvid att 2 
000 000 kronor tillförs Statens försvarshistoriska museer för detta ändamål. 
Statens försvarshistoriska museer bör därmed i princip ges möjlighet att 
även fortsättningsvis anställa arbetshandikappade personer med de ändrade 
regler (1991:333) som numera gäller för anställning med lönebidrag. 

Jag beräknar medelsbehovet till 40 604 000 kronor. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud

geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 
2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer 

slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika 

från det nu budgeterade beloppet. 
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6.10 Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets 
område 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Den inriktning som slogs fast i 1992 års försvarsbeslut kvarstår. 

Efterforskningsverksamheten skall särskilt anpassas till förändringar i 
omvärlden avseende flyktingutvecklingen och det därav föranledda 
behovet av registrering. 

Delegationen för icke-militärt motstånd har i sin verksamhet under en 
följd av år haft sin uppgift i det svenska totalförsvaret med utgångs
punkt från tanken att vår krigsavhållande förmåga skulle stärkas 
ytterligare om det redan i fred sker en viss informations- och ut
bildningsverksamhet rörande den civila befolkningens möjligheter att 
försvåra ockupation. Oavsett ursprungliga motiv för inrättandet av 
delegationen kan man, med utgående från senare års säkerhetspolitiska 
förändringar resp. erfarenheter av väpnade konflikter, konstatera att 
delegationens verksamhet aktualiserar vissa grundläggande frågor bl.a. 
av folkrättslig natur; risk finns bl.a. att oklara gränser skapas mellan 
kombattanter och civilbefolkning som enligt folkrätten skall ges 
maximalt skydd via internationella konventioner. Jag har mot denna 
bakgrund för avsikt att under det kommande budgetåret pröva i vad 
mån delegationens verksamhet alltjämt är ändamålsenlig. 

Resurser. 

K 13. Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets område, 
förslagsanslag 18 575 000 kronor. 

Resultatbedömning 

Jag konstaterar att verksamheten genomförts under budgetåret 199 l/92 i allt 
väsentligt i enlighet med regleringsbrevet. 

Slutsatser 

Eftcrforskningsverksamheten bör anpassas för direkta insatser inom ramen 
för flyktingutvecklingen i omvärlden. 
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Anslag 

K 13. Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets område 

1991/92 Utgift 15 694 ()()() 
1992/93 Anslag 20 389 ()()() 
1993/94 Förslag 18 575 ()()() 

Nämnderna m.m. inom detta anslag yrkar att sammanlagt 18 956 ()()() 
kronor anvisas för verksamheten enligt vad som framgår av följande tabell. 

Kostnader och medelbehov (1000-tal kronor) 

Myndighet 1991/92 1992/93 1993/94 1993/94 

Utfall Planerat Nämnderna Före-
draganden 

Total för-
svarets tjänste-
pliktsnämnd 4 888 5 233 3 880 4 071 
Försvarets 
personalnämnd 3 580 4 217 5 100 5 111 
Övriga nämnder 500. 617 617 645 
Totalförsvarets 
chefsnämnd 617 709 726 720 
Delegationen för 
planering av 
efterforsknings-
byråns verksamhet 111 170 200 200 
Svenska röda 
korset 2 288 2 578 2 653 2 653 
Delegationen 
för icke- militärt 
motstånd 621 555 950 580 
Civil övnings-
ledning 3 060 200 l 200 1 200 
Centralförbundet 
Folk och försvar 3 089 3 250 3 630 3 395 

15 694 20 389 18 956 18 575 

Jag har re'1ovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Jag beräknar 
medelsbehovet till 18 575 000 kronor. 
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Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste 
göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade 
finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret 
samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bilaga l, kapitel 2). Det belopp som kommer att 
ställas till medelsmottagamas disposition kommer slutligt fastställas enligt 
de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

6.11 Utredning av allvarliga olyckor 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Statens haverikommissions fasta kostnader för utredning av andra 
olyckor än luftfartsolyckor, civila sjöfartsolyckor och järnvägsolyckor 
finansieras från ett särskilt anslag vid Försvarsdepartementet. 

Resurser. 

K 14. Utredning av allvarliga olyckor, förslagsanslag 870 000 kronor. 

Slutsatser 

Verksamheten budgettiret 1993194 

Statens haverikommission har sedan den l juli 1990 ansvaret att från 
säkerhetssynpunkt undersöka alla slags allvarliga olyckor och tillbud till 
olyckor, oavsett om olyckan inträffar till sjöss, i luften eller någon 
annanstans. 

Statens haverikomissions kostnader delas in i fasta kostnader och kostnader 
för särskilda undersökningar, s.k. rörliga kostnader. Luftfartsverket, 
Sjöfartsverket, Banverket och Chefen för flygvapnet betalar de fasta 
kostnaderna med undantag för de fasta kostnader som hänför sig till andra 
olyckor än luftfartsolyckor, civila sjöfartsolyckor och jämvägsolyckor. 
Dessa kostnader skall täckas med medel från Försvarsdepartementets 
huvudtitel. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 har Statens haverikom
mission hemställt om en ändring i fördelningen av de fasta kostnaderna 
mellan de berörda intressenterna. Jag förordar att den av Statens haveri
komissions föreslagna fördelningen tillämpas. I denna fråga har jag samrått 
med chefen för Kommunikationsdepartementet. 
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Anslag 

K 14. Utredning av allvarliga olyckor 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

910 000 
870 000 

Jag har redovisat min syn på fördelningen av de fasta kostnaderna 
budgetåret 1993/94. 

6.12 Försvarsmaktens utlandsstyrka m.m. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål: 

Regeringen kan fr.o.m. den 1 januari 1993 genom särskilt beslut ställa 
enheter till förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands -
förutom på begäran av FN - efter beslut som fattats av ESK. Verksam
hetens mål är att så effektivt som möjligt rekrytera och utbilda 
personal till fredsbevarande verksamhet. Vidare skall de enheter som 
tjänstgör utomlands så effektivt och säkert som möjligt lösa de 
uppgifter som tilldelas dem. Enheterna skall verka i enlighet med de 
instruktioner FN eller ESK utfärdat för respektive operation. 

Under budgetåret 1993/94 skall inrättandet av försvarets internationella 
centrum fullföljas. 

I övrigt bör inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut ligga fast. 

Resurser 

Resurser för fredsbevarande verksamhet som för budgetåret 1992/93 
budgeteras under fjärde huvudtitelns anslag L 1. Kostnader i Sverige 
för FN-styrkor, m.m., L 2. FN-styrkors verksamhet utomlands och L 
3. Sveriges delegation vid NNSC i Korea beräknas för budgetåret 
1993/94 under tredje huvudtitelns anslag B 9. Fredsbevarande 
verksamhet, se bilaga 4 till budgetpropositionen. Viss del av verksam
heten bör även fortsättningsvis budgeteras inom fjärde huvudtiteln. 

K 15. Försvarsmaktens utlandsstyrka m.m., anslag 1 000 kronor. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 5 

160 



Resultatbedömning 

Jag konstaterar att Chefen för armen har genomfört verksamheten under 
budgetåret 1991/92 i allt väsentligt i enlighet med vad som angavs i 
regleringsbrevet. Några punkter vill jag dock kommentera. 

Under året har Chefen för armen rekryterat, organiserat, utbildat och avlöst 
personal för tjänstgöring i följande FN-operationer: 

UNIFIL (Libanon) 
UNFICYP {Cypern) 
UNTSO (Mellersta Östern) 
UNMOGIP (Indien-Pakistan) 
UNIKOM (Kuwait-Irak) 
OSGAP (Afganistan) 
UNPROFOR (forna Jugoslavien) 
ONUCA (Centralamerika) 
ONUSAL (El Salvador) 
UNAVEM Il (Angola) 
UNTAC (Kambodja) 

Verksamheten har även inneburit att bidra med personal ur SWEDRELIEF 
(specialenheten för katastrofujälp) för tjänstgöring i Liberia. 

Vidare har Chefen för armen svarat för rekrytering m.m. av 
svensk personal i NNSC (överVakningskontingenten i Korea) och i ECMM 
(EG-monitorerna i forna Jugoslavien). 

Kostnaderna för deltagandet i ONUCA, ONUSAL, UNAVEM Il, UNTAC, 
ECMM samt för personal ur SWEDRELIEF har belastat anslag under tredje 
huvudtiteln. En del (10 miljoner kronor) av kostnaderna för UNPROFOR 
har belastat anslag under tredje huvudtiteln. 

Under budgetåret har det svenska sjukhuskompaniet i UNIFIL (Libanon) 
avvecklats. Ansvaret för verksamheten har övertagits av Polen. Sveriges 
deltagande i UNIFIL utgörs numera av ca 500 personer i en underhålls
bataljon. 

Totalt har cirka 2 000 personer utbildats under året. 

I december 1992 tjänstgjorde sammanlagt 850 personer utomlands. 

Genom förändringar av utbildningsverksamheten, införandet av ett nytt 
rotationssystem, färre antal underhållsflygningar och vakanshållning av vissa 
befattningar samt vissa andra rationaliseringsåtgärder har Chefen för armen 
åstadkommit vissa besparingar. Anslaget L 4. 
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FN-styrkors verksamhet utomlands har dock överskridits till följd av ett Prop. 1992/93: 100 
särskilt regeringsbeslut angående finansiering av det fältsjukhus som Sverige Bilaga 5 
bidrog med i Saudiarabien våren 1991. överskridandet balanseras av 
besparingar inom såväl tredje som fjärde huvudtitelns områden. 

Slutsatser 

Verksamhetens mål budgetdret 1993194 

Insatserna utomlands sker med stöd av 10 kap. 9 § regeringsformen och 
lagen om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands. Denna lag träder i kraft 
den 1 januari 1993, då lagen (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst 
upphör att gälla (jfr prop. 1992/93:77, bet. 1992/93 FöU5, rskr. 
1992/93:67). Närmare bestämmelser framgår av förordningen (1984:309) 
om utlandsstyrkan inom försvarsmakten. 

Verksamhetens målsättning skall vara att Chefen för armen så effektivt som 
möjligt rekryterar och utbildar personal till fredsbevarande verksamhet inom 
ramen för både FN och ESK. Vidare skall personal som tjänstgör utomlands 
så effektivt och säkert som möjligt lösa uppgifter i enlighet med de 
instruktioner FN eller ESK utfärdat. 

Under budgetåret skall Chefen för armen fullfölja inrättandet av försvarets 
internationella centrum för att där samla den verksamhet i Sverige som är 
förknippad med utlandsstyrkan m.m. 

Anslag 

K 15. Försvarsmaktens utlandsstyrka m.m. 

1991/92 Utgift 434 764 200** 
1992/93 Anslag 302 682 000* 
1993/94 Förslag 1 000 
* Summan av anslagen L 1, L 2 och L 3. 
** Summan av anslagen L 3., L 4. och L 5. 

Verksamheten under anslaget består av rekrytering, organisation och 
utbildning av personal till utlandsstyrkan och till Sveriges delegation vid 
NNSC i Korea. Vidare omfattar verksamheten löner, traktamenten, 
utrustning och underhåll av den personal som tjänstgör utomlands. 

Jag har i det föregående redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Som 
redan anmälts beräknas resurserna för den verksamhet, som för budgetåret 
1992/93 budgeteras under fjärde huvudtitelns anslag L 1. Kostnader i 
Sverige för FN-styrkor m.m., L 2. FN-styrkors verksamhet utomlands och 
L 3. Sveriges delegation vid NNSC i Korea, under tredje huvudtitelns 
anslag B 9. Fredsbevarande verksamhet (se bilaga 4 till budgetpropositio
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En del av kostnaderna för fredsbevarande operationer avses bli ersatta av Prop. 1992/93: 100 
FN. I september 1992 uppgick Sveriges fordran hos FN till 340 miljoner Bilaga 5 
kronor. Ersättningar från FN tillgodogörs statsbudgetens inkomsttitel 
Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. 

Kostnader i samband med nordiska försvarsministermöten som för 
budgetåret 1992/93 budgeteras under anslaget L 1. Kostnader för Sverige 
för FN-styrkor m.m. bör för budgetåret 1993/94 beräknas under anslaget 
A 1. Försvarsdepartementet. Vidare bör vissa kostnader som föranleds av 
Sveriges åtaganden enligt Wiendokumentet 1992 och kostnader för militäre 
rådgivaren i New York, som för budgetåret 1992/93 budgeteras under 
anslaget L I.Kostnader i Sverige för FN-styrkor m.m., beräknas under 
anslaget E 1. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet för 
budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Försvarets civiljOrvaltning för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
anslag på 1 000 kr, 

2. till Gemensam jörsvarsforskning för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
ramanslag på 485 713 000 kr, 

3. till Försvarets forskningsanstalt: Avgiftsfinansierad verksamhet för 
budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på l 000 kr, 

4. till Kustbevakningen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag 
på 309 481 000 kr, 

5. till Anskaffning av materiel för Kustbevakningen anvisa ett 
reservationsanslag på 54 000 000 kr, 

6. bemyndigar regeringen att medge att beställningar av materiel 
m.m. för Kustbevakningen får läggas ut inom en kostnadsram om 
61 200 000 kr, 

7. till Flygtekniska försöksanstalten för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
ramanslag på 20 993 000 kr, 

8. till F~ygtekniskaförsöksanstalten: Avgiftsfinansierad verksamhet för 
budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på l 000 kr, 

9. till Försvarets mediecenter för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag 
på l 000 kr, 

10. till Försvarets förvaltningshögskola för budgetåret 1993/94 anvisa 
ett ramanslag på 17 827 000 kr, 

11.till Försvarshögskolan för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag 
på 8 786 000 kr, 

12.till Krigsarkivet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 
15 710 000 kr, 

13. till Statens försvarshistoriska museer för budgetåret 1993/94 anvisa 
ett ramanslag på 40 604 000 kr, 
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14.till Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepanemenrets omrtule för 
budgetåret 1993/94 a11visa ett förslagsanslag på 18 575 000 kr, 

15.till Utredning av allvarliga olyckor för budgetåret 1993/94 a11visa 
ett förslagsanslag på 870 000 kr, 

16. till Försvarsmakrens utlandsstyrka m. m. för budgetåret 1993/94 
a11visa ett a11slag på 1 000 kr. 
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7 Ekonomiska ramar 

7 .1 Det ekonomiska utfallet för budgetåret 1991 /92 

I det följande redovisas det ekonomiska utfallet för totalförsvarets 
militära och civila delar. Utfallet för Övrig verksamhet redovisas under 
respektive anslag. 

7.1.1 Totalförsvarets militära del 

Utgiftsramen för den militära delen av totalförsvaret fastställdes för 
budgetåret 1991/92 till 31 713 miljoner kronor i prisläge februari 1990. 
Regeringen bemyndigades att justera utgiftsramen med hänsyn till pris
och löneutveckling enligt försvarsprisindex efter februari 1990 (prop. 
1990/91:102, bil 1, s 32, bet. 1990/9l:FöU8, rskr. 1990/91:285). Till 
följd härav har utgiftsramen justerats. Från och med budgetåret 1992/93 
budgeteras den militära utgiftsramen i genomförandepris. Budgetåret 
1991/92 är därför det sista år som budgeterats enligt systemet med fasta 
prislägen och s.k. prisregleringar under pågående budgetår. Systemet 
med fasta prislägen innebar bl.a. att utgiftsramen för ett avslutat budgetår 
justerades slutligt i samband med det nya budgetårets första prisregle
ringstillfälle. En slutlig justering (enligt nedan) av den militära utgifts
ramen för budgetåret 1991 /92 avses ske genom ett regeringsbeslut. 

Kompensation för pris- och 
löneökningar (preliminärt) 

Övernyttjande av ramen för 
budgetåret 1990/91 

Omföring för att finansiera anskaffning 
av haubits 77 B under tidigare budgetår 

Fältsjukhuset i Saudiarabien 

Ej disponibla medel p.g.a. 
omläggning av mervärdesskatt 

Miljoner kronor 

1 943,4 

-122,3 

-200,0 

-30,0 

-61,6 
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Finansiering av vissa materielprojekt 
enligt tilläggsbudget Il för 
1991192, bl.a. 
- utveckling av RBS 23 BAMSE 
- ubåt 90 
- flugburen spaningsradar 

Övrigt 

Summa justeringar 

1 000,0 

27,8 

2 557,3 

Disponibla medel för budgetåret 1991/92 blir därmed 34 270,3 miljoner 
kronor. Enligt Riksrevisonsverkets redovisning blev utfallet 33 864 
miljoner kronor vilket ger följande resultat. 

Disponibla medel 
Utfall 
Underutnyttjande 

Miljoner kronor 

34 270,3 
33 864,0 

406,3 

Regeringen kommer med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 
1991192:102, s 195, bet.199l/92:FöU12, rskr. 1991/92:337) att justera 
den militära utgiftsramen för budgetåret 1992/93 på grund av underut
nyttjandet för budgetåret 1991/92. 

7.1.2 Totalförsvarets civila del 

Den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del faställdes 
till 1 993 ,4 miljoner kronor för budgetåret 1991192 (prop. 1990/91: 102, 
bil. 1, s 37, bet. 1990/9l:FöU8, rskr. 1990/91:285). Ramen innehöll 
såväl förslags- som reservationsanslag och beräknades i genomföran
deprisläge 1991 /92. 

Det ekonomiska utfallet för 1991192 blev 1 945 ,5 miljoner kronor. 

7 .2 Utfallsprognos för budgetåret 1992/93 

För budgetåret 1992/93 visar Riksrevisionsverkets prognos att utfallet för 
anslagen inom fjärde huvudtiteln inte bedöms avvika anmärkningsvärt 
från budgeterade belopp. 
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7 .3 Ekonomiska ramar för budgetåret 1993/94 

7.3.1 Totalförsvarets militära del 

Den ekonomiska ramen för totalförsvarets militära del finansierar 
verksamheter inom armen, marinen, flygvapnet, den operativa ledningen 
samt vissa för försvaret gemensamma myndigheter. 

Jag har beräknat det sammanlagda medelsbehovet för totalförsvarets 
militära del till 35 986 841 000 kronor för budgetåret 1993/94. Be- . 
räkningen har skett med utgångspunkt i de delfaktorer som ingår i det 
nya försvarsprisindex som beslutades i 1992 års försvarsbeslut. I 
beräkningen ingår också en särskild kompensation om 1,5 % , utöver 
försvarsprisindex, för att säkerställa planerad materielanskaffning. I 
beräkningen har vidare hänsyn tagits till besparingsåtgärder dels enligt 
1992 års stabiliseringsproposition, dels för finansiering av gemensamma 
EG-kostnader. Besparingen inom den militära utgiftsramen uppgår till 
284 miljoner kronor. 

Till följd av att fastighetsförvaltningen för vissa försvarsfastigheter 
överförts till Byggnadsstyrelsen (se avsnitt 4.5) ökar hyreskostnaden för 
vissa myndigheter. Därför tillförs medel för kostnadsökningen till den 
militära utgiftsramen. 

Inom den militära utgiftsramen finansieras dessutom vissa ESK-kostnader 
som föranleds av Sveriges åtaganden enligt Wiendokumentet 1992. 

I prop. 1990/91:102 (s. 26) redovisades att inriktningen i fråga om 
utvecklingen av den finansiella styrningen borde vara att åstadkomma 
bl.a. en flexiblare resursanvändning. I bil. 7 till samma proposition 
anfördes att inkomster från försäljning av fast egendom borde få 
användas för reinvesteringar, kopplat till omstruktureringen mom 
försvaret. Riksdagen hade inget att erinra mot dessa förslag. 

I 1992 års försvarsbeslutsproposition redovisade chefen för Försvars
departementet (s 6-7) att försvarsbeslutet skulle komma att förutsätta ett 
aktivt åtagande från statsmakternas sida att med hjälp av nya och flexibla 
instrument för finansiell styrning utöva kontroll och uppföljning. Vidare 
anfördes att det totala planeringsutrymme som ställdes till myndig
heternas förfogande inkluderade ett åtagande från statsmakternas sida att 
under genomförandeprocessens gång fortlöpande kunna ställa medel till 
förfogande, t.ex. genom intäkter från försäljning av fastigheter, mark och 
materiel. 

Som jag tidigare anfört (avsnitt 4.9.2) förutsätter genomförandet av mina 
förslag bl.a. att intäkter från försäljning av fast egendom kan disponeras 
för reinvesteringar. För att ett system härför skall bli ändamålsenligt är 
det nödvändigt att regeringen vid behov kan omdisponera medel, 
motsvarande sådana intäkter, mellan anslag inom den militära utgifts
ramen. Ett bemyndigande härom bör inhämtas från riksdagen. 
12 Rik1Clt1g,·11 /(/<)]!93. I st1111/. Nr /110. /Ji/<1g<1 5 
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7 .3.2 Totalförsvarets civila del 

Den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del finansierar 
beredskapsåtgärder inom följande funktioner: 

- Civil ledning och samordning 
- Befolkningsskydd och räddningstjänst 
- Psykologiskt försvar 
- Socialförsäkringar m.m. 
- Hälso- och sjukvård m.m. 
- Transporter 
- Arbetskraft 
- Livsmedelförsörjning m.m. 
- Energiförsörjning 
- Försörjning med industrivaror 

Jag har beräknat medelsbehovet för den ekonomiska planeringsramen för 
totalförsvarets civila del tiil 2 091 036 000 kronor. I beräkningen har 
hänsyn tagits till angivna besparingsåtgärder. Besparingen inom den 
civila planeringsrarnen uppgår till 100 miljoner kronor. 

I statens totala kostnader för totalförsvarets civila del tillkommer även 
anslag inom andra huvudtitlar och anslag för kapitalkostnader. Dessa . 
kostnader ingår inte i den civila planeringsramen. 

Anslagsfrågor för totalförsvarets civila del avseende budgetåret 1993/94 
under samtliga berörda huvudtitlar anmäls idag. Nedan redovisas en 
sammanställning av dessa anslag. För budgetåret 1993/94 beräknas ett 
totalt medelsbehov på 3 172,9 miljoner kronor för totalförsvarets civila 
del. 

Anslag budgetåret 1993/94 (1000-tal kr.) 

Oep:ment Anslagsrubrik Budget- Kapital Övriga Totalt 

Littera erat kostn. kostn. 
inom 
ramen 

JU B 2. Polisverksamheten rörande 
brott mot rikets 
säkerhet m.m. 400 400 

D 1. Domstolarna (del) 200 200 

E 1. Kriminalvårds-
styrelsen (del) 350 350 

UD E 1. Kommerskollegiurri (del) 147 147 
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Fö G 1. Överstyrelsen för Prop. 1992/93: l 00 
civil beredskap: Bilaga 5 
Civil ledning och samordning 63 648 63 648 

G 2. Överstyrelsen för civil be-

redskap: Tekniska åtgärder 

i ledningssystemet m.m. 87 692 87 692 

G 3. Civilbefälhavarna 35 246 35 246 

H 1. Befolkningsskydd och 

räddnings tjänst 684 857 684 857 

H 2. Skyddsrum, m.m. 495 613 495 613 

H 3. Ersättning för verksamhet 

vid räddningstjänst m.m. 

H 4. Frivilliga försvarsorgani-

sationer inom den civila 

delen av totalförsvaret m.m. 77 790 77 790 

H 5. Vapenfristyrelsen 13 827 13 827 

H 6. Vapenfristyrelsen, vapen-

fria tjänstepliktiga 119 499 119 499 

I 1. Styrelsen för 

psykologiskt försvar 10 547 10 547 

J 1. Overstyrelsen för civil 

beredskap: Försörjning med 

industrivaror 82 371 82 371 

J 2. Överstyrelsen för civil 

beredskap: Industriella 

åtgärder 9 246 9 246 

J 3. Överstyrelsen för civil be-

skap: Kapitalkostnader 167 950 167 950 

J 4. Täckande av förluster till 

följd av statliga bered-

skapsgarantier m.m. 

s D 3. Funktionen Hälso- och 

sjukvård m.m. i krig 164 300 164 300 
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G 5. Smittskyddsinstitutet (del) 4 938 4 938 Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 5 

K B 7. Vägverket: 

Försvarsuppgifter 47 667 47 667 

c 6. Banverket: 

Försvarsuppgifter 41 123 41 123 

D 1. Ersättning för fritidsbåts-

ändamål m.m. Delpost för be-

redskapsåtgärder inom total-

försvaret 1 298 1 298 

E 1. Luftfartsverket: Beredskap 

för civil luftfart 67 352 67 352 

F 4. ÖCB: Åtgärder inom den 

civila delen av total-

försvaret 4 960 4 960 

Fi B 1. Riksskatteverket (del) 500 500 

E 1. Tullverket: 

Förvaltningskostnader (del) 55 55 

E 3. Finansinspektionen (del) 800 800 

13. Statens krigsförsäkrings-

nämnd m.m. (del) 62 62 

I 3. Statens krigsskadenämnd (del) 37 37 

Jo H 4. Inköp av livsmedel m.m. 

för beredskapslagring 5 700 81 698 87 398 

H 5. Kostnader för beredskaps-

lagring av livsmedel 

m.m. 2 400 244 880 247 280 

A B 1. Arbetsmarknadsverket (del) 1 900 42 000 43 900 

Ku D 1. Statens invandrarverk 900 900 

N A 1. Näringsdepartementet m.m. 500 500 

B 1. Närings- och teknik-

utvecklingsverket (del) 11 000 11 000 
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E.2.· Beredskapslagring och 

industriella åtgärder 10 054 

Prop. 1992/93: 100 
1 o 054 Bilaga 5 

E 3. Särskilda kostnader för 

lagring av olja, 

motorbensin m.m. 

E 4. Åtgärder inom delfunktionen 

Elkraft 63 946 63 946 

c B 1. Länsstyrelserna m.m. (del) 181 900 181 900 

M E 2. Förvaltningskostnader för 

Lantmäteriet (del) 4 400 4 400 

Summa 2 091 036 675 822 406 0793 172 937 

7.3.3 Övrig verksamhet 

I övrig verksamhet ingår främst anslag för stödjande verksamhet inom 
såväl den militära som den civila delen av totalförsvaret. Här ingår också 
forsknings verksamhet och KustbevakQingen .. 

Vid beräkningen av anslagen har hänsyn tagits till angivna besparingsåt
gärder. 

Från och med budgetåret 1993/94 budgeteras driftskostnaden för 
försvarsmaktens utlandsstyrka (tidgare benämnt FN-styrkor m.m.) inom 
tredje huvudtiteln. Littera L. föreslås därför utgå ur fjärde huvudtiteln. 

7.4 Anslagsförteckning 

De ekonomiska förändringarna inom Försvarsdepartementets verksam
hetsområde i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1992/93 
framgår av följande sammanställning; 

Anslagslittera 

A. Försvarsdepartementet m.m. 

A 1 . Försvarsdepartementet 

A 2. Utredningar m.m. · 

Summa A 

Anvisat 

1992/93 

(tusental 

kronorl 

47·400 

11 185 . 

58 585 

Förslag Förändring 

1993/94 (tusental 

(tusental kronor) 

kronor) 

57 152 9 752 

12 900 1 715 

70 052 11 467 
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B. Arml§förband Prop. 1992/93: 100 
B 1. Arml§förband:Ledning och Bilaga 5 

förbandsverksamhet 8 575 000 8 638 903 63 903 

B 2. Arm~förband:Anskaffning 

av materiel 3 283 400 3 777 295 493 895 

B 3. Arm~förband:Anskaffning 

av anläggningar 713 000 603 200 ·109 800 

c. Marinförband 

C 1. Marinförband:Ledning och 

förbands verksamhet 2 822 000 2 754 180 • 67 820 

C 2. Marinförband:Anskaffning 

av materiel 2 587 000 2 920 355 333 355 

C 3. Marinförband:Anskaffning 

av anläggningar 200 000 166 000 • 34 000 

D. Flygvapenförband 

D 1. Flygvapenförband:Ledning 

och förbandsverksamhet 5 103 000' 5 364 947 261 947 

D 2. Flygvapenförband: 

Anskaffning av materiel 7 503 000 7 547 941' 44 941 

D 3. Flygvapenförband: 

Anskaffning av anläggningar 394 000 423 600 29 600 

E. Operativ ledning m.m. 

E 1. Operativ ledning m.m.: Ledning 

och förbandsverksamhet 1 035 000 125 342 90 342 

E 2. Operativ ledning m.m.: 

Anskaffning av materiel 129 000 117 396 • 11 604 

E 3. Operativ ledning m.m.: 

Anskaffning av anläggningar 54 000 79580 25 580 

E 4. Operativ ledning m.m.: 

Forskning och utveckling 141 000 167 218 26 218 

F. Gemensamma myndigheter m.m. 

inom försvarsmakten 

F 1. Försvarets sjukvårdsstyrelse 44 700 46 099 1 399 

F 2. Fortifikationsförvaltningen 0 

F 3. Försvarets materielverk 1 151 500 1 318 841 167 341 

F 4. Försvarets radioanstalt 354 700 389 195 34 49,5 

F 5. Värnpliktsverket 204.200 213 772 9 572 

F 6. Militärhögskolan 83 600 104 802 21 202 

F 7. Frivilliga försvars· 

organisationer inom den 

militära delen av total· 

försvaret m.m. 155 700 157 710 2 010 172 



F 8. Särskilda avvecklingskostnader Prop. 1992/93:100 
för Försvarets datacenter 1 1 0 Bilaga 5 

F 9. Ersänningar för kroppsskador 71 000 70 463 - 537 

Summa B - F (militära 

utgiftsramen) 34 604 802 35 986 841 1 382 039 

G. Civil ledning och samordning m.m. 

G 1 . Överstyrelsen för civil 

beredskap: Civil ledning och 

samordning 60 743 63 648 2 905 

G 2. Överstyrelsen för civil 

beredskap:Tekniska åtgärder 

i ledningssystemet m.m. 91 500 87 692 - 3 808 

G 3. Civilbefälhavarna 36 466 35 246 - 1 220 

H. Befolkningsskydd och rädd-

ningstjänst 

H 1. Befolkningsskydd och 

räddningstjänst 653 417 684 857 31 440 

H 2. Skyddsrum. m.m. 487 560 495 613 8 053 

H 3. Förebyggande åtgärder mot 

jordskred och andra naturolyckor 25 000 25 000 

H 4. Ersänning för verksamhet 

vid räddningstjänst m.m. 6 - 5 
H 5. Frivilliga försvars-

organisationer inom den civila 

delen av totalförsvaret m.m. 77 790 77 790 0 
H 6. Vapenfristyrelsen 13 101 13 827 726 

H 7. Vapenfristyrelsen: 

Vapenfria tjänstepliktiga 141 733 119 499 - 22 234 

I. Psykologiskt försvar 

I 1. Styrelsen för 

psykologiskt försvar 9 740 10 547 807 

J. Försörjning med industrivaror 

J 1 . Överstyrelsen för civil 

beredskap:Försörjning med 

industrivaror 78 464 82 371 3 907 

J 2. Överstyrelsen för civil 

beredskap:lndustriella 

åtgärder 11 040 9 246 - 1 794 

J 3. Överstyrelsen för civil 

beredskap:Kapitalkostnader 171 600 167 950 - 3 650 

173 



J 4. Överstyrelsen för civil 

beredskap:Täckande av 

förluster till följd av 

statliga beredskapsgarantier m.m. 

Summa G - J (Försvarsdepartementets 

andel av totalförsvarets 

civila dell 1 833 161 

K. Övrig verksamhet 

K 1 . Försvarets civilförvaltning 1 

K 2. Gemensam försvarsforskning 487 761 

K 3. Försvarets forskningsanstalt: 

avgiftsfinansierad verksamhet 1 

K 4. Kustbevakningen 295 698 

K 5. Anskaffning av materiel 

för Kustbevakningen 51 800 

K 6. Flygtekniska försöksanstalten 9 969 

K 7. Flygtekniska försöksanstalten: 

Avgiftsfinasierad verksamhet 

K 8. Försvarets mediecenter 

K 9. Försvarets förvaltnings-

högskola 16 533 

K 10.Försvarshögskolan 8 095 

K 11 .Krigsarkivet 11 664 

K 12. Statens försvarshistoriska 

museer 24 787 

K 13.Vissa nämnder m.m. inom 

Försvarsdepartementets 

område 20 389 

K 14.Utredning av allvarliga 

olyckor 910 

K 15.Försvarsmaktens utlandsstyrka 

Summa Övrig verksamhet 927 610 

1 873 288 

1 

485 713 

309 481 

54 000 

20 993 

1 

17 827 

8 786 

15 710 

40 604 

18 575 

870 

972 564 

Summa för fjärde huvudtiteln 37 424 158 38 902 745 

0 

40 127 

0 
- 2 048 

0 
13 783 

2 200 

11 024 

0 
0 

1 294 

691 

4 046 

15 817 

- 1 814 

- 40 

44 954 

1 478 587 

Anslagsförteckningen är uppställd med den anslagsstruktur som föreslås 
gälla för budgetåret 1993/94. Summan av anslagsbeloppen för budgetåret 
1992/93 överensstämmer därför inte med den slutsamma (37 744 841 000 
kronor) som redovisas i propositionen inför 1992 års försvarsbeslut 
(sidan 154). Differensen uppgår till 320 683 000 kronor och hänför sig 
till följande anslag som föreslås utgå från och med budgetåret 1993/94: 
- D 4. Flygvapenförband: Förskjutningar i betalningssystemet 
- K 15. Försvarets civilförvaltning: Täckning av vissa kostnader 
- K 16. Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum 
- Littera L: FN-styrkor m.m. 
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Mitt förslag till anslag för totalförsvaret under fjärde huvudtiteln för 
budgetåret 1993/94 omfattar 38 902 745 000 kronor. Medlen fördelar sig 
på följande sätt (rusental kronor): 

Littera A 
Littera B-F. Militära utgiftsramen 
Littera G-J. Försvarsdepartementets 
andel av totalförsvarets civila del 
Littera K. Övrig verksamhet 

Summa för fjärde huvudtiteln 

70 052 000 
35 986 841 000 

1 873 288 000 
972 564 000 

38 902 745 000 

För totalförsvarets civila del tillkommer kostnader inom andra huvudtitlar 
med sammanlagt 1 299 649 000 kronor. 

Medel för totalförsvaret under budgetåret 1993/94 omfattar därför 
sammanlagt 40 202 394 000 kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. fastställa utgiftsramen för totalförsvarets militära del för bud
getåret 1993/94 till 35 986 841 000 kr 

2. bemyndiga regeringen att disponera om medel mellan anslag 
inom den militära· utgiftsramen i enlighet med vad som anförts 
härom 

3. fastställa anslagen på statsbudgeten inom den ekonomiska ramen 
för totalförsvarets civila del för budgetåret 1993/94 till 
2 091 036 000 kr 

4. bemyndiga regeringen att räkna om lämnade bemyndiganden 
med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex 

5. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1993/94 medge över
skridande av den militära utgiftsramen och anslagen inom den 
ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del samt av lämnade 
beställningsbemyndiganden, om det behövs av beredskapsskäl. 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av lcrigsmän, 
m.m. 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser 
av krigsmän, m.m. skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §' 

Följande personal är krigsmän: 
1. värnpliktiga under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga enligt värn

pliktslagen ( 1941 :967), 
2. kvinnor som genomgår utbildning enligt lagen (1980: 1021) om militär 

grundutbildning för kvinnor, 

3. de som genomgår utbildning rid 
förberedande officersskola eller 
aonan utbildning för att få militär 
anställning vid försvarsmakten, 

3. de som genomgår utbildning för 
att få militär anställning vid för
svarsmakten, 

4. hemvärnsmän under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga, 
5. de som genom krigsfrivilligavtal eller annat avtal åtagit sig att 

tjänstgöra frivilligt i befattningar i försvarsmaktens krigsorganisation, 
under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga, 
6. de som omfattas av tjänsteplikt enligt lagen (1981 :292) om tjänsteplikt 

för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m. och 
genomgår utbildning eller övning vid försvarsmakten, 
7. anställda i utlandsstyrkan inom försvarsmakten, när de tjänstgör 

utomlands. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Bestämmelsen tillämpas i sin 
nya lydelse endast på dem som påbörjar utbildning till yrkesofficer efter 
den 1 juli 1993. 

1 Senaste lydelse 1992: 1155. 
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Bilaga 6 till budgetpropositionen 1993 

Socialdepartementet 
(femte huvudtiteln) 

Socialdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet B. Westerberg i frågor under littera A, B 
punkterna 1 - 6, E, F, G punkterna 3 - 4 och 11 - 17; statsrådet 
Könberg i frågor under littera B punkterna 7 - 8, C, D, G punkterna 
1 - 2 och 5 - 10. 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 

Statsrådet B. Westerberg anför efter samråd med statsrådet Könberg 

Välfärdspolitiken 

Regeringens ekonomiska politik syftar till att förbättra det allmänna 
välståndet och härigenom skapa förutsättningar för att utveckla och 
förbättra den offentliga sektorns insatser för välfärd och social omsorg. 
I detta syfte har regeringen påbörjat en valfrihetsrevolution och genom
fön insatser för dem som är särskilt utsatta. De stora transfereringssy
stemen skall dels kompensera för inkomstbortfall på grund av ohälsa 
eller ålder, dels ge inkomstutfyllnad i övrigt under livets normala ske
enden. 

Den strukturella obalansen i Sveriges ekonomi medför att utveck
lingen av välfärdspolitiken måste ske under delvis förändrade förutsätt
ningar. Ett växande gap mellan behov och resurser ställer krav på en 
effektivisering och prioritering av verksamheten, bl.a. genom rationa
liseringar och ökade inslag av konkurrens. Därtill måste de sociala 
utgifterna begränsas. Detta kräver bl.a. att socialförsäkringssystemen 
reformeras med den inriktningen samtidigt som de skall ge trygghet och 
stimulera till arbete och sparande. 

~ 
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Omfattning 

Socialdepartementets ansvarsområde innefattar en stor del av den 
offentliga sektorn. Detta gäller mätt i såväl utgifter som antal anställda. 
Socialdepartementet förvaltar, utvecklar och förnyar välfärdspolitiken. 
Staten ansvarar för det ekonomiska trygghetssystemet som omfattar 
socialförsäkringarna och anslutande bidragssystem. Vad gäller vård och 
omsorg så anger staten nationella mål, utövar tillsyn över och utvärde
rar verksamheten, medan den konkreta utformningen och verkställig
heten i ökande utsträckning hanteras av kommunerna och landstingen. 

De samlade sociala utgifterna inkl. landstingens och kommunernas 
utgifter för sjukvård, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg och 
andra sociala insatser beräknas budgetåret 1993/94 uppgå till drygt 
460 miljarder kronor. Detta motsvarar ca 32 % av BNP. 

Knappt 260 miljarder kronor (56 %) av de samlade sociala utgifterna 
utgörs av transfereringar till hushållen. Staten och socialförsäkringssek
torn svarar för ca 95 % av dessa transfereringsutgifter. 

Budgetförslaget 

Andrad disposition 

Presentationen av budgeten följer en delvis ny disposition jämfört med 
tidigare år. Förändringen är främst en konsekvens av att det nya stats
bidragssystemet till kommunerna medför att flertalet specialdestinerade 
statsbidrag upphör fr.o.m. budgetåret 1993/94. Förutom littera- och 
anslagsförändringar med anledning härav har samtliga myndigheter 
under socialdepartementet samlats under ett littcra. En förteckning över 
den ändrade dispositionen lämnas i underbilaga 6.4. I särskilda under
bilagor lämnas därutöver en närmare redogörelse för socialförsäk
ringens kostnader och finansiering samt för arvsfondens verksamhet 
budgetåret l 991 /92. 

Utvecklingen på statsbudgeten (femte huvudtiteln, miljarder kronor) 

Budgetår 
1991192 1992/93 1993/94 

Budget 126,2 131,0 117 '7 
Utfall 125,6 128,8* 117, 7* 

* prognos 

Den beräknade utgiftsminskningen budgetåret 1993/94 är främst en 
konsekvens av att de specialdestinerade bidragen till kommunerna er
satts av ett generellt statsbidrag under sjunde huvudtiteln. Därtill kom
mer vissa justeringar av budgetteknisk karaktär. 
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Bostadsbidragsreglerna för år 1993 har tidigare beslutats av rege
ringen. Avsikten är att förslag om nya regler för bostadsbidragsgiv
ningen fr.o.m. den l januari 1994 skall föreläggas riksdagen under 
våren 1993. I det följande aviseras förslag vad gäller stöd och service 
till vissa funktionshindrade samt införande av ett husläkarsystem. Kost
nadseffekterna av redovisade åtgärder har inte beaktats i budget
förslaget. 

Ökad valjrihet 

En förutsättning för att ökad valfrihet skall uppnås är att olika hinder 
för fri etablering och fritt utnyttjande av olika verksamhetsformer tas 
bort. Etableringsfrihet skall införas stegvis för bl.a. läkare och tand
läkare. Ett första steg tas genom husläkarreformen och pågående över
syn av tandvårdsförsäkringen. 

I syfte att stimulera kommunerna att utsätta sin verksamhet för kon
kurrens har riksdagen nyligen beslutat om vissa ändringar. i socialtjänst
lagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om försöksverksamhet med 
kommunal primärvård. 

Inom departementet har vidare en studie av alternativa verksam
hetsformer inom vård och omsorg (Ds 1992: 108) nyligen genomförts. 
I studien beskrivs hinder för utvecklingen mot främst privata driftsfor
mer samt ges förslag till åtgärder för att undanröja eller begränsa onö
diga hinder. Förslagen bereds för närvarande inom regeringskansliet. 

Sociala rättigheter 

En utvidgad rättighetslagstiftning för personer med funktionshinder, 
grundad på handikapputredningens huvudbetänkande, har remitterats till 
lagrådet. Regeringen kommer inom kort att avlämna en proposition på 
grundval av lagrådsremissen. Den sammanlagda kostnaden för reform
förslagen beräknas till 1,6 miljarder kronor. 

För att underlätta och stimulera utvecklingen av ett husläkarsystem 
avser regeringen, efter hörande av lagrådet, att under våren 1993 åter
komma till riksdagen med förslag i frågan. 

Utgångspunkten för såväl dagens som ett framtida pensionssystem är 
att det dels skall ge en grundtrygghet oberoende av inkomst, dels ge en 
inkomstrelaterad ersättning beroende av antalet och storleken av in
tjänade pensionspoäng. För att mildra effekterna av sänkning av ersätt
ningsnivåcrna i vissa pensionförmåner och därmed skydda pensionärer 
med enbart grundförmåner har förslag tidigare lagts om dels en höjning 
av pensionstillskottet, dels förbättringar inom KBT-systemet. Kostnads
effekterna av dessa förslag har beaktats i budgetförslaget. 
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Omprövning av socialförsäkringssystemen 

Regeringen har initierat en omfattande genomgång och omprövning av 
de stora och viktiga transfereringssystcmcn. En parlamentariskt sam
mansatt arbetsgrupp har till uppgift att utarbeta ett nytt system för den 
allmänna pensioneringen. En beredning kommer inom kort att tillsättas 
i syfte att genomföra en ny försäkringsmodell som bl.a. innebär att 
sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna flyttas ut ur statsbudgeten. Därvid 
bör prövas att ge arbetsmarknadens parter huvudansvaret för försäk
ringarna. 

Ett antal åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna inom social
försäkringen. Förslagen om införande av en karensdag, sänkta ersätt
ningsnivåer i sjukförsäkringen samt för vissa pensionsförmåner, höjd 
pensionsålder och en uppstramning av arbetsskadebegreppet förväntas 
ge betydande kostnadsminskningar. Härutöver lämnas i budgeten för
slag om förändringar i delpensionsförsäkringen som medför successivt 
minskade kostnader. Regeringen avser att inom kort att lämna ytter
ligare förslag i syfte att effektivisera sjuk- och arbetskadeförsäkringar
na. 

Sammanfattning av budgetförslaget 

Sammantaget innebär förslagen att anslagen under femte huvudtiteln 
minskar med 13 291, 9 miljoner kronor enligt följande sammanställning 
(miljoner kronor). 

Statsbudget* Förslag Förändring 
1992/93 1993/94 

A. Socialdepartementet m.m. 119.0 130,8 11,8 
B. Familjer och barn 38 559,3 26 762,3 - 11 797,0 
C. Ekonomisk trygghet vid 

sjukdom, handikapp och 
ålderdom 77 050,7 80 752,5 3 701,8 

D. Hälso- och sjukvård 3 193,5 1 619,5 - 1 574,0 
E. Omsorg om äldre och 

handikappade 9 416,0 1 885,5 - 7 530,5 
F. Socialt behandlings-

arbete, alkohol- och 
narkotikapolitik 520,7 519,6 I, 1 

G. Myndigheter under 
Socialdepartementet 2 154,1 6 051,2 3897,1** 

Totalt 131 013,3 117 721,4 - 13 291,9 

* Statsbudgeten innevarande budgetår enligt nya anslags- och litterastrukturen. På 
tilläggsbudget I för budgetåret 1992/93 föreslås att ytterligare 3 343 ,6 miljoner 
kronor anvisas. 

** Ökningen beror i huvudsak på förändrade redovisningsprinciper för socialför
säkringsadministrationens kostnader. men innebär ingen ökad kostnad för statsbud
geten totalt. 
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A. Socialdepartementet m.m. 

A 1. Socialdepartementet 

1991192 Utgift 46 679 836 
1992/93 Anslag 4 7 862 000 
1993/94 Förslag 52 839 000 

Jag beräknar anslagsbehovet till 52 839 000 kr. Jag har därvid tagit 
hänsyn till att ändrade debiteringsreg!cr för telefonsamtalsavgifter kom
mer att införas inom regeringskansliet fr.o.m. den 1juli1993. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presente
rat den modell som bör tillämpas. Socialdepartementet kommer fr.o.m. 
budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Departementet kommer 
därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Med
len under ramanslaget Socialdepartementet förs till detta konto. 

Anslaget för Socialdepartementet har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i RGK samt de nya principerna för budgetering av 
anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag 
redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten 
och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas 
till Socialdepartementets disposition kommer slutligt att fastställas enligt 
de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budge
terade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Socialdepartemelllet för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 52 839 000 kr. 

A 2. Utredningar, utveckling, samverkan m.m. 
Nytt anslag (förslag) 77 933 0001 

1 Medel har tidigare anvisats under anslagen Utredningar m.m., Uppföljning, ut
värdering m.m. och Internationell samverkan. 

Socialdepartementet har att hantera stora och komplicerade politik
områden av central betydelse för både samhällsekonomin och enskildas 
välfärd. Inom de olika delområdena pågår och intensifieras nu utveck
lingsarbete med sikte på bl.a. strukturella förändringar. Förändrings
arbete innebär en process som - beroende på i vilket skede man befin
ner sig - kräver skiftande, men för helheten sammanhängande och 
nödvändiga åtgärder, t.ex. initiativ, utredning, analys, förankring, 
genomförande, information, styrning och uppföljning. I samband med 
övergången till nya anslagskonstruktioner och omstruktureringen av 
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littera- och anslagsindelningen under femte huvudtiteln har jag bedömt 
det vara lämpligt att på ett ställe samla medel som departementet dispo
nerar för sådana över tiden sinsemellan varierande aktiviteter. Detta ger 
större flexibilitet för verksamhetsrelaterade omprioriteringar av resurser 
samtidigt som det blir redovisningsmässigt klarare. 

Jag har vid min medelsbcräkning tagit hänsyn till den beräknade om
fattningen av utredningsverksamheten. 

Vidare har jag beaktat att Socialdepartementet har ett budgetmässigt 
ansvar för statligt finansierad statistik inom det sociala området, oavsett 
om den produceras av Statistiska centralbyrån (SCB) eller annan myn
dighet. Medel för statistik inom det sociala området tas huvudsakligen 
upp under SCB:s anslag på sjunde huvudtiteln. Jag beräknar medel för 
förbättringar när det gäller samordning och utnyttjande av statistik 
m.m., för vissa större undersökningar såsom uppföljningen av 1980 års 
fruktsamhetsundersökning samt för tillfälliga insatser. 

Under detta anslag beräknas också medel för internationell samverkan 
inom social- och hälsovårdsområdet. Omfattande samarbete förekom
mer inom WHO, FN, Europarådet, OECD och EFTA och med EG 
samt inte minst genom Nordiska ministerrådet och den nordiska social
politiska kommitten. 

Samarbetet inom FN kommer sannolikt att växa i betydelse under de 
närmaste åren. Bl.a. förbereds ett socialt "toppmöte" år 1995. Medel 
för programsamarbete med EG och för deltagande i EFTA-gruppens 
förhandlingar beräknas här. Inom ramen för EES-avtalet är det bl.a. 
aktuellt med deltagande i EG:s äldreprogram och handikapprogram. 
När det gäller bilateralt samarbete räknar jag med utvidgade kontakter 
med främst de baltiska staterna. Den närmare inriktningen av det inter
nationella samarbetet beskrivs i anslutning till de olika verksamhetsom
rådena. 

Medel som avser medlemsavgiften i WHO beräknas nu under ett eget 
anslag, D 5. Bidrag till WHO. 

Med hänsyn till vad jag nu har anfört bör anslaget uppgå till 
77 933 000 kr under nästa budgetår. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presente
rat den modell som bör tillämpas. Socialdepartementet kommer fr.o.m. 
budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Departementet kommer 
därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Med
len under ramanslaget Utredningar, utveckling, samverkan m.m. förs 
till detta konto. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar, utveckling, samverkan m.m. för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 77 933 000 kr. 
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B. Familjer och barn 
Svensk familjepolitik är i allt väsentligt inriktad på att sörja för kvalite
ten i barns uppväxtvillkor genom generella insatser som värnar om 
barnfamiljernas ekonomiska trygghet och stöd i olika former vid 
barnens vård och fostran. 

Familjepolitiken skall underlätta för föräldrarna att själva välja den 
vård och fostran av barnen och den arbetsfördelning som passar dem 
och barnen bäst. Det innebär att familjepolitiken skall främja både 
valfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Den som väljer att 
förvärvsarbeta skall ha utbyte av detta. 

Det familjepolitiska stödet kan indelas i tre former: 
* ekonomiskt familjestöd, 
* barnomsorg, 
* förebyggande åtgärder som syftar till att ge barn god hälsa och en 

bra miljö. 

Det ekonomiska familjestödet 

Övergripande mål 

Målen för det ekonomiska familjestödet är 
* att utjämna levnadsvillkoren mellan familjer med och utan barn, 
* att ge människor ekonomiska förutsättningar att skaffa barn när de så 

önskar, 
* att det inom tillgängliga ekonomiska ramar skall ges till alla på lika 

villkor, 
* att införa ett vårdnadsbidrag, lika för alla barn mellan ett och tre år, 
* att lämna särskilt stöd till familjer i utsatta situationer t.ex. vid stor 

försörjningsbörda, vid låga inkomster och höga bostadskostnader 
eller när en förälder är ensam vårdnadshavare. 

För att underlätta för barnfamiljerna har samhället byggt upp ett stöd
system som syftar till att ge en ekonomisk grundtrygghet under den 
period de har en stor försörjningsbörda. Familjer med barn är generellt 
sett unga och har ofta låga inkomster samtidigt som de har höga lev
nadsomkostnader. Genom det ekonomiska familjestödet omfördelas 
resurser över livscykeln. 

En strävan är att så långt möjligt minimera stödsystemens marginal
effekter då dessa kan dämpa förvärvsbenägenheten. Vidare bör stödsys
temen vara så konstruerade att de skall vara lätta att överblicka, enkla 
att administrera och svåra att missbruka. 

Samhällets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna utgörs främst 
av allmänna barnbidrag inkl. flerbarnstillägg, bostadsbidrag, ersättning 
från föräldraförsäkringen, bidragsförskott, barnpensioner samt vård
bidrag för barn med funktionshinder. Vidare finns ett särskilt stöd till 
ensamstående adoptivföräldrar som motsvarar bidragsförskottet och ett 
bidrag till kostnader för att adoptera barn från utlandet. 
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Utvecklingen och effektiviteten i de familjepolitiska bidragssystemen 

Följande sammanställning visar utvecklingen av samhällets direkta eko
nomiska stöd till barnfamiljerna under perioden 1980 - 1993 (miljoner 
kronor). 

År Barn- Bostads- Föräldra- Vård- Bidrags- Barn- Summa 
bidrag bidrag försäkring bidrag förskott pension 

1980 4 995 2 210 3 593 300 815 425 12 338 
1985 8 289 2 865 6 144 427 l 518 574 19 817 
1990 12 296 3 140 15 728 725 2 138 698 34 725 
1992 16 885 5 050a 18 329 1 032 2 985h 822 45 103 
1993 17 215 5 200a 18 182 1 252 3 070b 832 45 751 

' Beräknade kostnader för verksamhet under resp. kalenderår 
h Inkl. särskilt bidrag till ensamstående med barn. 

För år 1993 beräknas totalt 45,8 miljarder kronor lämnas i olika 
familjeekonomiska stöd. Om man till detta belopp också lägger studie
hjälpen kan samhällets direkta stöd till barnfamiljerna år 1993 beräknas 
till ca 48 miljarder kronor. 

Det är uppenbart att familjestödet ger barnfamiljerna en bättre ekono
misk standard. Det är också uppenbart att det i Sverige - genom bl.a. 
familjestödet och en utbyggd barnomsorg - är möjligt för båda föräld
rarna att förena vården av barn med förvärvsarbete. Bl.a. detta har lett 
till att Sverige samtidigt har ett av Västeuropas högsta födelsetal och 
den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen. 

Betydelsefullt är det också att den andel kvinnor som inte föder barn 
numera är låg i såväl ett svenskt historiskt perspektiv som ett europe
iskt. 

De allmänna barnbidragen 

Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn ett 
grundläggande ekonomiskt stöd. 

Utvecklingen av kostnaderna för de allmänna barnbidragen är bero
ende av bidragsbeloppens storlek, bidragssystemets konstruktion och 
antalet barn i bidragsberättigad ålder. Enligt Statistiska centralbyråns 
befolkningsprognos från hösten 1991 kommer antalet barn under 16 år 
att öka med ca 106 000 mellan åren 1992 och 1998. Med nuvarande 
regler innebär det en ökning av kostnaderna för allmänna barnbidrag -
utan hänsyn tagen till flerbarnstilläggen - med ca 950 miljoner kronor 
fram till år 1998. Antalet bidragsberättigade barn beräknas fortsätta öka 
fram t.o.m. år 2002 . 

Inom de ramar som den ekonomiska situationen medger fyller barn
bidragen väl målet att, utan att skapa marginaleffekter, utjämna de 
ekonomiska levnadsvillkoren mellan familjer med och utan barn. Bam
bidragssystemet är lätt att överblicka, enkelt och billigt att administrera 
samt svårt att missbruka. 
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Bostadsbidrag 

Bostadsbidragens uppgift är att ge även ekonomiskt svaga barnfamiljer 
möjligheter att hålla sig med goda och rymliga bostäder. Bostads
bidragen är utformade så att de består av en allmänt konsumtions
stödjande del, som kan ses som ett behovsprövat barnbidrag, och en 
del som beror av bostadskostnadens storlek. 

Bostads bidrag lämnas också till ungdomar, studerande och andra hus
håll utan barn. 

Hushåll med bostadsbidrag, maj 1989, maj 1991 och maj 1992 (1 000-tal) 

1989 1991 1992 

Hushåll med barn 
makar/samboende 97 132 136 
ensamstående 133 153 170 

Hushåll utan barn 
ungdomar 12 29 40 
andra 14 21 

Samtliga 242 328 367 

I maj 1992 lämnades bostadsbidrag till drygt 306 000 barnfamiljer 
och knappt 61 000 hushåll utan barn. Som framgår av ovanstående 
tablå har antalet bidragstagare ökat markant jämfört med år 1989 (mot
svarande uppgifter för år 1990 föreligger inte). Ökningen beror dels på 
att bostadsbidragen till hushåll med barn till följd av skatteomlägg
ningen byggdes ut och fr.o.m. bidragsåret 1991 lämnas inom väsentligt 
vidgade bostadskostnadsgränser, dels på att bostadsbidrag till andra 
hushåll utan barn än ungdomshushåll samtidigt infördes. 

Även inför bidragsåret 1992 har bostadskostnadsgränserna räknats 
upp. Ökningen av antalet bidragstagare hänger troligen främst samman 
med att arbetslösheten ökat. En annan förklaring till att fler hushåll 
utan barn får bostadsbidrag är att allmänhetens kännedom om stödfor
men successivt har blivit större. 

Boverket har under åren 1991 och 1992 utvecklat metoder för att 
följa upp och utvärdera bostadsbidragens effekter. Utvärderingarna 
visar att bostadsbidragen till barnfamiljer har god fördelningspolitisk 
träffsäkerhet. I maj 1992 gick ca 30 % av bidragen till de 20 % av 
hushållen som hade de lägsta inkomsterna. Hälften av bidragen gick till 
de ca 35 % av hushållen som hade de lägsta inkomsterna. 

Jämfört med maj I 99 I gick bostadsbidragen år 1992 i större utsträck
ning till hushållen med de lägsta inkomsterna, d.v.s. omfördelnings
effekten var större år I 992 än år 1991 . 
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Föräldraförsäkring 

Föräldraförsäkringen syftar till att ge föräldrarna en ekonomisk trygghet 
i samband med ledighet för vård av barn. Genom föräldraförsäkringen 
har föräldrar rätt till ersättning för inkomstbortfall och genom föräldra
ledighetslagen rätt till ledighet för att vårda barn. Ersättning utges i 
form av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och havande
skapspenning. Föräldrapenning svarar för ca 85 % av alla ersatta 
dagar. 

Utvecklingen av kostnaderna för föräldraförsäkringen är beroende av 
antalet födda barn och av den genomsnittliga löneökningen. Födelse
talet beräknas ha nått sin kulmen år 1990. Antalet födda barn har 
emellertid minskat så litet och kan beräknas minska så långsamt de 
närmaste åren att antalet ersatta föräldrapenningdagar inte kommer att 
påverkas i någon större utsträckning före år 1994. Antalet födda barn 
påverkar antalet föräldrapenningdagar i första hand under året efter 
födelseåret. 

Föräldraförsäkringen medger en hög grad av flexibilitet i utnyttjandet 
samtidigt som den från administrativ synpunkt är resurskrävande. Av 
det skälet har vissa ändringar gjorts i förenklande syfte. Sedan den 
1 juli 1992 gäller att utbyte av föräldrapenning mot tillfällig föräldra
penning inte får ske utom då det barn för vilket tillfällig föräldra
penning söks vårdas på sjukhus. Vidare får föräldrapenning bytas ut 
mot sjukpenning endast om föräldern på grund av sjukdom är ur stånd 
att vårda barnet. 

Ersatta dagar med föräldrapenning och 
tillfällig föräldrapenning 1991 

""(/ ~ ... 
··,·--~~--/ 

41.0ll 

D Kvinnor •Män 
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Som framgår av diagrammet är pappornas andel av uttagna dagar med 
föräldrapenning mycket liten. År 1991 skedde en mindre ökning av 
andelen ersatta dagar med föräldrapenning. Pappornas andel var år 
1991 8,1 % jämfört med 7,4 % året innan. För att främja kontakten 
mellan pappor och barn är det angeläget att pappornas uttag av i syn
nerhet föräldrapenning ökar. Det krävs långsiktiga insatser för att ändra 
pappornas beteende i detta avseende. Medel för särskilda informations
insatser i detta syfte bör avsättas även fortsättningsvis. På kort sikt är 
det dock angeläget att försäkringskassorna informerar blivande pappor 
om föräldraförsäkringens möjligheter. 

Bidragsförskott 

Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för 
barn vars föräldrar lever åtskilda. 

Kostnaderna för bidragsförskott beror i huvudsak på antalet berörda 
barn, underhållsbidragens storlek och återbetalningen av förskotterade 
bidragsförskott. De senaste åren har visat en svag ökning av antalet 
berörda barn, en relativ sänkning av underhållsbidragen om hänsyn tas 
till penningvärdesutvecklingen och en återbetalningsbenägenhet som 
varit stabil. 

Internationella adoptioner 

I samband med adoption av barn från utlandet lämnas, under vissa 
förutsättningar, bidrag. 

Verksamheten med internationella adoptioner har förändrats under 
senare år. Andelen enskilda adoptioner har ökat. Under år 1991 för
medlades ca 30 % av antalet adopterade barn genom enskilda kontak
ter. Motsvarande andel år 1987 var ca 16 % . Antalet förmedlade adop
tivbarn och förmcdlingssättct under perioden 1987 - 1991 framgår av 
följande sammanställning. 

1987 1988 1989 1990 1991 

Totalt antal förmedlade 1 355 1 074 883 965 1 113 
adoptivbarn 

Förmedlad genom aukto- 1 142 920 701 680 786 
riserad organisation 
Förmedlad utan aukto- 213 154 182 285 327 
riserad organisation 

Andel barn förmedlade utan 16 14 21 30 29 
auktoriserad organisation ( % ) 

Barnpensioner 

Bampension utges till barn som är under 18 år och vars fader eller 
moder eller båda föräldrar har avlidit. Bampension kan utges även efter 
18 års ålder om barnet bedriver gymnasiestudier eller annan grundut-
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bildning. Pension kan dock utges längst t.o.m. första halvåret det år då 
barnet fyller 20 år. Antalet barnpensioner har sjunkit under flera år. 
Detta gäller barnpension såväl från folkpensioneringen som från ATP. 
Antalet barnpensioner från folkpensioneringen ökade dock under år 
1990 på grund av att vissa barn över 18 år då fick rätt till barnpension. 
Från mitten av 1990-talet förväntas antalet barnpensioner öka till följd 
av befolkningsökningen. 

Vårdbidrag för funktionshindrade barn 

Föräldrar med ett sjukt eller funktionshindrat barn som behöver särskild 
tillsyn och vård i hemmet kan få vårdbidrag. 

Vårdbidrag kan sedan den 1 juli 1992 utges som hel, tre fjärdedels, 
halv eller en fjärdedels förmån (prop. 1991192: 106, bet. 1991/92:SfU8, 
rskr. 1991192:232). Hel förmån höjdes fr.o.m. samma tidpunkt från 
belopp motsvarande 2 basbelopp till belopp motsvarande 2,5 bas
belopp. De partiella vårdbidragen fick motsvarande proportionella höj
ning. Samtidigt förbättrades ersättningen för merkostnader till följd av 

barnets handikapp. 
Den nya nivån, tre ljärdedels vårdbidrag, beräknas innebära att an

talet halva vårdbidrag kommer att minska successivt samtidigt som 
vårdbidrag på den nya nivån ökar. Vidare kan för de närmaste åren 
antalet vårdbidrag på nivån en fjärdedels förmån förväntas öka. 

Vidtagna och planerade förändringar 

De allmänna barnbidragen 

Riksdagens tidigare beslut om en höjning av de allmänna barnbidragen 
(prop. 1991/92:38, bet. 1991/92:FiU10, rskr. 1991/92:108) med 
1 020 kronor per barn och år den 1 januari 1993, upphävdes efter för
slag i regeringens proposition (1992/93 :50) med anledning av det stats
finansiella läget. Riksdagen beslutade i enlighet med propositionens 
förslag (bet. 1992/93:FiUI, rskr. 1992/93:134). Beslutet innebar en 
besparing på statsbudgeten beräknat för kalenderåret 1993 med 1 928 
miljoner kronor. För budgetåret 1992/93 innebär beslutet, med hänsyn 
tagen till att antalet bidragsberättigade barn antas öka mer än vad som 
beräknades i föregående års budgetproposition, att kostnaderna för de 
allmänna barnbidragen uppskattas bli ca 875 miljoner kronor lägre än 
vad som tidigare beräknats under anslaget. 

Nya regler för bostadsbidragen införs år 1994 

En särskild utredare har haft i uppdrag att förbereda en överföring av 
bostadsbidragens administration från kommunerna till försäkrings
kassorna och att föreslå vissa regeländringar i syfte att förenkla admi
nistrationen. Utredaren skulle bl.a. undersöka möjligheten att övergå till 
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att pröva bidragen mot hushållens aktuella inkomst. 
I början av hösten 1992 lämnade utredaren sitt betänkande 

(SOU 1992:89) Bostadsbidrag, enklare, rättvisare, billigare. Remiss
behandlingcn av betänkandet har just avslutats. 

Riksdagen fattade i december 1992 ett principbeslut om att administ
rationen skall föras över från kommunerna till försäkringskassorna den 
l januari 1994 (prop. 1992/93:63, bet. l992/93:BoU5, rskr. 
1992/93:99). Nya regler för bostadsbidragsgivningen bör införas sam
tidigt som administrationen ändras. Avsikten är att i februari 1993 före
lägga riksdagen en proposition om bostadsbidragen. I samband därmed 
kommer jag också att redovisa hur överföringen av ansvaret från kom
munerna till försäkringskassorna bör genomföras. 

Föräldraförsäkring 

Handikapputredningen har i två betänkanden (SOU 1991 :46 och SOU 
1992:52) lämnat förslag som syftar till förbättringar i föräldraförsäk
ringen för föräldrar med funktionshindrade barn. På grundval av för
slagen har regeringen överlämnat ett lagförslag till lagrådet för ytt
rande. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den l januari 1994. Den 
innebär att föräldrar till svårt funktionshindrade barn under 16 år skall 
ha rätt till tio kontaktdagar per barn och år samt att föräldrar i vissa 
situationer, t.ex. när de besöker en institution för att medverka i be
handlingen av ett barn, skall ha rätt till tillfällig föräldrapenning även 
om barnet inte är närvarande. Vidare föreslås att föräldrar till svårt 
funktionshindrade barn som fyllt 16 men inte 21 år (i vissa fall 23 år) 
skall ha rätt till tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå 
från förvärvsarbete i samband med sjukdom hos barnet. 

Bidragsförskott 

Socialdepartementet presenterade våren 1992 en departementspromemo
ria Ensamförälderstöd (Ds 1992 :53) med förslag till förändringar av 
samhällsstödet till ensamstående föräldrar. Förslagen gick i korthet ut 
på all det nuvanmde utfyllnadsbidragct i bidragsförskottssystemet av
skaffades och i stället infördes ett inkomstprövat bidrag till de berörda 
föräldrarna. 

Promemorian har remissbchandlats. I remissbehandlingcn och i den 
allmänna debatten har promemorian fått ett övervägande negativt mot
tagande. Mot den bakgrunden är jag inte beredd att på grundval av 
promemorian lämna några förslag till långtgående förändringar av sam
hällsstödet till ensamstående föräldrar. 

I samband med rcmissbehandlingen av departementspromemorian har 
dock allmänt framhållits att nuvarande system för bidragsförskott har 
allvarliga brister, framför allt vad gäller den nära kopplingen till under
hål lsbidragssystemct. 

Mot den bakgrunden måste, enligt min mening, arbetet med att åt
gärda bristerna och att göra bidragsförskottssystemet enklare att förstå 
och administrera, bedrivas vidare inom regeringskansliet. 
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Adoptionslagstiftningsutredningen 

Genom beslut den 27 maj 1992 utfärdade regeringen direktiv (dir. 
1992 :69) till en särskild utredare att se över verksamheten med interna
tionella adoptioner och föreslå de förändringar som han finner påkalla
de. Utredningsarbetet har initierats bl.a. mot bakgrund av det arbete 
som för närvarande pågår inom Konferensen för internationell privaträtt 
i Haag med att utarbeta en konvention som skall reglera hanteringen av 
internationella adoptioner. 

Av direktiven framgår att utredaren skall pröva den roll som Statens 
nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, har i adoptionsverk
samheten. Inriktningen skall vara att, med bibehållande av den enskil
des möjlighet att adoptera utan medverkan av auktoriserad adoptions
organisation, stärka NIA:s roll när det gäller att upprätthålla en verk
samhet på hög etisk nivå till barnens bästa. Utredaren skall vidare redo
visa olika möjligheter att minska kostnaderna för internationella adop
tioner utan att adoptionsorganisationernas arbetsmöjligheter begränsas 
samt undersöka hur de små adoptionsorganisationema kan stödjas. 
Även frågan om hur olika hjälporganisationer och andra ideella sam
manslutningar kan medverka i samband med internationella adoptioner 
skall prövas. Utredaren skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 
1 oktober 1993. 

Barnomsorg 

Övergripande mål 

Övergripande mål för barnomsorgen är 
* att genom pedagogisk gruppverksamhet ge barnen stöd och stimulans 

för sin emotionella, sociala och intellektuella utveckling och bidra till 
goda uppväxtvillkor, 

* att ge barn med behov av särskilt stöd i sin utveckling den omsorg 
som deras speciella behov kräver, 

* att underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med 
vård och ansvar för barn, 

* att göra det möjligt för föräldrarna att i ökad utsträckning själva välja 
mellan olika alternativ och därigenom öka deras inflytande över den 
omsorg barnen får, 

* att utforma stödet och regleringen så att verksamheten bedrivs ekono
miskt effektivt. 
Barnomsorgspolitiken syftar till att ge valfrihet åt småbarnsföräldrar 

genom en utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning och 
genom att olika hinder för fri etablering och fritt nyttjande av olika 
barnomsorgsformer tas bort. 

Om varje familj får lösa barnomsorgen på det sätt den själv önskar 
skapas större trygghet för barn och föräldrar. Det innebär att det måste 
finnas barnomsorg utanför hemmet av god kvalitet för dem som vill ha 
det och bättre ekonomiska möjligheter för dem som önskar stanna hem-
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ma när barnen är små. Ett förslag till vårdnadsbidrag kommer att 
läggas fram när de ekonomiska förutsättningarna så medger. 

Riksdagen fattade år 1985 ett principbeslut om att alla barn över ett 
och ett halvt års ålder fram till skolstarten skall få delta i en organise
rad förskoleverksamhet. 

Barn till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar skall erbjudas 
plats i daghem eller familjedaghem. Barn som är i familjedaghem eller 
vars föräldrar är hemarbetande skall erbjudas möjlighet att delta i öp
pen förskola eller få plats i deltidsgrupp. Behovet när det gäller daghem 
kan självfallet fyllas av såväl kommunalt som privat driven barnom
sorg. 

I propositionen som låg till grund för riksdagens beslut underströks 
också att målet inte innebar att kommunerna befriades från sitt ansvar 
att erbjuda barnomsorg till barn under 18 månader. 

För skolbarn bedrivs barnomsorg i fritidshem eller familjedaghem. 
För mellanstadiebarn bedrivs olika former av öppna verksamheter. 
Under senare tid har det skett en snabb utveckling mot en integration 
av skolbarnsomsorgen i skolan. 

Barnomsorgens utveckling 

Följande sammanställning visar utvecklingen av det totala antalet barn 
i daghem, familjedaghem, fritidshem och deltidsgrupp från år 1980 till 
år 1992. 

År Daghem Familjedaghem Fritids- Summa Deltids-
0-6 år 7-12 år hem grupp 

1980 129 100 90 200 35 300 48 800 303 400 104 700 
1985 184 400 113 500 48 900 73 700 420 500 78 000 
1990 256 300 110 400 45 500 119 700 531 900 63 100 
1991 283 400 105 000 40 400 116 500 545 300 65 500 
1992a 315 800 110 300 36 700 133 000 595 800 45 600 

Ökning i 3 
1985-1992 71,3 -2,8 -24,9 80,5 41,7 -41,5 

a/ Enl. kommunernas preliminära statsbidragsansökningar. Juli 1992 

Av ovanstående sammanställning framgår att det har skett en kraftig 
utbyggnad under åren efter det att principbeslutet fattades. Detta gäller 
inte enbart barnomsorgen för förskolebarn utan även för skolbarnen. 
Den största procentuella ökningen (80 % ) har skett för skol barnsom
sorg i fritidshcm trots att denna inte omfattades av riksdagsbeslutet. 
Antalsmässigt har dock antalet nya platser i daghem ökat mest under 
perioden, med 141 400. 

Uppgifterna i sammanställningen har huvudsakligen hämtats ur SCB:s 
löpande statistik om barnomsorgen. För att komplettera bilden redo
visas ytterligare några uppgifter som hämtats ur kommunernas stats
bidragsansökningar. 

2 Riksdagen /9'J:!.i93. I sam/. Nr 1110. Bilai;a (j 
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Enligt kommunernas preliminära uppgifter för år 1992 finns 7 ,5 % 
(23 800) av daghemsplatserna och 3 % (4 000) av fritidshemsplatserna 
i verksamheter med annan huvudman än kommun. År 1985 var mot
svarande antal 3 000 resp. 500 platser. 209 av 286 kommuner har nu 
privata barnomsorgsformer. Av drygt I 400 dag- och fritidshem är den 
största gruppen (65 % ) föräldrakooperativ. Därefter följer verksamheter 
med alternativ pedagogik (Montessori/Waldorf) och föreningsdrivna 
dag- och fritidshem som vardera utgör ca 15 % . 47 dag- eller fritids
hem drivs som personalkooperativ och 29 har Svenska kyrkan som 
huvudman. Under första halvåret 1992 startade 19 daghemsaktiebolag. 
De flesta privata dag- och fritidshemmen bedrivs i form av ideell före
ning eller stiftelse. 

För närvarande pågår stora förändringar som rör skolbarnsomsorgen 
i många kommuner. Ett stort antal kommuner har på senare tid föränd
rat nämnd- eller förvaltningsorganisationerna, t.ex genom att införa en 
gemensam nämnd för skola och barnomsorg. Förändringarna syftar 
bl.a. till att genom integration av skolbarnsomsorgen i skolan ge ett 
effektivare resursutnyttjande av såväl lokaler som personal. 

Under våren 1991 fattade riksdagen ett beslut om flexibel skolstart 
från sex års ålder. Enligt en enkät som genomförts av Socialstyrelsen 
erbjöd 94 av totalt 284 kommuner skolstart för sexåringar under höst
terminen 1991. Ca fem procent av sexåringarna i riket utnyttjade denna 
möjlighet. Många kommuner har också fört över sexårsverksamheten 
till skolan i s.k. nollklasser. 

Enligt Socialstyrelsens enkät hade 51,8 % av lågstadiebarnen år 1992 
plats i fritidshem eller familjedaghem. Majoriteten (67%) av de barn 
som hade plats var i fritidshem. En tredjedel av barnen i fritidshem 
uppskattades vid slutet av år 1991 finnas i verksamheter som integrerats 
i skolan. 

Förskolebarnens tillgång till barnomsorg 

Enligt det tidigare nämnda principbeslutet år 1985 om förskola för alla 
barn skulle alla barn från ett och ett halvt års ålder med förvärvs
arbetande eller studerande föräldrar erbjudas plats i daghem eller 
familjedaghem. Barn i familjedaghem eller vars föräldrar är hem
arbetande skulle erbjudas möjlighet att delta i öppen förskola eller få 
plats i dcltidsgrupp. Enligt 1992 års barnomsorgsundersökning fanns 
det i januari 762 040 barn i åldern fyra månader t.o.m. sex år. Av 
dessa var 97 300 under ett års ålder och majoriteten var hemma med en 
föräldraledig förälder medan 4 000 av barnen hade plats i daghem eller 
familjedaghem. Hur de 665 000 barn som var mer än ett år gamla fick 
del av den offentligt finansierade barnomsorgen framgår av nedanståen
de sammanställning. 
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Barnomsorgs
verksamhet 

Kommunala daghem 
Privata daghem 
Familjedaghem 
Enbart dcltidsgrupp 
Besöker öppen förskola 
Ingen 

Summa 

Antal barn 
1-6 år 

270 049 
19 164 

121 761 
44 117 
67 550 

142 091 

664 732 

3 

40,6 
2,9 

18,3 
6,6 

10,2 
21,4 

100,0 

Drygt 60 % av barnen fick del av daghems- eller familjedaghems
verksamhet. Ytterligare 17 % deltog i pedagogisk gruppverksamhet i 
form av deltidsgrupp eller öppen förskola medan ca 20 % stod utanför 
barnomsorgen. 

Nedanstående diagram visar hur tillsynen för samtliga förskolebarn 
ordnades under år 1992. Här framgår också hur många barn som hade 
en föräldraledig förälder hemma. Totalt gällde detta 198 000 barn, 
varav 74 000 avsåg föräldraledighet för yngre syskon. I de fall ett barn 
också hade en barnomsorgsplats (gäller ca 9 000 syskon) redovisas det 
enbart under barnomsorgsform. Av diagrammet framgår att ca 14 % av 
barnen var hemma med en förälder som inte var föräldraledig. 

Förskolebarnens tillsyn jan. 1992 

F.nd. deltidsgr. 
5,1" ·. 

···-.. , ................. ______ _ 
R!rildnW. 

23,1" 

Kom.dlgMD 
36,8" 

Privat tillsyn 
4,4% 
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Statsbidrag till kommunerna för barnomsorg 

Fram t.o.m. år 1992 har ett specialdestinerat statsbidrag lämnats till 
kommunerna för barnomsorg. Anslaget beräknas för kalenderåret l 992, 
med ledning av kommunernas preliminära statsbidragsansökningar, 
uppgå till ca 13 700 miljoner kronor. Under anslaget har tidigare av
satts medel för utvecklings- och förnyelsearbete inom barnomsorgen. 
Dessa medel har överförts till anslaget G 3. Socialstyrelsen. 

Från den l januari 1993 överförs statsbidraget till barnomsorgen och 
bidraget till hemspråksträning i förskolan till ett nytt statligt utjämnings
bidrag till kommuner (prop. 1991/92: 150 del Il, bet. l991/92:FiU29, 
rskr. 1991/92:345). 

Att ersätta de nuvarande specialdestinerade statsbidragen med ett 
generellt system innebär ett förändrat synsätt när det gäller statsmakter
nas styrning av kommuner och landsting. Framdeles kommer styr
ningen av den kommunala sektorn att ske genom att statsmakterna 
anger de ekonomiska ramarna och genom att ange och följa upp de 
nationella målen för den kommunala verksamheten. 

Därmed uppkommer ett behov av en utvidgad lagreglering av kom
munernas ansvar på detta område. En lagreglering är nödvändig för att 
säkerställa ett tillräckligt stöd för enskilda alternativ. En sådan är också 
viktig för alt skapa förutsättningar för att efterfrågan på barnomsorg 
utanför hemmet skall tillgodoses. Frågan bereds vidare inom regerings
kansliet med beaktande av de samhällsekonomiska effekterna. 

Socialstyrelsen har att svara för uppföljning och utvärdering av social
tjänsten. Tidigare har en stor del av informationsinsamlingen om barn
omsorgen skett utifrån ansökningshandlingarna om statsbidrag. Denna 
information bortfaller med det nya bidragssystemet. Därför måste nya 
metoder och arbetssätt utvecklas för att följa upp och utvärdera verk
samheterna. Detta bör ske dels genom statistiska beskrivningar av verk
samheten, dels genom ingående analyser av kvalitativa faktorer. 

Regeringen har tidigare gett Socialstyrelsen i uppdrag att. vid sidan av 
eller i anslutning till projektet Aktiv uppföljning, följa utvecklingen av 
barns villkor i det omfattande omställnings- och förnyelsearbete som 
pågår i kommunerna. I uppdraget beskrivs några prioriterade områden, 
däribland barnomsorgen. 

Invandrar- och flyktingbarn i förskolan 

Drygt en tiondel av barnen i svensk förskola är invandrar- eller flyk
tingbarn. Förskolans mål för dessa barn är att lägga grunden för aktiv 
tvåspråkighet och dubbel kulturell identitet. 

I det tidigare nämnda regeringsuppdraget till Socialstyrelsen ingår att 
följa utvecklingen av invandrar- och flyktingbarnens situation med 
avseende på hemspråksstödets omfattning och inriktning. 

Barnomsorgen skall aktivt bidra till att barnen får insikter om betydel
sen av solidaritet mellan människor. Barnomsorgspersonal som arbetar 
med invandrar- och flyktingbarn måste få erforderliga kunskaper och 
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adekvat stöd och handledning i detta arbete. 
För att möjliggöra detta har under en treårsperiod 5 miljoner kronor 

per år, dvs. sammanlagt 15 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden 
ställts till Socialdepartementets förfogande. 

Andra åtgärder för barns miljö och uppväxtvillkor 

Bammiljörådet 

Barnmiljörådet har som huvuduppgift att arbeta med frågor i barnens 
omvärld. På olika sätt visar Barnmiljörådet på barnperspektivet i sam
hället, lyfter fram aktuella problem, ger förslag på fungerande modeller 
och pekar på konkreta lösningar. Utgångspunkten för Barnmiljörådets 
arbete är samspelet mellan barns lek och säkerhet och barns behov av 
såväl stimulerande och spännande som säkra och trygga miljöer. 

Ombudsman för barn och ungdom 

Riksdagen har efter behandling av ett flertal motioner med förslag att 
inrätta en statlig barnombudsmannatjänst gett regeringen i uppdrag att 
utreda frågan (bet. 1989/90:SoU17, rskr. 1989/90:172). Regeringen 
tillkallade med anledning härav en särskild utredare som i sitt betänkan
de föreslog att en ombudsman för barn och ungdom skulle utses av 
regeringen (SOU 1991 :70). Betänkandet har remissbehandlats. Jag 
avser att senare under riksmötet lägga fram ett förslag om inrättande av 
en ombudsman för barn och ungdom, vars främsta uppgift bör vara att 
med utgångspunkt från FN :s barnkonvention bevaka barns och ung
domars rättigheter i Sverige. Vidare bör ombudsmannen ägna sig åt 
opinionsbildning samt ta initiativ till utredningar om barnrättsfrågor. 

Familjerådgivning 

Riksdagen har vid ett flertal tillfällen aktualiserat frågan om familje
rådgivning, senast hösten 1992 (bet. 1992/93:SoU2, rskr.1992/93:14). 
Jag delar riksdagens bedömning att familjerådgivning är en viktig del 
av det förebyggande sociala arbetet. Jag avser att senare under riks
mötet återkomma till regeringen med förslag om familjerådgivningens 
framtida organisation och finansiering. 

Konventionen om barnets rättigheter 

FN :s konvention om barnets rättigheter är ett av de viktigaste instru
menten som tillkommit under senare år för att värna om barns och 
ungdomars levnadsvillkor. De stater som ratificerat konventionen har 
åtagit sig att se till att barnets bästa alltid kommer i främsta rummet när 
åtgärder vidtas som berör barn. 
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Att göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända 
bland såväl barn som vuxna har varit en viktig uppgift under de första 
åren efter tillträdandet av konventionen. En bred satsning med medel 
från Allmänna arvsfonden har gjort det möjligt att med hjälp av olika 
frivilligorganisationer sprida kunskap om konventionen och dess olika 
artiklar bland barn, ungdomar, invandrare och vuxna som arbetar med 
eller för barn. 

Regeringen har nyligen i enlighet med konventionens bestämmelser 
lämnat en rapport till den särskilda FN-kommitten för barnets rättig
heter. I rapporten redovisas i vad mån svensk lagstiftning svarar mot 
konventionen. Rapporten har tryckts i 10 000 ex. och spridits till alla 
statliga myndigheter, till kommuner och landsting, skolor, bibliotek, 
mödra- och barnavårdscentraler m.fl. 

FN:s familjeår 1994 

FN har beslutat att utlysa år 1994 som det internationella familjeåret. 
Inom regeringskansliet har bildats en interdepartemental berednings
grupp för att förbereda Sveriges verksamhet med anledning av familje
året. 

B 1. Allmänna barnbidrag 

1991/92 Utgift 16 528 436 376 
1992/93 Anslag 17 645 000 000 
1993/94 Förslag 17 000 000 000 

Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn 
ett grundläggande ekonomiskt stöd. Allmänt barnbidrag lämnas till dess 
barnet fyller 16 år. För elever i grundskolan eller viss annan utbildning 
som fyllt 16 år lämnas förlängt barnbidrag. Bidraget lämnas med sam
ma belopp per månad som det allmänna barnbidraget. Bestämmelserna 
om barnbidrag och flerbarnstillägg finns i lagen (1947:529) om allmän
na barnbidrag. Bestämmelser om förlängt barnbidrag finns i lagen 
(1986:378) om förlängt barnbidrag. 

Det allmänna barnbidraget lämnas fr. o. m. den 1 januari 1991 med 
9 000 kronor per år och barn under 16 års ålder. Därutöver lämnas 
flerbarnstillägg med belopp som per år räknat motsvarar ett halvt barn
bidrag för det tredje barnet, ett helt barnbidrag för det fjärde barnet och 
ett och ett halvt barnbidrag för det femte barnet och varje ytterligare 
barn. Även 16-19-åringar som studerar i gymnasieskolan eller vissa 
motsvarande utbildningar medräknas vid bedömning av rätt till fler
barnstillägg. 

I följande tabell redovisas barnbidragsbeloppcn vid olika barnantal 
och antalet familjer i resp. grupp. 
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Antal barn Kr/år Antal familjer 
under 16 år (oktober 1992) 

1 9 000 443 100 
2 18 000 373 400 
3' 31 500 141 600 
4" 49 500 29 600 
5' 72 000 7 87\f' 

' Inkl. gymnasiestuderande 16-19 år. 
h Fem eller flera barn 

Barnbidraget betalas ut fr.o.m. månaden efter barnets födelse. Mot
svarande gäller när rätten till barnbidrag inträder av annat skäl än 
födelse. Bidraget lämnas t.o.m. kvartalet då barnet fyller 16 år. 

Förlängt barnbidrag lämnas med samma belopp som det allmäma 
barnbidraget fr.o.m. kvartalet efter det då barnet har fyllt 16 år. 

Kostnaderna täcks helt av medel från statsbudgeten. Administrationen 
av barnbidraget handhas av Riksförsäkringsverket och försäkrings
kassorna. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 
till 18 935 miljoner kronor. Beräkningarna grundas på det tidigare 
beslutet om en barnbidragshöjning den I januari 1993 med I 020 
kronor per barn och år. För åren 1989-1991 har uppgifter om antalet 
barn hämtats ur Sveriges officiella statistik (SOS) Befolkningsföränd
ringar. För åren därefter fram t.o.m. år 1998 har antalsuppgifterna 
baserats på Statistiska centralbyråns befolkningsprognos för år 1991. 
Med ledning härav beräknas antalet bidragsberättigade barn uppgå till 
ca I 730 000 vid utgången av 1993. Antalet familjer med flerbarns
tillägg beräknas till lägst 183 000. Antalet mottagare av förlängt barn
bidrag beräknas till 35 000. 

Föredragandens överväganden 

Med hänsyn tagen till att höjningen av barnbidraget inte genomförs och 
till antalet barn i bidragsberättigad ålder beräknar jag anslagsbehovel 
för budgetåret 1993/94 till 17 000 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 17 000 000 000 kronor. 
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B 2. Bostadsbidrag 

Från anslaget betalas utgifter för statsbidrag till bostadsbidrag som 
lämnas till barnfamiljer och hushåll utan barn. 

Bestämmelserna om bostadsbidrag finns i lagen (1988:786) om bo
stadsbidrag, lagen (1992:654) med särskilda bestämmelser om bo
stadsbidrag för år 1993 samt i bostadsbidragsförordningen (1988:787). 

Bostadsbidrag till barnfamiljer består dels av ett fast belopp, dels av 
ett belopp som beror av bostadskostnadens storlek och antalet barn. Bo
stadsbidraget till barnfamiljer är inkomstprövat och reduceras med 20 
3 av den del av den bidragsgrundande inkomsten som överstiger ett 
visst belopp per år. 

Bostadsbidrag till hushåll utan barn består av ett belopp som beror av 
bostadskostnadens storlek. Även detta bidrag är inkomstprövat. 

För år 1993 lämnas bostadsbidrag enligt i princip samma regler som 
under år 1992. För att lindra effekterna av bostadskostnadsökningar har 
bostadskostnadsgränserna höjts för bidragen till barnfamiljerna. 

Som framgår av vad som tidigare anförts är avsikten att förslag om 
nya regler för bostadsbidragsgivningen fr.o.m den 1 januari 1994 skall 
föreläggas riksdagen i en särskild proposition under våren 1993. Jag 
avser att i det sammanhanget återkomma med en beräkning av medels
behovet under detta anslag för budgetåret 1993/94. Även om redan 
fattade beslut avseende bostadsbidragsreglerna för år 1993 påverkar 
anslagsnivån föreslår jag, i avvaktan på en särskild proposition, att 
anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Bo

stadsbidrag för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 
2 300 000 000 kr. 

B 3. Bidrag till föräldraförsäkringen 

1991192 Utgift 2 762 564 562 
1992/93 Anslag 2 832 000 000 
1993/94 Förslag 2 750 000 000 

Från anslaget bekostas statsbidrag till kostnaderna för föräldrapen
ning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning. Bestämmel
serna om föräldraförsäkringsförmåner återfinns i 4 kap. lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. Rätten till havandeskapspenning 
regleras i 3 kap. 9 § samma lag. 

Föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoptivbarns an
komst utbetalas under 450 dagar. För 360 av de 450 ersättningsdagarna 
betalas föräldrapenning med belopp motsvarande 90 3 av den sjuk
penninggrundande inkomsten till den av föräldrarna som stannar hem
ma och vårdar barnet, dock lägst 60 kronor per dag, det s.k. garanti-
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beloppet. Under resterande 90 dagar utgår endast garantibeloppet. 
Föräldrapenning får tas ut längst till dess barnet har fyllt åtta år eller 
har avslutat det första skolåret. 

En förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda barn 
under 12 år har i vissa situationer rätt till tillfällig föräldrapenning 
under högst 120 dagar per barn och år. I vissa fall när barnet i sam
band med sjukdom har ett särskilt behov av tillsyn eller vård kan till
fällig föräldrapenning även utges för barn mellan 12 och 16 år. Under 
de första 14 dagarna som tillfällig föräldrapenning betalas ut under ett 
år utgör ersättningen 80 3 och därefter 90 3 av den sjukpenninggrun
dande inkomsten. 

Tillfällig föräldrapenning kan lämnas vid sjukdom hos barnet eller 
dess ordinarie vårdare samt när en förälder behöver följa med barnet 
till barnavårdscentral m.m. Härutöver har fadern rätt till tillfällig föräld
rapenning i samband med barns födelse eller adoption. Antalet sådana 
dagar är tio 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 t.o.m. det kalender
år under vilket barnet fyller 12 år. Dagarna är bl.a. avsedda för besök 
i och kontakt med barnets vardagliga miljö såsom barnomsorg och 
skola. 

Blivande mödrar, som under graviditetens senare del på grund av 
arbetets art inte kan fortsätta sitt vanliga arbete och inte kan omplace
ras, 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. Havande
skapspenning utges med samma belopp som sjukpenningen. Har kvin
nan blivit avstängd från sitt arbete därför att arbetsmiljön kan medföra 
risk för fosterskador utges ersättning redan fr.o.m. dagen för avstäng
ningen. 

Föräldraförsäkringen är en integrerad del av sjukförsäkringssystemet. 
Detta gäller såväl finansiering som administration av försäkringen. 
Kostnaderna för förmånerna skall således finansieras till 15 3 genom 
statsbidrag på utgiftsanslag och till 85 3 genom socialavgifter från 
arbetsgivare och egenföretagare på inkomsttitel. 

Riksförsäkringsverket 

Beräkningarna av det totala antalet ersatta dagar år 1992 baseras på 
Statistiska centralbyråns prognos över antalet levande födda barn. Trots 
att födelsetalet har minskat något sedan år 1990 beräknas antalet ersatta 
föräldra- och havandeskapspenningdagar inte påverkas i någon större 
utsträckning förrän under senare delen av budgetåret 1993/94. Vad 
gäller föräldrapenningen beror detta på att största andelen av de ersatta 
dagarna under ett kalenderår avser barn som är födda det föregående 
kalenderåret. · 
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Med utgångspunkt från beräknat antal dagar och med ett antagande 
om medelersättningen per dag beräknar Riksförsäkringsverket de totala 
kostnaderna för föräldraförsäkringen till 19 303 miljoner kronor för 
budgetåret 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen anvisade 3, 15 miljoner kronor budgetåret 1992/93 för sär
skilda informationsinsatser i syfte att öka pappornas uttag av föräldra
penning. Som nämnts i det föregående är målet för insatserna framför 
allt attitydpåverkan och de behöver därför bestå under en längre tids
period för att ge avsedd effekt. Jag föreslår därför att 3, 15 miljoner 
kronor avsätts för informationsinsatser med detta syfte även för budget
året 1993 /94. 

På grundval av Riksförsäkringsverkets volymberäkningar och med 
beaktande av löneutvecklingens inverkan på de olika föräldraförsäk
ringsförmånema samt med hänsyn till att förslaget att avsätta 3, 15 
miljoner kronor för särskilda informationsinsatser för att öka pappornas 
uttag av föräldrapenning i sin helhet skall finansieras över statsbud
geten, beräknar jag de totala kostnaderna för föräldraförsäkringen för 
budgetåret 1993/94 till 18 316 miljoner kronor. Statsbidraget beräknas 
uppgå till 2 750 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag tillföräldraförsäkringen för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 2 750 000 000 kr. 

B 4. Bidragsförskott 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 898 337 903 
3 085 000 000 
3 110 000 000 

Bidragsförskotten har två funktioner. Den första är att garantera det 
underhåll som den andre föräldern är ålagd att betala. Den andra funk
tionen är att ge ett minimistöd till särlevande föräldrars barn. Sam
mantaget innebär bidragsförskottet ett kraftigt stöd till ensamlevande 
föräldrar. 

Bidragsförskott lämnas för barn som endast en av föräldrarna har 
vårdnaden om eller som står under vårdnad av annan än föräldrarna. 
Bidragsförskott kan också lämnas när föräldrarna har gemensam vård
nad men bor åtskilda. Den allmänna åldersgränsen för bidragsförskott 
är 18 år. Bidragsförskott lämnas emellertid också för barn som studerar 
i åldern 18-20 år. Bidragsförskott lämnas vanligen med 40 3 av bas
beloppet. Bestämmelser om bidragsförskott finns i lagen (1964: 143) om 
bidragsförskott samt i lagen ( 1984: 1095) om förlängt bidragsförskott 
för studerande. 
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Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar vid ett antaget basbelopp på 34 750 
kronor kostnaderna för bidragsförskott under budgetåret 1993/94 till 
2 915 miljoner kronor. Hänsyn har då tagits till reduceringsreglerna i 4 
§ andra och tredje styckena lagen om bidragsförskott som innebär att 
medelbeloppet reduceras med 2 % . Vidare har medel inräknats för det 
särskilda bidraget tiII ensamstående med barn. 

Föredragandens överväganden 

Antalet barn för vilka bidragsförskott lämnas kan för budgetåret 
1993/94 beräknas till 291 000. Bidragsförskottet uppgår vid basbeloppet 
34 400 kronor till maximalt 13 760 kronor per år. 

Riksdagen har efter förslag av regeringen (prop. 1992/93:63, bet. 
1992/93:BoU5, rskr. 1992/93:99) beslutat att förlänga bidraget enligt 
lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn att 
gälla för hela år 1993. Med ledning av Riksförsäkringsverkets beräk
ningar uppskattar jag kostnaden för det särskilda bidraget under budget
året 1993/94 till 360 miljoner kronor. 

På grundval av Riksförsäkringsverkets beräkningar, prisutvecklingen 
och med hänsyn tagen till förlängningen av det särskilda bidraget be
räknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 3 110 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidragsförskott för budgetåret 1993/94 anvisa ett för

slagsanslag på 3 110 000 000 kronor. 

B 5. Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn 

1991192 Utgift 8 019 096 
1992/93 Anslag 8 250 000 
1993/94 Förslag 8 530 000 

Ett särskilt bidrag lämnas till sådana barn som är adopterade av en
dast en person. Reglerna för bidraget motsvarar i huvudsak dem som 
gäller för bidragsförskott. Bidraget lämnas således i normalfallet med 
40 % av basbeloppet per år för barn under 18 år och för barn som 
studerar i åldern 18-20 år. Bestämmelser om bidraget finns i lagen 
(1984: 1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn. 

Riksförsäkringsverket 

Antalet bidragsberättigade barn beräknas till 610 under budgetåret 
1993/94. Riksförsäkringsverket beräknar kostnaderna till 8 480 000 
kronor utgående från basbeloppet 34 750 kronor. 
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Föredragandens överväganden 

Med hänsyn till utvecklingen av basbeloppet beräknar jag kostnaderna 
för bidraget till 8,53 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 8 530 000 kronor. 

B 6. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner 

1991192 Utgift 27 510 211 
1992/93 Anslag 22 000 000 
1993/94 Förslag 28 800 000 

Från anslaget betalas utgifter för statsbidrag till kostnader för inter
nationella adoptioner. Bidragsbestämmclserna finns i lagen (1988: 1463) 
om bidrag vid adoption av utländska barn samt förordningen 
(1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn. Bestämmelser
na innebär i korthet att sådant bidrag lämnas för varje barn med hälften 
av genomsnittskostnaden för en adoption från barnets ursprungsland, 
dock högst 24 000 kr. Statens nämnd för internationella adop
tionsfrågor, NIA, fastställer den genomsnittskostnad för olika ur
sprungsländer som skall ligga till grund för beräkning av bidraget. 

Bidraget administreras av Riksförsäkringsverket och försäkrings
kassorna. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar utgifterna för budgetåret 1993/94 till 
35 700 000 kr. Verket har därvid utgått från att antalet internationella 
adoptioner beräknas uppgå till ca 1 500 per år. 

Föredragandens överväganden 

Antalet adoptioner av barn från utlandet har ökat successivt under se
nare år. Under år 1990 adopterades 965 barn. År 1991 steg antalet till 
1 113. För år 1992 räknar NIA med att ca I 200 barn skall komma till 
Sverige. Jag beräknar med ledning av detta behovet av medel för bidrag 
till kostnader för internationella adoptioner under budgetåret 1993/94 till 
28 800 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kostnader för internationella adoptioner för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 28 800 000 kr. 
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B 7. Barnpensioner 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

272 485 361 
278 000 000 
280 000 000 

Från detta anslag bekostas barnpension från folkpensioneringen. Barn
pension utges till barn som är under 18 år och vars far eller mor eller 
båda föräldrar har avlidit. För barn som går i grundskola, gymnasium 
eller liknande kan barnpension dock utges t.o.m. juni månad det år 
barnet fyller 20 år. Nivån för barnpension är högst 40 och lägst 25 3 
av basbeloppet. Denna nivå gäller för pension efter vardera föräldern 
om båda föräldrarna avlidit. I beräkningarna skall ett belopp användas 
som utgörs av basbeloppet minskat med 2 3. 

Barnpension från tilläggspensioneringen, som är knuten till den av
lidne förälderns arbetsinkomst, finansieras direkt genom ATP-avgiften 
och utgiften redovisas inte över statsbudgeten. Bestämmelserna om 
barnpensioner återfinns i 8 och 14 kapitlen lagen ( 1962:381) om allmän 
försäkring. 

Riksförsäkringsverket 

Antalet barnpensioner från folkpensioneringen beräknas i december 
1993 uppgå till 29 900. Barnpensionens medelbelopp beräknas vid 
samma tidpunkt uppgå till 26,3 3 av det särskilda basbeloppet. 

Riksförsäkringsverket beräknar kostnaderna för barnpensionen från 
folkpensioneringen under budgetåret 1993/94 till 284 miljoner kronor 
utgående från ett basbelopp av 34 750 kronor. 

Föredragandens överväganden 

Mot bakgrund av Riksförsäkringsverkets beräkningar, med hänsyn till 
utvecklingen av basbeloppet samt med hänsyn till effekterna av övriga 
av regeringen föreslagna regelförändringar som berör pensionsför
månerna beräknar jag kostnaderna under detta anslag till 280 miljoner 
kronor för budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bampensioner för budgetåret 1993/94 anvisa ett för

slagsanslag på 280 000 000 kronor. 
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B 8. Vårdbidrag för handikappade barn 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

857 078 857 
I 200 000 000 
1 285 000 000 

Från anslaget bekostas vårdbidrag till förälder som vårdar barn under 
16 år som behöver särskild tillsyn och vård på grund av sjukdom eller 
handikapp. 

Vårdbidrag kan fr.o.m den 1 juli 1992 utges som hel, tre fjärdedels, 
halv eller en fjärdedels förmån. Beloppet för hel förmån höjdes fr.o.m. 
nämnda datum från 2 till 2,5 basbelopp. De partiella förmånerna utgår 
med en proportionell andel av hel förmån. Vid beräkning av rätt till 
vårdbidrag beaktas även merkostnader på grund av barnets sjukdom 
eller handikapp. Ersättning kan då utges på fyra olika nivåer, 18, 36, 
53 eller 69 % av basbeloppet, beroende på merkostnadernas storlek. 
Ersättningen för merkostnader förbättrades samtidigt så att ersättning 
enligt samma normer kan betalas utöver det annars gällande maximibe
loppet för helt vårdbidrag om vård- och tillsynsbehovet för ett barn 
uppfyller kravet för rätt till helt vårdbidrag. 

Vårdbidrag beskattas som inkomst av tjänst. Om en viss del av vård
bidraget utges som ersättning för merkostnader är dock denna del 
skattefri. För barn som vårdas på institution kan s.k. ferievårdbidrag 
lämnas när barnet vistas i föräldrahemmet. 

Bestämmelser om vårdbidrag finns i 9 kap. lagen (1962:381) om 
allmän försäkring. 

Riksförsäkringsverket 

En svag ökning av antalet hela vårdbidrag från 7 600 till 7 800 beräk
nas ske mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94. Införandet av tre 
fjärdedels vårdbidrag förväntas leda till att antalet vårdbidrag på denna 
nivå kommer att successivt öka från 800 under budgetåret 1992/93 till 
1 600 under budgetåret 1993/94. Antalet halva vårdbidrag beräknas 
under samma period minska från 5 700 till 4 900 och antalet en fjärde
dels vårdbidrag öka från 3 400 till 4 000. Omräknat i hela vårdbidrag 
innbär detta att antalet stiger från 11 900 budgetåret 1992/93 till 12 450 
budgetåret 1993/94. 
Riksförsäkringsverket beräknar anslagsbehovet för vårdbidrag under 
budgetåret 1993/94 till 1 294 000 000 kronor. 

Föredragandens överväganden 

Jag har med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar 
och med beaktande av basbeloppets utveckling beräknat kostnaden 
under anslaget till 1 285 000 000 kronor. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Vårdbidrag för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags

anslag på 1 285 000 000 kronor. 
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C. Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp 
och ålderdom 
De förmåner i den allmänna försäkringen som här redovisas kan hän-
föras till två olika huvudändamål · 
- försäkring vid sjukdom och handikapp, 
- försäkring vid ålderdom m.m. 

Förmåner som utgår i samband med sjukdom och handikapp är sjuk
penning, sjuklön, ersättningar i samband med rehabilitering, ersätt
ningar till sjukvårdshuvudmännen, läkemedelsförmåner, tandvårds
ersättning, förtidspensioner, arbetsskadeersättning, handikappersätt
ningar och ersättning vid närståendevård. Därtill kommer att förtidspen
sionärer kan ha rätt till kommunalt bostadstillägg. 

De socialförsäkringsförmåner som är hänförliga till ålderdom är 
ålderspensioner i form av folkpension och allmän tilläggspension 
(ATP), kommunalt bostadstillägg till folkpension, delpension, och sär
skilt pensionstillägg till föräldrar som vårdat handikappade barn. Till 
denna kategori hänförs även efterlcvandepensioner till vuxna. 

Vissa av socialförsäkringsförmånema är s.k. dagersättningar såsom 
sjukpenning, rehabiliteringsersättning och närståendepenning. Andra, 
såsom ålders- och förtidspensioner, utges i form av dels folkpension, 
ibland kompletterad med pensionstillskott, dels allmän tilläggspension. 
En tredje kategori är kostnadsersättningar och bidrag av olika slag, 
såsom ersättning i samband med sjukresor, bidrag för särskilda kostna
der i samband med rehabilitering och i viss utsträckning handikapper
sättningen. Vissa förmåner som tidigare utgivits som kostnadsersätt
ningar har successivt omvandlats till ersättningar till sjukvårdshuvud
män eller andra vårdgivare. Andra, såsom läkemedelsförmånema, utges 
i form av prisnedsättning eller kostnadsfrihet. Vidare varierar formerna 
för finansiering av olika socialförsäkringsförmåner. En närmare redo
görelse för detta ges i bilaga 6.2. Socialförsäkringens kostnader och 
finansiering. 

Under andra hälften av 1980-talet har utgiftsutvecklingen inom sjuk
försäkringen och arbetsskadeförsäkringen ingivit stark oro. Samtidigt 
gäller att det allmänna pensionssystemet, dvs. folkpensioneringen och 
A TP-sysremet under de närmaste årtiondena framöver kommer att 
ställas inför betydande problem kostnadsmässigt och i finansierings
hänseende. Mot bakgrund av de påfrestningar som den svenska sam
hällsekonomin för närvarande är utsatt för krävs att i stort sett alla 
grupper i samhället gör uppoffringar för att förbättra statens finanser. 
Under hösten 1992 har därför i enlighet med den övcrcnskommelsc 
som träffats mellan regeringen och Socialdemokraterna en rad åtgärder 
vidtagits med syfte att begränsa socialförsäkringsutgifterna och förbättra 
statens finanser. 

Avgörande inför framtiden vad gäller såväl sjuk- och arbetsskadeför
säkringarna som den allmänna pensionsförsäkringen är att systemen 
skall vara robusta och ekonomiskt stabila. Det är angeläget att åstad
komma tydligare samband mellan förmåner och avgifter. Detta kan 
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motivera såväl inslag av självrisk och egenavgifter som en mera tydlig 
koppling mellan försäkringsutgifter och avgifter än vad som hittills gällt 
för socialförsäkringen. Samtidigt är det angeläget att strävandena att 
åstadkomma en tydlig arbetslinje inom socialförsäkringen fullföljs. 

Ett ikraftträdande av det av riksdagen nyligen godkända EES-avtalet 
innebär att ett omfattande regelsystem för socialförsäkringsförmåner 
med konsekvenser för såväl svensk lagstiftning som andra internatio
nella överenskommelser kommer att börja tillämpas, bl.a. en ny nordisk 
konvention om social trygghet. 

Den 19 november 1992 lämnade Sverige den fasta växelkursen och 
sedan dess bestämms den svenska kronans värde på den internationella 
valutamarknaden. Den svenska kronans sjunkande kurs (depreciering), 
som skett gentemot ECU, utgör en korrigering av ett felaktigt kostnads
läge. Det finns således inte något realekonomiskt utrymme för kompen
sation för deprecieringen, varken för löntagare eller för någon annan 
grupp. Ersättningarna i socialförsäkringen kommer av denna anledning 
inte att tillåtas öka med de priseffekter som kan hänföras till deprecie
ringen. Jag avser att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen 
med förslag i denna fråga. 

Försäkring vid sjukdom och handikapp 

Målen för det ekonomiska stödet 

Målen för de olika förmåner som ingår i systemet för försäkring vid 
sjukdom och handikapp är 
* att utgöra ett skydd mot inkomstbortfall för den som drabbas av 

sjukdom eller handikapp, 
* att behov av rehabilitering tillgodoses så att den som drabbats av 

nedsatt arbetsförmåga ges möjlighet att helt eller delvis återgå till 
förvärvsarbete och ett aktivt liv, 

* att ge de försäkrade tillgång till olika sjukvårdsförmåner, inkl. läke
medel och tandvård, till rimlig kostnad. 

Ersättningar vad gäller sjukdom och handikapp utges dels som sjuk
penning vid tillfällig nedsättning av arbetsförmågan, dels som sjuk
bidrag eller förtidspension om nedsättningen bedöms som varaktig eller 
bestående för avsevärd tid. Ersättningarna är relaterade till den försäk
rades aktuella eller tidigare förvärvsinkomster. 

Reglerna vad gäller sjukersättning har genomgått omfattande föränd
ringar de senaste åren vad gäller såväl kostnadsansvar som kompensa
tionsgrader. Den 1 januari 1992 infördes ett system med sjuklön de 
första 14 dagarna i ett sjukfall för den som är anställd samtidigt som 
nya regler på rehabiliteringsområdet trädde i kraft. 

Från sjukförsäkringen lämnas vidare ersättning för kostnader i sam
band med läkarvård och annan sjukvårdande behandling, läkemedels
inköp, tandvård, sjukhusvård samt sjukresor. Den försäkrade svarar i 
regel för en mindre del av kostnaden i form av en patientavgift. Vid 
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vissa sjukdomar har den försäkrade rätt till kostnadsfria läkemedel och 
förbrukningsartiklar. 

I sjukförsäkringen ingår även den allmänna tandvårdsförsäkringen. 
Den omfattar alla försäkrade fr.o.m. 20 års ålder. Barn och ungdomar 
under 20 år har rätt till avgiftsfri tandvård genom landstingens folktand
vård. 

Utveckling i nuvarande system 

Sjukförsäkring 

De totala sjukförsäkringsutgifterna för budgetåret 1993/94 beräknas till 
ca 31 000 miljoner kronor. Utgifternas fördelning på olika förmåner 
inom sjukförsäkringen framgår av följande diagram. 

Sjukförsäkringsfönnåner 
miljarder kr 

1991/92 l'l'n/93 1993/94 

~Tandvin! 

LJ Likemcdclsfdrmin 
~ P.mittning sjukvlrdshuvudmin 
W&l Rdlabilitcring 
~ Sjukersättning 

Sjukfrånvaron har minskat påtagligt de senaste åren. Enligt tillgänglig 
statistik från RFV minskade under perioden januari-september år 1991 
antalet sjukfall med 10 3 jämfört med samma period året före. Den 
1 mars 1991 infördes vissa nya sjukpenningregler som har haft effekt 
på sjukfrånvaron. En jämförelse för samma period mellan 1991 och 
1992 uppvisar en minskning av antalet fall med drygt 20 % . Denna 
minskning är en effekt både av förändringarna den l mars 1991 och de 
nya reglerna om sjuklön och om rehabilitering fr.o.m. den I januari 
1992. Förändringarna i sjukförsäkringen i kombination med den stigan
de arbetslösheten har inneburit att sjukfrånvaron har fortsatt att minska 
under år 1992. Av statistiken framgår vidare att det är sjukskrivningar 
upp till ett halvår som minskar medan antalet sjukskrivna med sjukfall 
som överstiger ett år fortsätter att öka. 
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Nedanstående tabell ger en bild av hur sjukfall på minst 15 dagars 
längd har förändrats under åren 1990 till 1992 under perioden januari -
september. 

Sjukfallets 
längd (dgr) 

15 - 30 
31 - 60 
61 - 90 
91 - 180 

181 -

Samtliga 

Sjukpenningfall januari - september 
förändring 3 
från 1990 från 1991 
till 1991 till 1992 

- 14, l - 33.0 
- 9,6 - 17,3 
- 8,0 - 12,0 
- 2,8 - 12,4 
+ 3,5 + 14,0 

- 9,9 - 20,7 

Försäkringens kostnader för flertalet sjukvårdsförmåner har ökat på
tagligt under senare år. Detta gäller i första hand läkemedel och tand
vård. Kostnadsökningama för läkemedel beror i stor utsträckning på en 
förskjutning mot dyrare läkemedel, medan tandvårdskostnademas ök
ning är en följd av både en ökad vårdvolym och en utveckling mot mer 
resurskrävande behandlingar. 

Arbetsskadeförsäkring 

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragstagare och egen
företagare och ger ersättning för inkomstbortfall och i vissa fall ersätt
ning för sjukvårdskostnader till den som drabbas av skada i sitt arbete. 
Arbetsskadeförsäkringen är samordnad med den allmänna sjukförsäk
ringen på så sätt att ersättning utges från sjukförsäkringen de första 180 
dagarna (90 dagar före den 1 januari 1992) efter det att skadan visade 
sig, den s.k. samordningstiden. Från arbetsskadeförsäkringen kan efter 
samordningstidens slut utges sjukpenning, livränta och ersättning för 
sjukvårdskostnader inkl. resor och andra till skadan hänförliga kostna
der. Livränta kan också utges till efterlevande. 

Arbetsskadeförsäkringen tar sikte på den faktiska nedsättningen i den 
försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst genom förvärvsarbete. Vid 
sjukdom som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga efter samord
ningstiden utges arbetsskadesjukpenning med 100 % av den sjukpen
ninggrundande inkomsten. Arbetsskadelivränta, vilken utges vid bestå
ende nedsättning av arbetsförmågan, skall i princip utgöra skillnaden 
mellan den inkomst som den försäkrade kan antas ha haft om han inte 
hade skadats och den inkomst som han trots skadan kan beräknas få. 
Livräntan ersätter en årlig inkomstförlust upp till samma inkomsttak 
som gäller för ATP, dvs. 7,5 gånger basbeloppet, vilket för år 1993 
motsvarar 258 000 kronor. 

Antalet arbetsskadeärenden har ökat under i stort sett hela 1980-talet. 
År 1989 var antalet ärenden för prövning av försäkringskassorna som 
högst eller 118 600. Därefter har antalet ärenden minskat. År 1991 
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uppgick antalet ärenden till ca 108 600. Den förlängda samordnings
tiden från 90 dagar till 180 dagar fr.o.m den 1 januari 1992 kommer 
sannolikt att medföra att antalet ärenden kommer att fortsätta att minska 
de närmaste åren. 

Andelen godkända arbetsskador har tidigare ökat mycket kraftigt, 
framför allt vad gäller arbetssjukdomarna. Under år 1989 sjönk dock 
andelen godkända arbetsskador med knappt två procentenheter och 
under åren 1990 och 1991 med ytterligare tre procentenheter per år. 

Antalet dagar med arbetsskadesjukpenning har ökat mycket kraftigt 
under 1980-talet. År 1987 uppgick antalet dagar till ca 13 miljoner. År 
1991 hade antalet stigit till närmare 22 miljoner. 

Antalet livräntor fortsätter att öka. I december 1987 var antalet liv
räntetagare 18 500 och i december 1991 hade antalet ökat till 72 500. 
Antalet livräntor kan förutses öka kraftigt under de kommande 15 - 20 
åren även om ökningen samtidigt dämpas av det förändrade arbets
skadebegrepp som regeringen i prop. 1992/93:30 föreslagit skall in
föras fr.o.m. den I januari 1993. 

År 1980 uppgick utgifterna för arbetsskadeförsäkringen till 
I 115 miljoner kronor. Utgiftsutvecklingen sedan år 1987 illustreras av 
följande diagram. 

Arbetsskadeförsäkring 
Kostnader för under perioden 1987- 1992 
miljarder kr 

1987 1989 1991 

D Livränta 

• Sjukpenning 

1988 1990 1992 (heräkn.) 

Arbetsskadefondens medelsbehållning uppvisar sedan år 1987 ett 
underskott. Vid utgången av år 1991 var det ackumulerade underskottet 
drygt 20 miljarder kronor. Trots höjningen av arbetsskadeavgiften till 
1,20 % fr.o.m. den I juli 1992 och tillskottet från delpensionsfonden 
(8 300 miljoner kronor under budgetåret 1992/93) förväntas under
skottet vid utgången av budgetåret 1992/93 ha ökat till drygt 
22 miljarder kronor. 
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Förtidspensionering 

I 7 och 13 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) före
skrivs att rätt till förtidspension tillkommer en försäkrad mellan 16 och 
64 år om arbetsförmågan på grund av sjukdom eller annan nedsättning 
av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är nedsatt med minst 
hälften och om nedsättningen kan anses varaktig. Bedöms nedsättningen 
inte som varaktig men dock bestående för avsevärd tid har den försäk
rade rätt till sjukbidrag som utges på samma nivå som förtidspension. 

Förtidspension/sjukbidrag utges från folkpensioneringen respektive 
den allmänna tilläggspensioneringen. Grundmotivet för förtidspensions
systemet är att den som fått sin arbetsförmåga allvarligt och varaktigt 
nedsatt skall ha en rimlig försörjning utan att vara beroende av vare sig 
behovsprövade socialbidrag eller familjemedlemmars inkomster. 
Gruppen förtidspensionärer består av många olika kategorier alltifrån 
personer som redan från födseln är allvarligt handikappade till sådana 
som i slutet av sin förvärvsaktiva tid tvingas lämna arbetsmarknaden till 
följd av nedsatt arbetsförmåga. 

Från 1989 till 1991 har antalet nybeviljade förtidspensioner och sjuk
bidrag minskat med 8 3 . Samtidigt har andelen förtidspensionärer på 
deltid ökat från 22 till 30 3 av samtliga förtidspensionärer, varför 
nedgången, omräknat i hela förtidspensioner är 12 3. Preliminär statis
tik tyder dock på att antalet nybeviljade förtidspensioner kommer att 
öka år 1992. Antalet personer som vid utgången av år 1991 uppbar 
förtidspension uppgick till 366 900. De senaste åren har antalet ökat 
med mellan 6 000 till 8 000 per år. Beståndet av förtidspensionärer 
ökar till följd av att antalet pensioner som upphör är färre antalet som 
tillkommer. Satsningen på rehabilitering avses leda till en minskning av 
antalet nybeviljade förtidspensioner framför allt på längre sikt. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

Åtgärder för att komma till rätta med ohälsan 

Under de senaste åren har åtgärder vidtagits som påverkat sjukfrån
varon, såsom införandet av sänkta kompensationsnivåer fr.o.m. den 
1 mars 1991 och sjuklönereformen som trädde i kraft den 1 januari 
1992. Därtill kommer de nya reglerna om arbetslivsinriktad rehabilite
ring och om den ekonomiska ersättningen vid sådan rehabilitering. 
Dessa kommer att bidra till en minskning av sjukfrånvaron. 

Det är ännu för tidigt att avgöra de sammantagna effekterna av åt
gärderna. Vad gäller t.ex. förtidspensionering kan man på kort sikt 
snarast konstatera en ökning. Detta hänger samman med att inten
sifierade insatser för rehabilitering även leder till att ett antal personer 
inte bedöms kunna återgå i förvärvsarbete sedan rehabiliteringsmöjlig
heterna prövats. Alternativet för dessa personer blir då i stället förtids
pension/sjukbidrag. Försäkringsutgifterna för förtidspension kan därför 
på kort sikt antas fortsätta att öka. 
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Bl.a. mot denna bakgrund är det angeläget att pröva olika åtgärder för 
att begränsa försäkringens utgifter för förtidspensioneringen. En över
syn bör göras av de ekonomiska villkoren för förtidspensionärer. 

Nya regler för sjukersättning och arbetsskadeersättning 

Regeringen har i prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. 
föreslagit att en karensdag ska införas fr.o.m. den 1 april 1993. För att 
skydda hälsosvaga grupper med ofta återkommande sjukfall skall de 
nya reglerna kompletteras med ett allmänt högriskskydd så att antalet 
karensdagar när det gäller sjuklön respektive sjukpenning var för sig 
begränsas till tio under en tolvmånadersperiod. Vid samma tidpunkt 
införs enligt förslaget en särskild återinsjuknanderegel med innebörd att 
en ny sjukperiod som börjar inom fem dagar sedan en tidigare sjuk
period upphört skall betraktas som en fortsättning på den tidigare sjuk
perioden. 

Samtidigt föreslås kompensationsgradema för ersättning vid sjukdom 
ändras så att sjukpenningen utges med 65 % av den sjukpenninggrund
ande inkomsten för de första två dagarna efter karensdagen och 
80 procent för tid därefter t.o.m den 365:e dagen i ett sjukfall. Därefter 
utges enligt förslaget sjukpenning med 70 procent av den sjukpenning
grundande inkomsten. Den sistnämnda bestämmelsen föreslås träda i 
kraft den 1 juli 1993. Regeringen avser att dessförinnan återkomma 
med vissa kompletterande regler vad gäller gruppen som är sjukskriven 
mer än ett år. 

Vidare föreslås att rehabiliteringspenningen sänks från 100 procent till 
95 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Vad gäller arbetsskadeförsäkringen, har den s.k. samordningstiden 
förlängts från 90 till 180 dagar fr.o.m. den 1 januari 1992. Denna 
åtgärd får full effekt först med viss tids eftersläpning. Vidare höjs ar
betsskadeavgiften till 1,38 % fr.o.m. den 1 januari 1993 (prop. 
1992/93:50, 1992/93:FiUl, rskr. 134). 

För att komma till rätta med problemen vad gäller kostnadsutveck
lingen inom arbetsskadeförsäkringen tillsatte regeringen en utredning, 
Arbetsskadeförsäkringsutredningen, som bl.a. hade att överväga förslag 
till ändring av grunderna för vad som skall betraktas som arbetsskada. 
Med utgångspunkt från utredningens betänkande (SOU 1992:39) Be
greppet arbetsskada har regeringen förelagt riksdagen förslag i prop. 
1992/93 :30 om ändring av begreppet arbetsskada. Kravet på skadlighet 
hos en arbetsmiljöfaktor föreslås höjas från sannolikhet till hög grad av 
sannolikhet. Samtidigt föreslås kravet på ors<h.ssamband mellan skadlig 
inverkan i arbetet och den försäkrades skada skärpas så att samband 
skall anses föreligga om övervägande skäl talar för det. De nya regler
na avses träda i kraft den 1 januari 1993. Äldre lagregler skall dock 
tillämpas för skador som inträffat före den 1 januari 1993 och som 
anmäls till försäkringskassan senast den 30 juni 1993. 

De nya reglerna kommer successivt att leda till stora besparingar i 
arbetsskadeförsäkringen. En försiktig uppskattning ger vid handen att 
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kostnaderna år 1996 kommer att ha minskat med ca 2 000 miljoner 
kronor. Antalet ärenden kan också förutses minska kraftigt på sikt. 

I nedanstående diagram ges en översiktlig beskrivning av nuvarande 
regler och av de sjukersättningsregler som föreslagits träda i kraft se
nare i år. 
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De ändrade ersättningsgrader inom sjukpenning- och sjuklönesyste
men som föreslagits i prop. 1992/93:31 medför ett behov av anpass
ning av arbetsskadesjukpenningen. Utan en sådan anpassning kan be
faras att arbetsskadeförsäkringen i ökad utsträckning kommer att bli 
rehabiliteringshämmande eftersom den som anmält en sjukdom som 
arbetsskada svårligen kommer att vara motiverad att påbörja rehabilite
ring innan skadan blivit prövad. Vidare torde den uttalade skillnaden i 
kompensationsgrad bidra till ökat tryck på arbetsskadeförsäkringen 
genom att det ekonomiska motivet att anmäla en arbetsskada blir på
tagligt. 
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I syfte att stärka det ekonomiska incitamentet för arbetsskadade att 
delta i rehabiliteringsåtgärder anser jag att den sjukpenning som utges 
från arbetsskadeförsäkringen bör slopas från den l juli 1993. Jag har 
därför för avsikt att inom kort föreslå regeringen att förelägga riks
dagen ett sådant förslag. 

Förslaget kan beräknas minska utgifterna för arbetsskadeförsäkringen 
med ca I 600 miljoner kronor per år. Hänsyn har då tagits till att ett 
slopande av arbetsskadesjukpenningen samtidigt innebär en ökning av 
sjukpenningutgifterna i den allmänna försäkringen. 

Förändrade nivåer i förtidspensioneringen 

Regeringen har i prop. 1992/93 :31 föreslagit att förtidspension/sjuk
bidrag skall kunna utges som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels 
förmån fr.o.m. den I juli 1993. Enligt de nu gällande reglerna kan 
förtidspension utges som hel, två tredjedels eller halv förmån. Syftet 
med regeringens förslag att underlätta för personer med nedsatt arbets
förmåga att erhålla förtidspension/sjukbidrag på en nivå som på ett 
bättre sätt än tidigare motsvarar den faktiska graden av nedsättning av 
arbetsförmågan. På längre sikt innebär detta att fler människor kan 
bibehålla kontakten med arbetsmarknaden. Införandet av de nya nivåer
na för förtidspension beräknas inte ha några budgetkonsekvenser. 

En ny modell för sjuk- och arbetsskadeförsäkring 

Den mellan regeringen och Socialdemokraterna träffade uppgörelsen, 
som närmare beskrivs i regeringens prop. 1992/93:50 om åtgärder för 
att stabilisera den svenska ekonomin, omfattar bl.a. att en beredning 
snarast skall tillsättas med uppgift att föreslå en ny försäkringsmodell 
innebärande att sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna flyttas ut ur stats
budgeten. Enligt propositionen skall försäkringen vara generell i den 
meningen att rätten till ersättning liksom grundvillkoren skall garanteras 
i lag och i princip omfatta alla invånare mellan 16 och 65 år. 

Jag kommer inom kort att föreslå regeringen att besluta om direktiv 
för denna beredning. Det bör prövas att ge arbetsmarknadens parter 
huvudansvaret för försäkringarna. Vidare skall övervägas om andra 
försäkringar, såsom arbetslöshetsförsäkringen och förtidspensioneringen 
bör föras in i det nya systemet. Direktiven kommer att redovisas för 
riksdagen i form av en särskild skrivelse. 

Som ett första steg mot en ny försäkringsmodell har regeringen i 
prop. 1992/93: 136 om en allmän sjukförsäkringsavgift föreslagit att en 
ny typ av egenavgift skall införas inom sjukförsäkringen. Den allmänna 
sjukförsäkringsavgiften skall beräknas på inkomster upp till 7 ,5 bas
belopp och erläggas av såväl anställda som uppdragstagare och egen
företagare. Avgiften föreslås uppgå till 0,95 % av förvärvsinkomsterna 
för den som har inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete. 
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Förändrade regler för SG! 

Riksförsäkringsverket har i rapporten RFV ANSER 1992:4 Översyn av 
reglerna om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) redovisat förslag till 
förändringar. I korthet omfattar förslagen nya kvalificeringsregler för 
rätt till sjukpenning, ändringar i rätten att kvarstå i SGI för olika grup
per i olika situationer samt nya grunder för beräkning av SGI med 
innebörd bl.a. att skattepliktiga löneförmåner såsom bilersättning inte 
kommer att vara sjukpenninggrundande. Detta kommer att medföra 
lägre dagbelopp i vissa fall men också en bättre överenskommelse 
mellan sjukpenning och det faktiska inkomstbortfallet. 

Rapporten har remissbehandlats och bereds för närvarande inom 
Socialdepartementet. 

Jag avser att under våren 1993 förelägga riksdagen en proposition 
med förslag om nya regler rörande SGI med ikraftträdande tidigast 
1juli1993. 

Lokala försök med finansiell samordning mellan socialförsäkring och 
hälso- och sjukvård 

Fr.o.m. den 1 januari 1993 kommer lokala försök att bedrivas med 
finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och socialförsäkring. 
Syftet är att skapa incitament inom systemen för socialförsäkring 
respektive hälso- och sjukvård för att de gemensamma resurserna ut
nyttjas på bästa sätt så att medborgarna får bättre vård samtidigt som 
samhällets totala kostnader minskar. 

Regeringen har under hösten 1992 beslutat att försöksverksamhet får 
bedrivas under åren 1993 - 1995 inom följande fem områden: Malmö
hus län (Höör, Hörby och Eslövs kommuner), Gävleborgs län (Sand
vikens, Hofors och Ockelbo kommuner), Västmanlands län (Köpings, 
Arboga och Kungsörs kommuner) Gotlands län Södermanlands län 
(Eskilstuna och Nyköpings kommuner). 

Sjukvårdshuvudmannen ges utöver ansvaret för hälso- och sjukvård 
ett delansvar för utgifter för sjukpenning och rehabiliteringsersättning 
enligt AFL samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskade
försäkring (LAF). Även medel som är avsedda för yrkesinriktade reha
biliteringstjänster kan komma ifråga. Sjukvårdshuvudmannen och för
säkringskassan får tillsammans möjlighet att använda dessa medel för 
satsningar inom hälso- och sjukvården som bedöms leda till kortare 
sjukskrivningsperioder. 

Viktiga utgångspunkter för försöken är att principerna i hälso- och 
sjukvårdslagen om vård på lika villkor skall gälla. Inte heller får någon 
inskränkning ske i rätten till so.cialförsäkringsförmåner. I avtal skall 
berörda parter reglera hur försöksprojektet skall bedrivas och de när
mare formerna för ett gemensamt beslutsfattande. 

Uppföljning och utvärdering av försöken skall handhas gemensamt av 
Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen. 
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Sjukvårdsförmåner, inklusive ersättningar till sjukvårdshuvudmännen 

Försäkringsutgifterna för flertalet sjukvårdsförmåner har ökat påtagligt 
under senare år. För att motverka denna utveckling har det ansetts vara 
nödvändigt att bl.a. anpassa avgiftsnivåerna på de olika förmåns
områdena till den allmänna kostnadsutvecklingen. Under innevarande 
budgetår har därför olika åtgärder vidtagits i förmånsreglema för att 
motverka denna utveckling, t.ex. i fråga om tandvård och läkemedel. 

Ett annat sätt att bryta utgiftsutvecklingen är att åstadkomma ett effek
tivare utnyttjande av tillgängliga ekonomiska resurser. Inom flera av 
områdena bedrivs därför ett förändrings- och utvecklingsarbete. En 
översyn av läkarvårdstaxan har gjorts under år 1992. Inom Socialdepar
tementet pågår för närvarande en översyn av tandvårdsförsäkringen. 
Inom Riksförsäkringsverket sker dessutom en översyn av behandlings
taxan. Utredningsförslagen angående läkarvårdstaxan och tandvårdsför
säkringen avses efter sedvanlig remissbehandling att läggas till grund 
för propositioner till riksdagen under år 1993. 

En åtgärd med stor betydelse för utgiftsutvecklingen under budgetåret 
1993/94 är de beslutade ändringarna i statsbidragssystemet för lands
tingen. Dessa ändringar har kraftigt påverkat det fr.o.m. år 1985 gäll
ande systemet för ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårds
huvudmännen. Med anledning av denna systemförändring har ett över
synsarbete inletts vad gäller systemet för ersättningar till sjukvårds
huvudmännen fr.o.m. år 1994. 

Läkemedelsförmånen 

Under första halvåret 1992 har sjukförsäkringens utgifter för läke
medelsförmå.nen fortsatt att öka i ungefär samma takt som tidigare. 
Efter den 1 juli 1992 då de av riksdagen beslutade ändringarna i av
giftsreglerna trädde i kraft synes utgiftsutvecklingen ha dämpats något. 
Ett andra steg vad gäller avgiftsreglerna inträffar den 1 januari 1993 då 
ett system med ett särskilt rabattgrundande pris för läkemedel där det 
finns likvärdiga konkurrerande synonympreparat på den svenska mark
naden införs. 

Vid samma tidpunkt ändras också reglerna om fastställande av pris på 
läkemedel. Det hittillsvarande kravet på priskontroll knuten till registre
ringen ersätts då med regler som innebär att ett läkemedel för att kunna 
omfattas av prisnedsättningen inom läkemedelsförmånen måste ha ett 
pris som är fastställt av Riksförsäkringsverket. 

De nämnda åtgärderna bör på kort sikt kunna motverka kostnadsut
vecklingen. På något längre sikt kan det inte uteslutas att kostnader för 
läkemedelsförmånen åter kommer att stiga på ett inte önskvärt sätt. 

Av intresse i detta sammanhang är den av Merkostnadskommitten 
(S 1990:4) genomförda översynen av systemet med läkemedelsförmåner 
med syfte att skapa bättre rättvisa mellan olika grupper som har bety
dande kostnader till följd av sjukdom och handikapp. Utredningen som 
nyligen slutfört sitt uppdrag redovisar - utan att lämna förord - några 
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alternativa möjligheter till förändringar i systemet med kostnadsfria 
läkemedel och förbrukningsartiklar. Dessutom föreslås att åldersgränsen 
16 år slopas för prisnedsättning av vissa speciallivsmedel. Efter remiss
behandling av utredningens betänkande (SO U 1992: 129) kan en propo
sition föreläggas riksdagen tidigast under hösten 1993. 

Patientavgifter i öppen och sluten vård 

Den 1 januari år 1991 avskaffades systemet med statligt reglerade pati
entavgifter inom både den öppna offentliga och den till försäkringssys
temet anslutna öppna privata hälso- och sjukvården. Motivet för denna 
åtgärd var att möjliggöra för sjukvårdshuvudmännen att effektivare 
kunna utnyttja hälso- och sjukvårdens organisation och resurser genom 
att t.ex. differentiera avgiftsnivåerna mellan olika typer av mottag
ningar. 

Landstingsförbundet har följt upp denna avreglering. Uppföljningen 
visar att det - efter de betydande avgiftshöjningar som flertalet huvud
män genomförde under år 1991 - inte har skett några större föränd
ringar i avgiftsnivåema under år 1992. Det innebär att avgiften för 
läkarvård inom primärvården under år 1992 i allmänhet var 100 kronor 
och något högre vid sjukhusansluten öppen vård (länssjukvård). För 
annan sjukvårdande behandling än läkarvård var avgiften i regel 50 
eller 60 kronor. 

Landstingsförbundet konstaterar att någon egentlig reaktion från pati
enternas sida på i vissa fall kraftigt höjda avgifter inte har märkts hos 
sjukvårdshuvudmännen. Detta förklaras med att gränsen för högkost
nadsskydd genomgående har satts relativt lågt hos flertalet av huvud
männen. Därmed har gränsen för frikort uppnåtts både snabbare och av 
fler personer. 

Vid sjukhusvård innebär gällande regler att avgift tas ut genom för
säkringskassans och Riksförsäkringverkets försorg genom avdrag på 
utgående pensionsbelopp för pensionärer med hel ålders- och förtids
pension. Under år 1992 uppgick avgiften per dag till en tredjedel av 
utgående pension från den allmänna försäkringen före skatt, dock högst 
65 kronor. Individuell nedsättning av avgiften kan ske i särskilda fall. 

För försäkrade som uppbär sjuklön, sjukpenning, föräldrapenning, 
rehabiliteringspenning eller smittbärarersättning gäller fr.o.m. den 
1 januari 1992 att debitering och uppbörd av sjukhusvårdsavgiften sker 
genom sjukvårdshuvudmännen som också beslutar om regler för ned
sättning av avgiftens storlek. Den högsta avgift som fick tas ut under år 
1992 var 70 kronor per vårddag. 

Denna administrativa förändring medförde emellertid på vissa håll i 
landet att skillnader uppstod vid uttag av avgifter mellan pensionärer 
och övriga försäkrade med likvärdiga inkomster. De uppkomna skillna
derna uppfattades som en relativ försämring av villkoren för pen
sionärerna. 

Ett sätt att eliminera sådana skillnader vore att även föra över sjuk
husvårdsavgifterna för ålders- och förtidspensionärer till sjukvårds-
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huvudmännen. Denna lösning behandlades också vid överläggningarna 
mellan staten och företrädare för sjukvårdshuvudmännen om ersätt
ningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen för år 1993. 

Parterna konstaterade därvid att det förväntade genomförandet av de 
förslag som Ädelavgiftsutredningen lagt i sitt betänkande 
(SOU I 992:50) under år 1993 om avgiftsystemen inom vissa delar av 
socialtjänsten skulle komma att innebära så stora ändringar beträffande 
pensionärernas avgifter och kostnader för sjukvård respektive särskilt 
boende att det inte var lämpligt att under år 1993 genomföra en föränd
ring rörande pensionärernas sjukhusvårdavgifter. 

Parterna enades därför om att administrationen av pensionärernas 
avgifter tills vidare skall ligga kvar hos försäkringskassorna, men att 
det samtidigt krävdes vissa åtgärder för att minimera skillnaderna i 
avgiftsuttag mellan de båda avgiftssystemen. För att åstadkomma detta 
överenskoms att sjukvårdshuvudmännens avgiftsuttag i princip skall 
anpassas till vad som gäller för pensionärer. Beträffande uttag av vård
avgift för in- och utskrivningsdag skall endast en av dessa avgiftsbe
läggas oavsett avgiftssystem. För att möjliggöra denna harmonisering 
av avgiftssystemen enades parterna om att den högsta vårdavgift som 
sjukvårdshuvudmännen får ta ut per vårddag höjs med 10 kronor till 
80 kronor fr.o.m. den 1 januari 1993. 

En harmonisering av de båda avgiftssystemen förutsätter även mot
svarande följdändringar av avgiftsrcglerna för pensionärer fr.o.m. den 
1 januari 1993. Förslag med denna innebörd ingår i prop. 1992/93:17 
om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen. I denna föreslås 
vidare som en tidigare aviserad kompensation för slopande av det s.k. 
friåret, att avgiften för yngre förtidspensionärer med hel förtidspension 
halveras under de första 30 dagarna vid varje vårdtillfällc. 

Högkostnadsskyddet 

För personer med stort behov av läkemedel och öppen sjukvård har ett 
särskilt högkostnadsskydd införts som omfattar inköp av läkar- och 
tandläkarordinerade prisnedsatta läkemedel samt öppen sjukvård. 
Skyddet innebär att kostnadsbefrielse uppnås och ett frikort utfärdas när 
de sammanlagda utgifterna för läkemedel och öppenvård under en 12-
månadersperiod uppgått till ett visst belopp. Detta belopp är år 1992 
1 500 kronor. Sjukvårdshuvudmännen har dock rätt att besluta om en 
lägre nivå på högkostnadsskyddet än den av riksdagen beslutade. Under 
år 1992 tillämpade också flertalet huvudmän ett lägre belopp, i regel 
l 200 kronor. Det fr.o.m. år 1991 ändrade systemet för avgifter i öpp
en vård har medfört en betydande ökning av antalet frikort. 

I 1992 års budgetproposition aviserade regeringen en höjning av taket 
för högkostnadsskyddet till 1 600 kronor. Socialförsäkringsutskottct 
hade ingen erinran mot denna höjning, men ansåg att möjligheterna för 
sjukvårdshuvudmännen att själva besluta om en lägre beloppsgräns 
borde ändras så att staten inte skulle få bära några extra kostnader för 
sådana beslut i fråga om läkemedel (bet. 1991/92:SfU13). Riksdagen 
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beslutade i enlighet med vad utskottet anfört (rskr. 1991/92:341). 
Frågan behandlades vid överläggningarna mellan staten och Lands

tingsförbundet om ersättningar från sjukförsäkringen till sjuk
vårdshuvudmännen för år 1993. Parterna kunde inte hitta en tillräckligt 
administrativt enkel lösning för de huvudmän som skulle komma att 
besluta om ett lägre tak än 1 600 kronor. Till följd härav enades parter
na om att i princip behålla den nuvarande ordningen samtidigt som det 
förutsattes att samtliga sjukvårdshuvudmän - efter en rekommendation 
från Landstingsförbundet - skall fastställa egenkostnadstaket till 
1 600 kronor. I prop. 1992/93:17 om vissa ersättningar till sjukvårds
huvudmännen m.m. anges att om så inte sker kommer - med hänvis
ning till vad riksdagen anfört - förslag snarast att föreläggas riksdagen 
om en lagändring som innebär att staten och de försäkrade inte skall 
bära några extra kostnader för läkemedel i de fall en sjukvårdshuvud
man tillämpar ett lägre kostnadstak än det av riksdagen fastställda. 

Förändrat huvudmannskap för sjukresor 

Från sjukförsäkringen lämnas ersättning för resekostnader i samband 
med läkarvård eller annan sjukvårdande behandling med anledning av 
sjukdom. Detta gäller även resekostnader i samband med tillhanda
hållande av hjälpmedel åt handikappade personer, tandvård, besök med 
anledning av sjukdom hos läkare eller sjukgymnast inom företags- och 
studerandehälsovård samt konvalescentvård. 

Den 1 januari 1992 övergick huvudmannaskapet för sjukresorna, 
ekonomiskt och administrativt, till sjukvårdshuvudmännen från försäk
ringskassorna. Samtidigt övertog sjukvårdshuvudmännen ansvaret för 
de luftburna akuta sjuktransporterna. För detta erhöll sjukvårdshuvud
männen ersättning från sjukförsäkringen med sammanlagt 
l 396 miljoner kronor. 

Huvudmannaskapsförändringen har i princip inte inneburit några 
ändringar i de i AFL fastlagda grunderna för ersättningar från sjukför
säkringen för sjukresor. Däremot har den statliga regleringen i fråga 
om beräkningen av resekostnadsersättning i individuella fall - med 
några undantag - slopats helt och ersatts av lokalt utfärdade föreskrifter 
av sjukvårdshuvudmännen med anpassning till resp. huvudmans speci
ella möjligheter och förutsättningar. Regeringen kan dock föreskriva ett 
maximibelopp för den resekostnad som den försäkrade skall svara för i 
form av en egenavgift samt det lägsta belopp som skall tillämpas vid 
beräkningen av kilometerersättning vid sjukresa med egen bil. Dessa 
belopp har under år 1992 varit 40 kronor resp. 1 krona. 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till den under år 1992 gynn
sanuna kostnadsutvecklingen för sjukresor enades staten och Lands
tingsförbundet om både ett oförändrat belopp i sjukreseersättning till 
sjukvårdshuvudmännen och oförändrade belopp angående egenavgifter 
och kilometerersättning under år 1993. 
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Av intresse för utvecklingen på sjukreseområdet är att merkostnads
kommitten (S 1990:4) i sitt betänkande (SOU 1992: 129) föreslår att ett 
särskilt högkostnadsskydd införs för sjukresor. Utredningen redovisar 
därvid två alternativa egenkostnadstak på 1 200 resp. 1 600 kronor. 
Efter remissbehandling kan förslag komma att föreläggas riksdagen 
tidigast under hösten 1993. 

Försöksverksamhet inom tandvården 

Under de senaste åren en rad besparingsåtgärder vidtagits för att mot
verka utgiftsökningarna inom tandvårdsförsäkringen. Samtidigt har mer 
genomgripande förändringar i tandvårdsförsäkringen diskuterats. För att 
skaffa underlag för ställningstagande har regeringen inhämtat riks
dagens medgivande till försöksverksamheter med syfte att pröva olika 
system för ersättning från försäkringen till huvudmännen. Regeringen 
har för detta ändamål utfärdat en förordning (1991: 1234) om försöks
verksamhet på tandvårdsområdet. Denna förordning omfattar försöks
verksamheter inom folktandvården i Kristianstads och Göteborgs och 
Bohus läns landsting samt i Göteborgs kommun för en tid av längst tre 
år. 

I försöksverksamheten i Kristianstads läns landsting, som påbörjades 
den 1 januari 1992 vid distriktstandpolikliniken i Bromölla, prövas ett 
system med en fast försäkringsersättning på 800 kronor från försäk
ringskassan per färdigbehandlad patient och år. Patientavgift debiteras 
enligt tandvårdstaxan. 

Försöksverksamheten i Göteborg och Bohus läns landsting bedrivs vid 
folktandvårdskliniken i Tanumshede och verksamheten i Göteborgs 
kommun vid frisktandvårdsklinken Sociala Huset och påbörjades den 
1 oktober 1991 . Vid dessa försökskliniker prövas en försäkringsmodell 
som innebär att patienten sluter ett avtal med vårdgivaren och betalar 
en årlig premie vars storlek beror på vilken riskgrupp patienten tillhör. 
Det finns tre grupper beroende på risken för tandsjukdom. Försäkrings
kassans ersättning är i princip lika stor som patientens premie. Genom 
egenvårdsinsatser skall det vara möjligt för patienterna att i efterhand 
sänka sina premier. 

För varje försök har etablerats en referensgrupp med företrädare för 
bl.a. Socialdepartementet, Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen. I 
dessa referensgrupper lämnas kontinuerlig information om hur försöks
vcrksamhetema utvecklas. 

Översyn av tandvårdsförsäkringen 

I 1992 års budgetproposition framhölls det angelägna i att utforma en 
tandvårdsförsäkring och tandvårdstaxa som bättre svarar mot nuvarande 
och framtida tandhälsosituation och att detta arbete inte får vila i avvak
tan på erfarenheterna av pågående försöksverksamhcter. I syfte att bl. a. 
minska det allmännas kostnader och uppnå ett bättre resursutnyttjande 
påbörjades därför efter sommaren 1992 en översyn av tandvårdsförsäk-
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ringen. Denna, som skall vara slutförd den 15 mars 1993 skall utforma 
förslag om en reformerad tandvårdstaxa som bl.a. skapar förutsätt
ningar för en fri anslutning till försäkringen. Översynen sker i form av 
en intern beredning inom Socialdepartementet med ett antal referens
grupper av olika inriktning och representation. Efter sedvanlig remiss
behandling av översynens förslag avses en proposition föreläggas riks
dagen med inriktning på förslag om en förändrad tandvårdsförsäkring 
och fri anslutning av tandläkare till försäkringen som skall kunna träda 
i kraft den 1 januari 1994. 

Försäkring vid ålderdom m.m. 

Målen för det ekonomiska stödet 

Målen för de olika förmåner som ingår i systemet för ålderspensione
ring skall för de icke längre förvärvsaktiva 
* ge en ekonomisk trygghet som baseras på tidigare förvärvsinkomster 

upp till det s.k. basbeloppstaket, 
* säkerställa en god ekonomisk levnadsnivå för de pensionärer som 

har haft låga inkomster under sin förvärvsaktiva tid, 
* kompensera föräldrar som på grund av vård av sjukt eller handikap

pat barn gått miste om förvärvsinkomster. 
Det offentliga pensionssystemet är en central del av den allmänna 

försäkringen och därmed av välfärdspolitiken. Det skall ge ekonomisk 
trygghet till personer som till följd av ålderdom eller makes eller makas 
frånfälle går miste om inkomster av förvärsarbete. Den allmänna för
säkringen omfattar vidare ett antal tilläggs förmåner (pensions tillskott, 
KBT, hustrutillägg och barntillägg) för försäkrade med låga pensioner 
samt det särskilda pensionstillägget för föräldrar som vårdat sjukt eller 
handikappat barn. 

De offentliga pcnsionssystemen har stor betydelse för andra funktio
ner i samhällsekonomin såsom sparande, kapitalbildning och arbets
kraftsutbud. Därmed påverkar de inte bara de offentliga finanserna utan 
även den ekonomiska tillväxten och på så sätt välfärden både för nu
varande och framtida generationer. 
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Utveckling i nuvarande system 

lSO 

100 

Pensionsfönnåner 
Beräknade utgifter under budgetåret 1993/94 
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Not I: Vårdbidrag, bampension, yrkessk.adeersättning 
särskilt pensionstillskott, SKBT ,KBT ,handikappersättning 

Ålderspension 

Den allmänna pensionsåldern är 65 år. En försäkrad kan göra förtida 
uttag av sin ålderspension fr.o.m. den månad han fyller 60 år eller 
uppskjuta uttaget till dess han fyller 70 år. Vid förtida uttag minskas 
pensionen med 0,5 % för varje månad före 65-årsmånaden som pen
sionen tas ut och vid uppskjutet uttag ökas den på samma sätt med 
0,7 % per månad. Såväl ökningen som minskningen blir livsvarig för 
pensionären. Folkpension utges med ett belopp som motsvarar 96 % av 
det vid årets ingång gällande basbeloppet. För full folkpension krävs 
enligt de nya kvalifikationsregler som kommer att gälla från den 
1 januari 1993, princip 30 år med pensionsgrundande inkomst inom 
ATP-systemet eller 40 bosättningsår i Sverige. 

Den som har låg eller ingen ATP har därutöver rätt till ett pensions
tillskott. Pensionstillskottet avräknas mot utbetald ATP. För full ATP 
krävs 30 år med pensionsgrundande inkomst. Inkomster mellan 1 och 
7 ,5 basbelopp är pensionsgrundande. ATP ger en ålderspension med 
60 % av den årliga inkomsten beräknad som ett genomsnitt av de 15 
bästa intjänandeåren. 

Antalet ålderspensionärer har ökat något under de senaste åren. Detta 
har framför allt haft effekt på utgifterna inom ATP-systemet i och med 
att en allt större andel av ålderspensionärerna tjänat in rätt till ATP
förmåner. Eftersom pensionstillskottet är en tilläggsförmån avsedd för 
den som har låg eller ingen ATP har denna utveckling medfört att 
antalet utbetalda pcnsionstillskott minskat. 

Antalet ålderspcnsionsförmåner från folkpensioneringen och kostna
derna (mkr) för dessa har genomgått följande utveckling. 
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I slutet Ålderspension Varav hustrutillägg Barntillägg 
år Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

1975 1 082 000 9 945 67 400 450 16 000 19 
1980 1 381 000 21 940 53 600 675 32 000 50 
1985 1480100 33 295 37 700 600 34 400 68 
1989 I 544 100 42 590 18 500 380 39 800 101 
1990 1 553 800 45 570 16 100 358 35 700 97 
1991 1 561 900 49 830 14 700 376 30 600 90 
1992 1 567 500 51 900 13 200 360 25 000 81 
1993 1 571 000 51 600 I I 700 330 21 000 65 

Uppgifterna för åren 1992 och 1993 är beräknade 

Motsvarande utveckling av antal och kostnader för tilläggspension i 
form av ålderspension framgår av följande tabell. 

I slutet 
av år 

1975 
1980 
1985 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Antal 

455 300 
792 400 
994 000 

1 135 800 
I 165 400 
1 193 600 
1 220 500 
1 244 000 

Kostnader 

2 450 
12 350 
28 840 
48 390 
54 270 
61 840 
67 730 
70 360 

Uppgifterna för åren 1992 och 1993 är beräknade. 

Det nuvarande pensionssystemet kan, om inga åtgärder vidtas, mot 
sekelskiftet och decennierna därefter utsättas för allvarliga finansiella 
påfrestningar till följd av dels den demografiska utvecklingen, dels det 
starka beroendet av den ekonomiska tillväxten. Samtidigt som antalet 
personer i arbetsför ålder minskar relativt sett, ökar kraven på över
föringar från de yrkesaktiva till de äldre i form av såväl pensioner som 
äldreomsorg och sjukvård. 

Möjligheterna att finansiera pensionsutfästelsema är vidare starkt be
roende av den ekonomiska tillväxten. En god och stabil tillväxt förut
sätter i sin tur ett högt och stabilt sparande som ger möjlighet till inves
teringar i förening med ett ökande arbetskraftsutbud. Samtidigt har 
pensionssystemet en betydande roll för utvecklingen av landets totala 
sparande. 

De/pension 

Förvärvsarbetande i åldern 60 - 64 år har möjlighet att minska sin 
arbetsinsats genom att övergå till deltidsarbete i kombination med del
pension. Delpensionen fyller då ut en viss andel av det inkomstbortfall 
som följer av arbetstidsminskningen. För att delpension skall kunna 
utges krävs bl.a. att den försäkrade har haft pensionsgrundande inkomst 
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under sammanlagt minst tio år fr.o.m. 45 års ålder och att han under 
de senaste tolv månaderna före arbetstidsminskningen förvärvsarbetat 
under minst fyra månader. 

För anställda gäller att arbetstiden måste minskas med minst fem tim
mar 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 3 av in
komstbortfallet. Inkomsten beräknas med utgångspunkt från pensions
poängen för de sista fem åren före arbctstidsminskningen. De två 
sämsta poängåren elimineras varefter inkomsten före arbetstidsminsk
ningen beräknas till den nivå som motsvarar den genomsnittliga pen
sionsgrundande inkomsten för de återstående tre åren. Den genomsnitt
liga inkomsten räknas upp med aktuellt basbelopp. Delpensionen är 
knuten till basbeloppet och är pensions grundande för ATP. 

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en socialavgift som sedan 
den 1 juli 1992 uppgår till 0,20 3 av avgiftsunderlaget från arbets
givare och egenföretagare. Avgiftsintäkterna förs till en särskild fond 
vars behållning den 1 januari 1993 beräknas uppgå till 13 500 miljoner 
kronor. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

Det finns skäl att hysa viss oro för utvecklingen av och hållbarheten i 
det nuvarande pensionssystemet till följd dels av den otillfredsställande 
ekonomiska tillväxten, dels av den demografiska utveckling som förut
ses efter sekelskiftet. Ytterligare en faktor som talar för att pcnsions
systemet behöver reformeras är det svaga sambandet mellan avgifter 
och förmåner i dagens A TP-systcm. 

Under hösten 1992 har regeringen förelagt riksdagen ett antal olika 
förslag till förändringar av pensionsförmånerna, dels mot bakgrund av 
det planerade EES-avtalet, dels med beaktande av den överenskom
melse som träffades mellan regeringen och Socialdemokraterna den 
20 september. 

Pensionsarbetsgruppen 

Som bl.a. fastslogs i regeringsförklaringen år 1991 är en trygg pen
sionering en rättighet för alla. Det är därför en uppgift med högsta 
prioritet att reformera pensionssystemet. Regeringen tillsatte i december 
1991 en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp med uppgift att mot 
bakgrund av pensionsbcredningcns förslag och inkomna remissvar ut
arbeta förslag till ett nytt system för den allmänna pensioneringen. 
Pensionsarbetsgruppcn har i en promemoria (Os 1992:89) som avläm
nades under hösten 1992 redovisat bakgrund, principer och skiss till ett 
reformerat pensionssystem. Enligt skissen bör den allmänna pensione
ringen i framtiden konstrueras som en inkomstrelaterad, avgifts-
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finansierad pension med en garanterad grundnivå och med särskilda 
regler om pensionsrätt för vård av barn. Pensioneringen är även i fort
sättningen tänkt att vara obligatorisk och omfatta alla som bor eller 
arbetar i Sverige. Pensionsnivåerna bör enligt skissen bli avgiftsdefinie
rade och inte förmånsdefinierade som nuvarande system. Gruppens 
arbete beräknas vara avslutat under våren 1993. 

Ett nytt system för beräkning av folkpension 

Riksdagen har efter förslag av regeringen i prop. 1992/93:7 beslutat 
om vissa ändringar i reglerna för beräkning av folkpension m.m. (bet. 
1992/93:SfU4, rskr. 1992/93:69). Ändringarna innebär att rätten till 
folkpension skall beräknas enligt två alternativa regler i förhållande till 
tid för bosättning i Sverige eller i relation till antalet år för vilka den 
försäkrade tillgodoräknats ATP-poäng. Den regel som ger det förmån
ligaste resultatet skall tillämpas. 

Bosättningstid skall tillgodoräknas en försäkrad under tiden fr.o.m. 
det år då han fyller 16 år t.o.m. det år då han fyller 64 år. För rätt till 
oavkortad pension enligt bosättningsregeln krävs att bosättningstid kan 
tillgodoräknas för minst 40 år. Är bosättningstiden kortare, reduceras 
pensionen med 1140 för varje år som fattas. För rätt till oavkortad folk
pension enligt den ATP-anknutna regeln krävs 30 år med ATP-poäng 
eller därmed jämställda år. Särskilda folkpensionsförmåner utges med 
samma kvotdel som huvudförmånen. 

Nya ersättningsnivåer för vissa pensionsförmåner 

Regeringen har i prop. 1992/93: 116 föreslagit nya ersättningsnivåer för 
vissa pensionsförmåner. Metoden för värdesäkring av pensionerna lig
ger fast. Vid beräkning av folk- och tilläggspension i form av ålders
pension, förtidspension, efterlevandepension och barntillägg enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring, pensionstillskott enligt lagen 
(l 969:205) om pensionstillskott, hustrutillägg enligt lagen (l 962:392) 
om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension samt 
delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring används 
dock ett belopp som utgörs av basbeloppet minskat med två procent. 
Regeringen har vidare i prop. 1992/93: 134 föreslagit att pensions till
skottet skall höjas med 1,5 procentenheter till 55,5 respektive 
105,5 procent av basbeloppet. Båda dessa förändringar föreslås träda i 
kraft den 1 januari 1993. 

Förändringar i de kommunala bostadstilläggen 

Det betänkande (SOV 1992:21 Bostadsstöd till pensionärer) som av
lämnades våren 1992 av KBT-utredningen har remissbehandlats med 
inriktning på att förslag skulle framläggas hösten 1992. Den därpå 
följande ekonomiska utvecklingen och överenskommelsen mellan rege
ringen och Socialdemokraterna har dock inneburit att inriktningen av de 
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förslag som regeringen lagt i sin proposition (1992/93: 134) om föränd
ringar i de kommunala bostadstilläggen för år 1993 m.m. ändrats. 

Regeringens förslag innebär dels en höjning av inkomstavdraget för 
KBT till 40 3 för årsinkomster som överstiger ett och ett halvt bas
belopp, dels ändrade regler för statsbidrag för KBT. En kommun skall 
fr.o.m. den l mars 1993 få statsbidrag med 70 3 av sina kostnader för 
KBT inom den statsbidragsberättigade delen av KBT (150 - 2 800 kro
nor per månad) under förutsättning att kommunen enligt sina grunder 
för KBT ersätter minst 85 3 av pensionärernas kostnader inom detta 
intervall. Statsbidrag utges inte för sådana delar av pensionärernas bo
stadskostnad som överstiger 95 % av bostadskostnaden i det angivna 
intervallet. 

Höjd pensionsålder m.m. 

Riksdagen har nyligen godkänt riktlinjer för vissa förändringar i pensions
försäkringen (prop. 1992/93:50, bet. l 992/93:FiUl, rskr. 1992/93: 134). 
Dessa riktlinjer innebär en höjning av pensionsåldern från nuvarande 
65 till 66 års ålder. Höjningen föreslås ske successivt med ett kvartal i 
taget med början den l januari 1994 så att den nya pensionsåldern 
uppnås den l januari 1997. Förslaget innebär samtidigt en anpassning 
av de lagregler som är beroende av den nuvarande pensionsåldern. 

Särskilda övergångsregler föreslås för personer som befinner sig nära 
den nu gällande pensionsåldern och därför inte har möjlighet att an
passa sin situation till de nya förhållandena. 

Delpensionsförsäkringen 

Andrad kompensationsgrad i de/pensionsförsäkringen 

Mitt förslag: Kompensationsgraden i delpensionsförsäkringen 
sänks fr.o.m. den I juli 1993 till 50 3 av inkomstbortfallet. 
Sänkningen berör endast försäkrade som ansökt om delpension 
efter den 11 januari 1993. 

Skälen för mitt förslag: Delpensionsförsäkringen infördes den 1 juli 
1976 som ett led i utformningen av systemet med rörlig pensionsålder. 
Den andra beståndsdelen i detta system är möjligheten att göra förtida 
respektive uppskjutet uttag av ålderspension mellan 60 och 70 års åld
er. Pensionsbeloppet för den som gör förtida uttag minskas för varje 
månad som denne tar ut sin pension före den ordinarie pensionsmåna
den med 0,5 3. Vid uppskjutet uttag höjs pensionen med 0, 7 3 för 
varje månad som uttaget av pensionen skjuts upp. I båda fallen är 
minskningen respektive höjningen av pensionen livsvarig och beloppen 
är försäkringsmatematiskt beräknade. 
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Delpensionen har en annan karaktär än systemet med förtida och upp
skjutet uttag av pension. Pensionen reduceras inte för den som tar ut 
delpension. I stället är den tid då den försäkrade uppbär delpension 
pensions grundande. 

Regeringen föreslog i proposition 1991192: 149 att delpensionsförsäk
ringen skulle avskaffas fr.o.m. den 1juni1992. Riksdagen motsatte sig 
dock regeringsförslaget och avslog propositionen (bet. 1991/92:SfU8, 
rskr. 1991/92:232). Som ett resultat av propositionen sänktes emellertid 
delpensionsavgiften från 0,5 till 0,2 3 av avgiftsunderlaget. Av behåll
ningen i delpensionsfonden beslutades att 8,3 miljarder kronor skulle 
överföras för att täcka det beräknade underskottet för arbetsskadeför
säkringen under budgetåret 1992/93. 

I en situation då samhällsekonomin utsätts för kraftiga påfrestningar 
måste socialförsäkringssystemets olika utgifter på nytt prövas. Den som 
tar ut delpension gör ett frivilligt val, som inte styrs av bristande ar
betsförmåga utan i stället av en önskan att få en mjukare övergång till 
en tillvaro som ålderspensionär. Mot denna bakgrund föreslår jag att 
kompensationsnivån sänks från nuvarande 65 till 50 3 av inkomstbort
fallet. Sänkningen av. kompensationsnivån bör inte beröra den som 
redan uppbär eller har ansökt om delpension. Jag föreslår därför att den 
lägre kompensationsnivån träder i kraft den 1 juli 1993 och berör den 
som har ansökt om delpension efter den 11 januari 1993. 

Vad jag nu sagt föranleder en ändring i 11 § lagen (1979:84) om del
pensionsförsäkring. 

Höjning av åldersgränsen för rätt till de/pension 

Mitt förslag: Rätt till delpension fr.o.m. den 1 januari 1994 
tillkommer en försäkrad fr.o.m. den månad då han fyller 62 år. 
Fr.o.m. den 1 januari 1995 gäller rätten till delpension en försäk
rad fr.o.m. den månad då han fyller 63 år. 

Skälen för mitt förslag: Delpensionsförsäkringens syfte är i första 
hand att ge möjligheter för äldre förvärvsarbetande att trappa ned sin 
arbetsinsats inför ålderspensioneringen. I syfte att ytterligare begränsa 
utgifterna för delpensiOnsförsäkringen bör enligt min mening ålders
gränsen för rätt till ersättning från försäkringen höjas. Jag föreslår mot 
denna bakgrund att rätt till delpension fr.o.m. den 1 januari 1994 till
kommer en försäkrad fr.o.m. den månad då han fyller 62 år. Den 
t januari 1995 bör denna åldersgräns höjas till 63 år. Den som har be
viljats delpension för tid före 1994 respektive 1995 års ingång får dock 
behålla pensionen även om han inte uppfyller den nya åldersgränsen. 

Vad jag nu sagt föranleder ändringar i 1 och 5 §§lagen (1979:84) om 
delpensionsförsäkring. 
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Begränsningar i nedtrappningen av arbetstiden 

Mitt förslag: Rätten till nedtrappning av arbetstiden för rätt till 
delpension begränsas till högst tio timmar per vecka fr.o.m. den 
1 juli 1993. Efter nedtrappningen måste den försäkrade som 
hittills arbeta i genomsnitt minst 17 timmar per vecka. Bestäm
melsen skall tillämpas även för egenföretagare. Den som minskat 
sin arbetstid med mer än tio timmar skall beviljas delpension 
efter ny ansökan om han ökar. sin arbetstid så att den med högst 
tio timmar understiger arbetstiden före den första nedtrappningen. 

Skälen för mitt förslag: När en försäkrad övergår från heltidsarbete 
till deltidsarbete i samband med en nybeviljad delpension är den van
ligaste nedtrappningen att vederbörande trappar ner sin arbetstid från 
40 till 20 timmar. 

Delpensioneringens regler är mycket förmånliga för personer som 
närmar sig ordinarie pensionsålder. I en situation då man bör överväga 
alla möjligheter att begränsa socialförsäkringens utgifter föreslår jag 
därför att möjligheterna till nedtrappning av arbetstiden begränsas. 
Detta bör enligt min mening ske på så sätt att möjligheten till nedtrapp-· 
ning med rätt till delpension begränsas till. tio timmar per vecka. Efter 
nedtrappningen måste den försäkrade arbeta minst 17 timmar per 
vecka. Dessa begränsningar bör genomföras vid samma tidpunkt som 
den föreslagna sänkningen av kompensationsnivån i delpensionsförsäk
ringen genomförs. Samma övergångsregler bör också tillämpas för 
denna förändring i regelsystemet, vilket innebär att begränsningen av 
nedtrappningen skall börja gälla den 1 juli 1993. 

Vad jag nu sagt föranleder en ändring i 6 - 7 och 13 §§ lagen 
( 1979: 84) om delpensionsförsäkring. 

De föreslagna förändringarna i delpensionsförsäkringen medför mins
kade utgifter för försäkringen. Den sänkta kompensationsnivån beräk
nas medföra en minskning av utgifterna med 75 miljoner kronor för 
budgetåret 1993/94. När åtgärden fått fullt genomslag beräknas bespa
ringen uppgå till 400 miljoner kronor. De minskade möjligheterna till 
nedtrappning av arbetstiden beräknas medföra minskade utgifter för 
försäkringen med 100 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. Be
sparingen kan när de nya reglerna nått full funktion beräknas uppgå till 
1 500 miljoner kronor. Ett inom Socialdepartementet upprättat förslag 
till lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring bör 
fogas till protokollet i ärendet som bilaga 6.1. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget till 
lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring. 
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C 1. Bidrag till sjukförsäkringen 

1991192 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

7 368 470 004 
5 730 000 000 
4 649 000 000 

Från anslaget utges statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 
sjukförsäkringsförmåner (med undantag för föräldraförsäkringen, vilken 
redovisas under anslaget B 3). Statsbidrag lämnas med 15 % medan 
resterande 85 % finansieras genom socialavgifter från arbetsgivare och 
egenföretagare samt genom inkomster från den allmänna sjukförsäk
ringsavgiften som avses införas fr.o.m. den 1 januari 1993. 

De grundläggande bestämmelserna finns i lagen om allmän försäkring 
(omtryckt 1982:120) och i lagen (1981:49) om begränsning av läke
medelskostnader, m.m. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket har i sin anslagsframställning redovisat anslags
behovet uppdelat på olika utgiftsslag. RFV:s bedömningar återfinns 
under de olika anslagsposter som anges under föredragandens över
väganden. 

Föredragandens överväganden 

Redovisningen av anslaget är fr.o.m. budgetåret 1992/93 uppdelat på 
fem anslagsposter 
- sjukpenning, inklusive frivillig sjukpenning 
- rehabilitering 
- ersättning till sjukvårdshuvudmännen m.m. 
- läkemedelsförmånen 
- tandvård 

Sjukpenning 

För sjukpenningförsäkringen gäller fr.o.m. den 1 mars 1991 att kom
pensationsgraden från försäkringen är 65 % för de första tre dagarna 
med sjukpenning i varje period och 80 % för tid därefter t.o.m. den 
90:e dagen. Fr.o.m. den 91:a dagen utgör ersättningen 90 %. 

Fr.o.m. den 1 januari 1992 gäller att en arbetstagare har rätt till sjuk
lön från sin arbetsgivare under de första 14 dagarna av varje sjuk
domsfall. Sjuklönen skall vara 75 % de första tre dagarna och därefter 
90 % av inkomstbortfallet för de återstående dagarna av sjuk
löneperioden. För uppdragstagare och andra personer med inkomst av 
annat förvärvsarbete utges även fortsättningsvis sjukpenning redan från 
sjukperiodens första dag. · 

Regeringen har i prop. 1992/93:31 föreslagit att fr.o.m. den 1 april 
1993 skall en karensdag införas och att ersättning vad gäller sjukpen
ning skall utges med 65 % dag 2 och 3 och därefter med 80 % t.o.m. 
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den 365:e dagen. Efter dag 365 utges sjukpenning med 70 3 av den 
sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Som framgår av prop. 
1992/93: 31 finns det skäl att överväga särskilda regler vad gäller vissa 
grupper som är sjukskrivna mer än ett år, bl.a. personer med livshotan
de sjukdomar och personer som efter en begränsad tids behandling kan 
komma att återgå i arbete. Bestämmelserna om en kompensationsgrad 
på 70 % föreslås i propositionen träda i kraft fr.o.m. 1 juli 1993. Jag 
avser att dessförinnan återkomma till regeringen med min bedömning i 
frågan. 

När det gäller såväl sjukpenning som sjuklön finns speciella regler om 
sjukersättningen för hälsosvaga personer. 

Min beräkning av anslagsposten grundas i huvudsak på RFV:s an
taganden. Jag har dock inte kalkylerat med någon sänkning av sjuk
frånvaron för år 1994 utöver. vad som antagits för år 1993. Däremot är 
det min bedömning att korttidsfrånvaron, inte minst den som infaller 
inom sjuklöneperioden, kommer att fortsätta att minska. 

Vidare har konsekvenserna av förslagen i prop. 1992/93:31 om änd
rad sjukersättning m.m. beaktats. 

Den långsiktiga effekten av den lägre kompensationsgraden efter ett 
år kommer enligt min bedömning att uppnås successivt i takt med att 
långtidssjukskrivningarna blir färre och kortare samtidigt som antalet 
förtidspensioner minskar som ett resultat av vidtagna rehabiliterings
åtgärder. 

Med utgångspunkt i ovanstående beräknar jag bruttoutgifterna för 
sjukpenning till 13 941 miljoner kronor, vilket motsvarar ett anslags
belopp på 2 091 miljoner kronor. 

Rehabilitering 

På rehabiliteringsområdct gäller nya regler fr.o.m. den 1 januari 1992. 
Enligt dessa kan rehabiliteringsersättning betalas ut under tid som för
säkrad deltar i yrkesinriktad rehabiliteringsåtgärd. Rehabiliteringsersätt
ningcn kan utges dels som rehabiliteringspenning, dels som särskilt 
bidrag. Kompensationsgraden för rehabiliteringspenning utgör 100 3 
av SGI t.o.m. den 31 mars 1993 och därefter 95 %. 

Enligt aktuell statistik uppgår det genomsnittliga antalet dagar med 
rehabiliteringspcnning för närvarande till 0,7 per sjukpenningförsäkrad. 
RFV bedömer att nivån kommer att öka till 1,0 dagar fr.o.m. år 1993. 

Det särskilda bidraget skall täcka andra kostnader än inkomstförlust 
som uppstår i samband med rehabilitering. Under år 1992 utgick ca 
75 miljoner kronor i särskilt bidrag. 

Enligt regler som trädde i kraft den l juli 1991 kan i rehabiliterande 
syfte bidrag till arbetshjälpmedel lämnas från sjukförsäkringen. RFV 
räknar med att det årliga behovet för detta ändamål framöver kommer 
att uppgå till ca 100 miljoner kronor. I detta belopp bör inkluderas 
5 miljoner kronor för utveckling av avancerade arbetshjälpmedel. 

För att befrämja rehabiliteringsinsatser har försäkringskassorna möj
lighet att köpa yrkesinriktade rehabiliteringstjänster för som ett belopp 
budgetåret 1992/93 uppgår till 700 miljoner kronor. 
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·Inom ramen för överenskommelsen som träffats mellan staten och 
sjukvårdshuvudmännen för år 1993 avsattes i likhet med vad som gäll
de för år 1992, 485 miljoner kronor från ersättningsbcloppet till sjuk
vårdshuvudmännen för att användas till en anpassning av sjuk
vårdshuvudmännens resurser och verksamhet för att öka utbudet av 
medicinsk rehabilitering. 

För budgetåret 1991/92 har regeringen som resultatkrav för försäk
ringskassornas rehabiliteringsarbete angivit att det s.k. ohälsotalet -
beräknat som antalet dagar per individ med dagersättning eller förtids
pension/sjukbidrag på grund av ohälsa - skall sänkas med två dagar. 
Efter den kontinuerliga och kraftiga ökningen under större delen av 
1980-talet började ohälsotalet sjunka fr.o.m. år 1990. Minskningstakten 
tilltog under år 1991. Under budgetåret 1991/92 minskade ohälsotalet 
med 1,3 dagar. Av minskningen står sjukpenningdelen för 2,0 dagar 
medan förtidspensionsdelen har ökat med 0, 7 dagar. För budgetåret 
1992/93 har resultatkravet satts till en minskning av ohälsotalet med en 
dag. 

Många faktorer har bidragit till att ohälsotalet minskat, inte minst 
försäkringskassornas rehabiliteringsarbete. Effekterna av detta arbete 
bör bli än mer påtagliga på längre sikt. Parallellt med aktivt rehabilite
ringsarbete har under innevarande budgetår har genom kompetensut
veckling och attitydförändrande arbete en grund lagts för ett framtida 
minskat ohälsotal. 

Riksförsäkringsverket har för anslagsposten rehabilitering huvudsak
ligen utgått från utgiftsutvecklingen efter den 1 januari 1992. Mot bak
grund av att alla resurser naturligen inte har tagits i anspråk i inled
ningsskedet kan en viss höjning av utgiftsnivån förväntas. Riksförsäk
ringsverket beräknar utgiftsbehovet budgetåret 1993/94 för samtliga 
insatser inom rehabiliteringsområdet till 2 753 miljoner kronor. 

Enligt min bedömning kommer utgifterna att öka ytterligare till följd 
av den sänkta kompensationsgraden i sjukförsäkringen fr.o.m. den 
1 april 1993. Utgiftsbeloppet bör därför räknas upp med 300 miljoner 
kronor. Jag delar RFV:s bedömning att av de IOO miljoner kronor för 
bidrag till arbetshjälpmedel som anslås bör 5 miljoner kronor avsättas 
för utveckling av avancerade arbetshjälpmedel. Vidare bör 700 miljoner 
kronor avsättas till köp av yrkesinriktade tjänster. 

Med dessa förutsättningar beräknar jag bruttoutgifterna för rehabilite
ring till 2 561 miljoner kronor, vilket motsvarar ett anslagsbelopp på 
384 miljoner kronor. 
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Ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. 

Under anslagsposten redovisas ersättningarna till sjukvårdshuvudmän
nen för hälso- och sjukvård samt sjukresor, ersättningar för sjukhusvård 
enligt konventioner m.m., viss bakteriologisk provtagning samt vissa 
undersökningar enligt smittskyddslagen. 

Som jag och finansministern redogjorde för i 1992 års kompletterings
proposition (prop. 1991 /92: 150, del Il) skulle ut giftsramen för år 1993 
varit 2 703 miljoner kronor om skatteutjämningsavgiften avskaffats helt 
fr.o.m. år 1993 och om återbetalningen av den tillfälliga indragningen 
år 1992 inte skulle ha skett redan år 1993. 

Eftersom regeringen samtidigt aviserade att skatteutjämningsavgiften 
skall avskaffas fr.o.m. år 1994 och då den tidigarelagda återbetalningen 
av den tillfälliga indragningen år 1992 är en engångsfinansiering, kom
mer det belopp som återstår att fördela till sjukvårdshuvudmännen år 
1994 att uppgå till ca 2, 7 miljarder kronor. Detta innebär att nuvarande 
system måste göras om. Ett översynsarbete med syfte att förändra sys
temet pågår. Jag avser att föreslå regeringen att lägga fram princip
förslag om en ändrad utformning av systemet med ersättningar från 
sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen m.m. i 1993 års komplette
ringsproposition. 

Vid mina beräkningar av denna anslagspost har jag utgått från den 
fastställda utgiftsramen för år 1993, medan jag i avvaktan på resultatet 
av den nämnda översynen för år 1994 räknat med den lägre totala 
utgiftsramen som följer av ovan redovisade förutsättningar inför år 
1994. I övrigt har jag utgått från verkets beräkningar. Jag har för båda 
åren också tagit hänsyn till besparingseffekterna av de tidigare redo
visade förändringarna i avgiftssystemet för pensionärer vid sjukhusvård. 
Med utgångspunkt från detta beräknar jag bruttoutgifterna till 2 564 
miljoner kronor. Detta motsvarar ett anslagsbelopp på 385 miljoner 
kronor. 

Läkemedelsförmånen 

Betydande förändringar i läkemedelsförmånen har genomförts under 
budgetåret 1992/93. Den 1 juli 1992 ändrades avgiftsreglerna för pris
nedsättning på så sätt att en avgift tas ut för varje läkemedel vid ett och 
samma inköpstillfälle. För det första läkemedlet betalar patienten för 
närvarande högst 120 kronor och för varje ytterligare förskrivet läke
medel 10 kronor. Samtidigt har vissa receptfria läkemedel undantagits 
från prisnedsättningen såvida de inte behövs för behandling av lång
varig sjukdom. 

Den 1 januari 1993 införs särregler för prisnedsättning när generiska 
läkemedel finns. I princip innebär dessa att för varje läkemedel som har 
en likvärdig men billigare generisk motsvarighet på marknaden skall 
det finnas ett särskilt pris som läggs till grund för prisnedsättningen. 
Utgångspunkten för beräkningen av prisnedsättningen är således priset 
på det billigaste synonympreparatet. Vid samma tidpunkt höjs taket för 
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högkostnadsskyddet för öppen vård och läkemedel till 1 600 kronor. 
Sammantaget beräknas dessa förändringar i läkemedelsförmånen redu

cera försäkringsutgifterna med ca 1 030 miljoner kronor under budget
året 1993/94. 

Jag har vid mina beräkningar utgått från en något lägre utgiftsnivå än 
RFV avseende år 1993. Vidare har jag beaktat en viss prisutveckling 
på läkemedelsområdet. I likhet med verket har jag utgått från de beräk
nade besparingseffekterna för resp. år. Med dessa förutsättningar be
räknar jag bruttoutgiften för denna anslagspost till 8 120 miljoner 
kronor, vilket motsvarar ett anslagsbelopp på l 218 miljoner kronor. 

Tandvård 

Den 1 juli 1992 ändrades ersättningsnivåerna i tandvårdstaxan med 
syfte att reducera försäkringsutgifterna vilka ökat påtagligt under senare 
år. Detta innebär att de vuxnas kostnader för tandvård ersätts med 
30 % upp till 3 000 kronor, med 50 % mellan 3 000 och 7 000 kronor 
samt med 75 % för kostnader däröver. Ersättningen beräknas dock 
endast på halva kostnaden för ädla metaller som ingår i tandtekniskt· 
arbete. 

På grund av den betydande utgiftsutvecklingen under senare år och 
med hänsyn till att tandhälsosituationen för större delen av befolkningen 
blivit bättre så att behoven av tandvårdsbehandling snarast minskat, har 
som nämnts ovan olika åtgärder vidtagits i utgiftsdämpande syfte. Sam
tidigt har försöksverksamheter med alternativa ersättningssystem på
börjats på några håll i landet. Hösten 1992 påbörjades vidare inom 
Socialdepartementet en översyn av tandvårdsförsäkringen vilken skall 
vara si utförd senast den 15 mars 1993. 

Jag har liksom Riksförsäkringsverket grundat mina beräkningar på 
den faktiska utgiftsutvecklingcn. Vidare har jag beaktat en viss volym
förändring och, till skillnad mot verket, fullt ut beaktat de beräknade 
effekterna av förändringarna i ersättningsreglerna fr.o.m. den I juli 
1992, vilka beräknas minska utgifterna med ca 580 miljoner kronor 
under budgetåret. Med utgångspunkt i detta beräknar jag bruttoutgifter
na för tandvården till 3 805 miljoner kronor. Detta motsvarar ett 
anslagsbelopp på 571 miljoner kronor. 
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Ans lagsberäkning Prop. 1992/93: 100 

Kostnadsutvecklingen (miljoner kronor) framgår av följande samman-
Bil. 6 

ställning. 

År Sjuk- Öppen Tand- Läke- Övrig Rehab Summa 
penning sjukvård vård medel sjukv. 

1970 2 683 584 15 516 313 
1975 8 024 1 181 989 1 276 461 
1980 12 635 3 739 2 174 2 326 1 721 
1985 17 925 5 388 3 369 3 830 3 337 
1987 23 111 7 823 2 905 4 763 706 
1990 34 983 9 494 3 750 6 862 987 77 
1991 31 262 9 859 4 040 7 750 1 300 589 
1992 17 844 9 317 4 060 8 027 1 988 
1993 14 400 4 326 3 730 7 807 2 583 

Uppgifterna för år 1992 och 1993 är beräknade. 

I öppen sjukvård ingår fr.o.m. år 1987 all ersättning som utbetalas till 
sjukvårdshuvudmännen utom tandvård. I läkemedel ingår prisnedsatta 
livsmedel och kostnadsfria förbrukningsartiklar. 

Med hänvisning till vad jag anfört under de fem anslagspostema be
räknar jag de totala sjukförsäkringsutgiftema brutto (exkl. föräldraför
säkringen) till 30 991 miljoner kronor för nästa budgetår. Detta mot
svarar ett bidrag till sjukförsäkringen på 4 649 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att anta förslagen till 

1. till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1993/94 
anvisa ett förslagsanslag på 4 649 000 000 kronor. 

C 2. Bidrag till ersättning vid närståendevård 

1991/92 Utgift 1 153 280 
1992/93 Anslag 3 000 000 
1993/94 Förslag 3 425 000 

En närstående som vårdar en svårt sjuk person har sedan den 1 juli 
1989 rätt till närståendepenning från sjukförsäkringen och ledighet från 
sin anställning under högst 30 hela arbetsdagar. Dagantalet räknas för 
den person som vårdas. Fr.o.m. den 1 juli 1992 utges ersättning oav
sett om vården av den sjuke sker i hemmet, i annan enskild bostad eller 
på sjukhus eller annan vårdinrättning (prop. 1991/92:106, bet. 
1991/92:SfU8, rskr. 232). 

Ersättningen utges med belopp som motsvarar vårdarens sjukpenning 
och kan tas ut i form av hel, halv eller fjärdedels ersättning. 

4 111 
11 931 
22 595 
33 849 
39 308 
57 296 
54 800 
41 236 
32 846 
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Regeringen har i prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. 
föreslagit att kompensationsnivån för närståendepenning skall höjas från 
65 % till 80 % för de tre första dagarna i ersättningsperioden fr.o.m. 
den 1 april 1993. 

Kostnaderna för ersättning vid närståendevård finansieras enligt sam
ma regler som gäller för sjukförsäkringen, dvs. till 15 % med stats
bidrag och till 85 % genom socialavgifter från arbetsgivare och egen
företagare. 

Riksförsäkringsverket 

Under budgetåret 1991/92 har totalt 7,7 miljoner kronor utbetalats i 
ersättning vid närståendevård. Kostnaderna för närståendepenning har 
blivit oväntat låga på grund av ett begränsat utnyttjande av förmånen. 
Detta torde delvis bero på att reglerna hittills varit relativt restriktiva. 
Till följd av de nya reglerna fr.o.m. den 1 juli 1992 beräknas för bud
getåret 1992/93 kostnaderna för närståendepenning öka till 20 miljoner 
kronor. För budgetåret 1993/94 beräknar Riksförsäkringsverket försäk
ringsutgifterna till 22 300 000 kronor. 

Föredragandens överväganden 

Bedömningen av anslagsbehovet försvåras av att ersättningsformen 
funnits under en relativt kort period och att reglerna nyligen ändrats. 
Jag utgår dock från att utnyttjandet av förmånen kommer att öka. Mitt 
förslag om höjning av kompensationsnivån till 80 % för de tre första 
dagarna i ersättningsperioden innebär en utgiftsökning med ca 
500 000 kronor. Med hänsyn härtill och med beaktande av den för
väntade löneutvecklingen beräknar jag försäkringsutgiftema till 
22,8 miljoner kronor. Statens bidrag beräknas uppgå till 3,4 miljoner 
kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till ersättning vid närståendevård för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 3 425 000 kronor. 

C 3. Förtidspensioner 

1991 /92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

13 324 091 042 
13 920 000 000 
14 315 000 000 

Från anslaget bekostas förtidspension från folkpensioneringen, pen
sionstillskott till förtidspension och barntillägg till förtidspension samt 
kostnader för rehabiliteringsundersökningar vid Riksförsäkringsverkets 
sjukhus i Nynäshamn och Tranås. 
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Förtidspension utges till den som av medicinska skäl fått sin arbets
förmåga varaktigt nedsatt till följd av sjukdom med minst hälften. I 
prop. 1992/93 :31 har regeringen föreslagit riksdagen att förtidspension 
skall utges på nivåerna hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels pen
sion. Detta innebär att rätt till förtidspension föreligger om arbetsför
mågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Hel förtidspension för den 
som helt uppfyller de från den 1 januari 1993 gällande kvalifikations
reglerna för rätt till folkpension utges för år räknat med belopp som 
motsvarar 96 3 av basbeloppet för en ogift pensionstagare och 78,5 3 
för gift pensionstagare vars make har hel ålders- eller förtidspension. 
Den som har låg eller ingen ATP får dessutom pensionstillskott. Pen
sionstillskottet reduceras med ATP-inkomster. Som ett led i regeringens 
åtgärder för de pensionärer som har det sämst ställt har regeringen i 
prop. 192/93: 134 föreslagit att pensionstillskottet höjs från högst 104 3 
av basbeloppet till 105,5 3 av basbeloppet. Regeringen har i prop. 
1992/93: 116 föreslagit riksdagen att vid beräkning av förtidspension 
från och med den 1 januari 1993 skall användas ett belopp som utgörs 
av basbeloppet minskat med 2 3. 

Bestämmelserna om förtidspension finns i lagen (1962:381) om all
män försäkring och lagen (1969:205) om pensionstillskott. 

Riksförsäkringsverket 

För budgetåret 1993/94 har Riksförsäkringsverket föreslagit att anslaget 
förs upp med 14 100 000 000 kronor. 

Föredragandens överväganden 

Mot bakgrund av Riksförsäkringsverkets beräkningar, med hänsyn till 
utvecklingen av basbeloppet samt med hänsyn till effekterna av övriga 
av regeringen föreslagna regelförändringar som berör pensionsför
månerna beräknar jag kostnaderna under anslaget till 14 315 miljoner 
kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förtidspensioner för budgetåret 1993/94 anvisa ett för

slagsanslag på 14 315 000 000 kronor. 

C 4. Ålderspensioner 

1991 /92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

51185317351 
52 880 000 000 
52 185 000 000 

Från detta anslag bekostas folkpension som utges i form av ålderspen
sion, pensionstillskott till ålderspension, hustrutillägg och barntillägg till 
ålderspension. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 
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Ålderspension utges f.n. 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 ålderspension 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 ålders
pension mellan 60 och 70 års ålder. 

Enligt de från den l januari 1993 gällande reglerna om rätt till folk
pension utges folkpension på grundval av antingen bosättning eller 
arbete i Sverige. 

I proposition 1992/93 :31 har regeringen lagt förslag om utökade 
möjligheter att på ett mer flexibelt sätt ta ut ålderspension. 

Riksdagen har nyligen godkänt riktlinjer för vissa förändringar i pen
sionsförsäkringen (prop. 1992/93:50, bet. 1992/93:FiU 1, rskr. 
1992/93: 134) bl.a. att den allmänna pensionsåldem bör höjas successivt 
med ett kvartal per år fr.o.m. den 1 januari 1994 tills pensionsåldem 
höjts till 66 år och att pensionsutbetalningarna ska ske i början av kvar
talet efter det att pensionsåldem inträtt. 

Folkpensionsförmånema är indexreglerade, vilket innebär att pen
sionsbeloppen automatiskt ändras i takt med basbeloppets utveckling. I 
proposition 1992/93: 116 har regeringen föreslagit att vid beräkning av 
bl.a. ålderpensionsförmånema skall ett belopp användas som utgörs av 
basbeloppet minskat med 2 % . 

Ålderspension utges för den som har rätt till full pension 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 
pensions tillskott. Regeringen har i prop. 1992/93: 134 föreslagit att 
pensionstillskottet skall höjas så att det fr.o.m. den I januari 1993 utges 
med 55,5 % av basbeloppet för ensam ålderspensionär och med 111 % 
för makar gemensamt. Pensionstillskottet avräknas krona för krona mot 
utgående ATP-pension. Däremot görs ingen avräkning mot annan pen
sion eller annat slag av inkomst. 

Bestämmelserna om folkpensionsförmånerna finns i lagen (1962:381) 
om allmän försäkring samt i lagen (1969:205) om pensionstillskott. 

Riksförsäkringsverket 

Vid beräkningen av folkpensionskostnadema för budgetåret 1993/94 
har Riksförsäkringsverket utgått från ett uppskattat antal utbetalda pen
sioner och utbetalt medelbelopp i december 1993. Verket har uppskattat 
antalet ålderspensionärer till 1 571 000. 

Med utgångspunkt från detta antal och basbeloppet 34 750 beräknar 
Riksförsäkringsverket anslagsbehovet för här aktuella pensionsförmåner 
till 53 320 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 
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Föredragandens överväganden 

Folkpensionernas grundbelopp kommer under förutsättning av riks
dagens godkännande av regeringens förslag i prop. 1992/93: 116 
fr.o.m. den 1 januari 1993 att uppgå till 32 364 kronor per år för en 
ensam pensionär och 52 928 kronor för ett pensionärspar. För den som 
saknar ATP eller har lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med 
ett pensionstillskott som kan uppgå till 18 710 kronor för en ålderspen
sionär. 

För budgetåret 1993/94 beräknar jag, mot bakgrund av Riksförsäk
ringsverkets beräkningar, med hänsyn till utvecklingen av basbeloppet 
samt med hänsyn till effekterna av övriga av regeringen föreslagna 
regelförändringar som berör pensionsförmånerna, de sammanlagda 
kostnaderna under detta anslag till 52 185 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ålderspensioner för budgetåret 1993/94 anvisa ett för

slagsanslag på 52 185 000 000 kronor. 

C 5. Efterlevandepensioner till vuxna 

1991/92 Utgift 1 691 000 000 
1992/93 Anslag 1 730 000 000 
1993/94 Förslag 1 720 000 000 

Från detta anslag bekostas folkpensionsförmånerna omställningspen
sion, särskild efterlevandepension och änkepension samt pensionstill
skott Lill dessa förmåner. 

Pension till vuxna efterlevande kan ges i form av omställningspcnsion 
och särskild efterlevandepension till såväl män som kvinnor förutsatt de 
inte fyllt 65 år. Omställningspensionen utges under ett år efter döds
fallet men kan betalas ut under längre tid till den som har vårdnaden 
om barn under 12 år. Särskild efterlevandepension kan betalas ut till 
den som vid omställningsperiodens slut inte kan försörja sig genom 
eget förvärvsarbete och inte har rätt till förtidspension. 

De nya pensionsreglerna för efterlevande som trädde i kraft den 
1 januari 1990 är försedda med omfattande övergångsregler. 

Omställningspension och särskild efterlevandepension från folkpen
sioneringen utges för år räknat med 96 % av det fastställda basbe
loppet. Vid beräkningen av beloppets storlek används basbeloppet min
skat med 2 % . För den som inte har någon ATP eller har lågt ATP
belopp kompletteras folkpensionen med pensionstillskott. Pen
sionstillskottet avräknas krona för krona mot utgående ATP-pension. 

Bestämmelserna om efterlevandepcnsion finns i lagen (1962: 381) om 
allmän försäkring och lagen (1969:205) om pensionstillskott. 

De förändringar rörande regler för pcnsionsförmåner som regeringen 
föreslagit i prop. 1992/93: 116, prop. 1992/93: 134 kommer att påverka 
efterlevandepcnsionerna till vuxna. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 
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Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar anslagsbehovet för efterlcvandepen
sioner till vuxna under budgetåret 1993/94 till 1 710 miljoner kronor 
utgående från ett antaget basbelopp om 34 750 kronor och ett beräknat 
antal efterlevandepensioner i december 1993. Uppdelat på respektive 
förmån utgör detta antal 55 000 änkepensioner, 4 100 omställnings
pensioner och högst några tiotal särskilda efterlevandepensioner. 

Föredragandens överväganden 

Folkpensionens grundbelopp vid omställningspension och särskild efter
levandepension kommer under förutsättning av riksdagens godkännande 
av regeringens förslag i prop. 1992/93:116 fr.o.m. den 1 januari 1993 
att uppgå till 32 364 kronor per år. För den som saknar ATP eller har 
lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med ett pensionstillskott 
som kan uppgå till högst 18 710 kronor. 

Mot bakgrund av Riksförsäkringsverkets beräkningar, med hänsyn till 
utvecklingen av basbeloppet samt effekterna av övriga av regeringen 
föreslagna regelförändringar som berör pensionsförmånerna, beräknar 
jag kostnaderna under detta anslag till 1 720 miljoner kronor för bud
getåret 1993 /94. 

HcmstäJJan 

Jag hemstälier att regeringen föreslår riksdagen 
att till Efterlevandepensioner till vuxna för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på l 720 000 000 kronor. 

C 6. Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension 

1991192 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

l 670 969 040 
l 655 000 000 
6 700 000 000 

Från detta anslag finansieras statsbidrag till kommunernas kostnader 
för kommunala bostadstillägg till folkpension (KBT) och särskilda kom
munala bostadstillägg till folkpension (SKBT). 

KBT skall enligt de nya statsbidragsregler som träder i kraft den 
l januari 1993 före avdrag på grund av inkomst täcka minst 80 % av 
varje del av den månatliga bostadskostnaden som överstiger 80 kronor 
men inte 1 900 kronor för ogift pensionär och 2 050 kronor för makar. 
Kommun skall utöver ordinarie statsbidrag med 25 % av sina 
bidragsberättigade kostnader för KBT dessutom erhålla bidrag med 
75 % av sina kostnader för KBT fr.o.m. den 1 januari 1993. SKBT 
skall täcka den del av bostadskostnaden som inte betalas i form av 
KBT, för de pensionärer som p.g.a låga inkomster och höga bostads
kostnader inte når upp till Socialstyrelsens norm för socialbidrag. En 
kommun skall utöver ordinarie statsbidrag med 40 % av sina kostnader 

5 Riksdagen f'J92!9J. I .1a111/. Nr 100. Bilagan 
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för SKBT dessutom erhålla bidrag med 60 % av sina kostnader för 
SKBT fr.o.m. den 1 januari 1993. Förslag till ovan angivna statsbidrag 
till KBT och SKBT har lagts av regeringen i proposition 1992/93: 116 
och avses gälla t.o. m. februari 1993. 

Regeringen har i proposition 1992/93: 134 föreslagit förbättringar av 
KBT och en jämnare fördelning av tillgängliga medel för KBT mellan 
kommunerna i syfte bland annat att underlätta ett framtida förstatligande 
av KBT. Förslaget innebär att kommunerna får statsbidrag för bo
stadskostnader som överstiger 150 kronor per månad men som ej över
stiger 2 800 kronor per månad. Dessutom skall KBT utges med lägst 
85 % men högst 95 % av pensionärens bidragsberättigade bostadskost
nad fr.o.m. den 1 mars 1993. Statsbidraget föreslås bli 70 % av kom
munens kostnad inom det statsbidragsgrundande intervallet. 

Bestämmelserna om statsbidrag till kommunala bostadstillägg till folk
pension finns i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bo
stadstillägg till folkpension och förordningen ( 1979:830) om statsbidrag 
till kommunalt bostadstillägg till folkpension. Bestämmelserna om stats
bidrag till särskilda kommunala bostadstillägg till folkpension finns i 
lagen (1991: 162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension 
och förordningen (1991 :228) om statsbidrag till särskilt kommunalt 
bostadstillägg till folkpension. 

Riksförsäkringsverket 

Med utgångspunkt från gällande lagstiftning och ett antagande om oför
ändrad hyresnivå efter 1992 har Riksförsäkringsverket beräknat 
anslagsbehovet för budgetåret 1993/94 till 1 490 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Mot bakgrund av Riksförsäkringsverkets beräkning, den till årsskiftet 
1993/94 förlängda lagen om SKBT och med beaktande av utvecklingen 
av bostadskostnaderna samt de förslag regeringen lagt i prop. 
1992/93:134 beräknar jag utgifterna under detta anslag till 
6 700 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 
att till Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
6 700 000 000 kronor. 

Prop. I 992/93: I 00 
Bil. 6 
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C 7. Handikappersättningar 

1991192 Utgift 852 000 000 
1992/93 Anslag 905 000 000 
1993/94 Förslag 933 000 000 

Från anslaget bekostas handikappersättning dels som tilläggsförmån 
till folkpension, dels som självständig ersättning. Handikappersättning 
utges till en person över 16 år som fått sin funktionsförmåga nedsatt 
innan han fyllt 65 år och därför behöver mer tidskrävande hjälp av 
annan och/eller har merkostnader på grund av sitt handikapp. Ersätt
ning för merkostnader i form av handikappersättning kan utges på 
nivåerna 69 3, 53 3 eller 36 3 av basbeloppet. Antalet handikapper
sättningar har de senaste åren stigit med drygt 1 000 om året. Det sam
manlagda antalet handikappersättningar beräknas stiga från 51 600 i 
december 1992 till 52 400 i december 1993. 

Riksförsäkringsverket 

Kostnaderna för handikappersättningar beräknas av Riksförsäk
ringsverket uppgå till 929 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar och 
med beaktande av basbeloppets utveckling beräknar jag kostnaderna 
under detta anslag till 933 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Handikappersättningar för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett förslagsanslag på 933 000 000 kronor. 

C 8. Särskilt pensionstillägg 

1991192 
1992193 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6 853 060 
12 000 000 
12 000 000 

Från anslaget bekostas särskilt pensionstillägg till folkpension för lång
varig vård av sjukt eller handikappat barn. 

Särskilt pensionstillägg som infördes år 1991, utges till ålderspen
sionär som under minst sex år (före 1 juli 1992 minst 10 år) vårdat 
sjukt eller handikappat barn och därvid avstått från förvärvsarbete och 
således inte intjänat någon pensionspoäng under dessa år. För sex till
godoräknade vårdår är årsnivån för det särskilda pensionstillägget 5 3 
av basbeloppet. För varje vårdår därutöver ökas beloppet med fem 
procentenheter. Maximalt belopp är 50 % av basbeloppet. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 
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I december 1991 hade 467 ålderspensionärer särskilt pensionstillägg. 
Detta antal beräknas stiga till följd av de regelförändringar som har 
genomförts. I december 1992 beräknas antalet vara 800 och i december 
1993 ca 1 000. Kostnaden för särskilt pensionstillägg beräknas för 
budgetåret 92/93 till 9 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre 
än anslaget. 

Bestämmelserna om pensionstillägget finns i lagen (1990:773) om 
särskilt pensionstillägg för långvarig vård av sjukt eller handikappat 
barn, ändrad senast (1992:276). 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar anslagsbehovet för särskilt pensions
tillägg under budgetåret 1993/94 till 12 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Mot bakgrund av Riksförsäkringsverkets beräkning och med beaktande 
av basbeloppets utveckling beräknar jag utgifterna under detta anslag 
till 12 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilt pensionstillägg för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett förslagsanslag på 12 000 000 kronor. 

C 9. Vissa yrkesskadeersättningar m.m. 

1991192 Utgift 3 943 543 
1992/93 Anslag 3 200 000 
1993/94 Förslag 3 900 000 

Från anslaget bekostas tillägg på vissa äldre livräntor samt ersättning i 
anledning av skadefall, där ersättningen på grund av speciella för
fattningar eller särskilda beslut helt eller delvis utges av statsmedel. 

Riksförsäkringsverket 

För budgetåret 1993/94 beräknas medelsbehovet för äldre skadefall till 
1,3 miljoner kronor, varav 0,3 miljoner kronor för kvarstående uppräk
ningskostnader för vissa livräntor från arbetsskade- resp. fiskarförsäk
ringsfonden. För nyare skadefall beräknas medelsbehovet till 
2.6 miljoner kronor. Riksförsäkringsverket föreslår att anslaget förs upp 
med 3,9 miljoner kronor med utgångspunkt från ett basbelopp om 
34 750 kronor. 

Prop. 1992/93: l 00 
Bil. 6 
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Föredragandens överväganden 

Jag har med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar 
och med beaktande av basbeloppets utveckling beräknat kostnaderna 
under anslaget till 3,9 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 3 900 000 kronor. 

C 10. Ersättning till postverket m.m. 
Nytt anslag (förslag) 231 163 0001 

1 Anslaget har ingått i de tidigare anslagen Riksförsäkringsverket och Allmänna försäk

ringskassor. 

Från anslaget betalas ersättning till postverket, respektive porto
kostnader för utbetalning av sjukförsäkringsförmåner, pensioner, all
männa barnbidrag, m.fl. förmåner, porto- och distributionskostnader 
vid utsändning av information till allmänheten, för utlösen av svarsför
sändelser med infordrade meddelanden, samt för tryckning av vissa 
blanketter. Anslaget disponeras av Riksförsäkringsverket (RFV) och 
efter beslut av RFV även av försäkringskassorna. 

Riksförsäkringsverket 

RFV räknar med viss volymökning främst såvitt avser utbetalning av 
studiebidrag. Det sammanlagda medelsbehovet uppgår enligt RFV till 
258 055 000 kronor. 

Föredragandens överväganden 

I överensstämmelse med RFV:s bedömning beräknar jag kostnaderna 
för budgetåret 1993/94 till 258 055 000 kronor. För viss del av be
loppet skall ersättning utgå från Allmänna pensionsfonden. Jag beräk
nar detta belopp till 26 892 000 kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till postverket m. m. för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 231 163 000 kronor. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 
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D. Hälso- och sjukvård 

Målen för och inriktningen av hälso- och sjukvården 

Till hälso- och sjukvårdens uppgifter hör att förebygga ohälsa och 
återfall i tidigare sjukdom, att behandla och bota efter utredning och 
diagnos samt att lindra och stödja genom habilitering/rehabilitering, 
omvårdnad och smärtlindring. 

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Sverige är en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Motsvarande 
mål gäller för tandvården, dvs. en god tandhälsa och en tandvård på 
lika villkor för hela befolkningen. Dessa mål omfattar alla, oavsett 
ålder och kön, sociala förhållanden, inkomst samt bostadsort. 

Sverige har också anslutit sig till de mål som WHO angivit för hälso
utvecklingen i sitt program Hälsa för alla år 2000. Enligt en resolution 
från år 1986 skall medlemsländerna bl. a. betrakta hälsotillståndet i 
respektive land, särskilt bland underpriviligierade grupper, som en 
indikator på samhällsutvecklingens kvalitet. 

För en utvecklad verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring inom 
hälso- och sjukvården måste de övergripande målen preciseras i delmål. 
Dessa bör avse såväl det medicinska som sociala innehållet i verksam
heten och omfatta medicinska mål, omvårdnadsmål och servicemål. 
Som exempel på det sistnämnda vill jag nämna vårdens tillgänglighet. 
Även personalpolitiska och organisatoriska mål bör formuleras och 
fastställas för att tillgängliga resurser skall kunna utnyttjas på ett effek
tivt sätt. 

Att formulera delmålen är främst en uppgift för sjukvårdshuvudmän
nen och dem som är verksamma inom sektorn. Sammantagna skall del
målen leda till att det övergripande målet om att alla medborgare skall 
ha tillgång till en god vård uppnås. 

Jag vill här skjuta in att en förutsättning för att de olika sjukvårds
huvudmännen skall kunna skapa likvärdiga villkor i fråga om att 
upprätthålla en god kvalitet i hälso- och sjukvården också är att resur
serna kan fördelas över landet efter befolkningens vårdbehov. 

Flera faktorer, såsom uppväxtförhållanden, social miljö, arbetsmiljö, 
fysisk miljö och ärftliga faktorer, påverkar den enskildes hälsa. Fort
farande finns det skillnader i sjuklighet och dödlighet mellan könen, 
mellan sociala grupper och mellan regioner. Det finns till och med data 
som tyder på att skillnaden i ohälsa ökat mellan olika grupper under det 
senaste decenniet. En betydelsefull förbättring av folkhälsan totalt sett 
kan uppnås om de mest utsatta gruppernas hälsa förbättras. Detta är en 
angelägen uppgift i det fortsatta folkhälsoarbetet och kräver samverkan 
mellan olika sektorer. 

Den pågående förnyelsen av hälso- och sjukvården i Sverige är ange
lägen av många skäl. 

Ett viktigt inslag i denna förnyelse är enligt min mening en ökad 
kontinuitet mellan patienter och personal inom hälso- och sjukvården, 
främst inom den öppna vården och i förhållande till läkarna. Den 
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planerade husläkarreformen är ett led i sådana strävanden. 
Andra viktiga inslag i denna förnyelse är ökad valfrihet för den en

skilde i hans vårdsökande, men också för personalen vad gäller drift
och arbetsformer, bl.a. för att ett effektivare resursutnyttjande skall 
kunna uppnås. Nya verksamhetsformer, som är mer flexibla, och olika 
alternativ till den offentligt producerade hälso- och sjukvården bör 
prövas. Styrning, ledning och organisation av den offentliga verksam
heten behöver därvid successivt ses över och revideras. Initiativ till att 
förnya den offentliga sektorn bör uppmuntras. Ett ökat inslag av privata 
vårdgivare och personalkooperativ, både vad gäller den öppna och den 
slutna vården, kan skapa en konkurrenssituation som kan bidra till ett 
intensifierat utvecklingsarbete. 

Staten bör bidra till en sådan utveckling genom att undanröja etable
ringshinder och skapa förutsättningar för konkurrensneutralitet mellan 
olika vårdproducenter. Ett arbete med denna inriktning har påbörjats 
och kommer att intensifieras. Etablcringsfrihet skall införas stegvis för 
bl.a. läkare och tandläkare. Ett första steg tas genom husläkarreformen. 
Hur ytterligare steg kan tas mot etableringsfrihet för läkare under 
hänsynstagande dels till behovet av en rättvis regional fördelning av 
tillgängliga läkare bl.a. med hänsyn till glesbygdens behov, dels till de 
ekonomiska konsekvenserna och behovet av ett totalkostnadstak utreds 
för närvarande inom regeringskansliet. Etableringsfriheten skall inte 
verka kostnadsdrivande på de offentliga utgifterna utan skall rymmas 
inom nuvarande ekonomiska ramar. 

För att åstadkomma en bättre hushållning med resurserna krävs också 
en bättre samordning av de resurser som finns inom hälso- och sjuk
vården, inom socialtjänsten och inom socialförsäkringen. Sektors
gränser, som kan inverka negativt på resursanvändningen och som kan 
försvåra en anpassning av den offentliga sektorns resurser till befolk
ningens behov, bör överbryggas. 

Det fortsatta förnyelsearbetet inom hälso- och sjukvården måste också 
ske inom en resursram som är förenlig med en samhällsekonomi i 
balans. Detta understryks av den finansiella situation som sjukvårds
huvudmännen nu står inför. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till 
vad finansministern tidigare anfört om den kommunala ekonomin. 

Landstingsförbundet beräknar att landstingens skatteintäkter för år 
1993 kommer att svara för cirka 80 % av finansieringen av hälso- och 
sjukvården, statsbidragen inkl. ersättningar från sjukförsäkringen för 
cirka 10 % och övriga inkomster, bl.a. patientavgifter, för resterande 
10 %. 

Statsbidragens betydelse som finansieringskälla för hälso- och sjukvår
den har successivt minskat under senare år. Nya vägar kan behöva 
sökas vad gäller statsmakternas möjligheter att följa utvecklingen av 
hälso- och sjukvården ur ett riksperspektiv och verka för att de över
gripande målen uppnås. 
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Utvecklingen av och effektiviteten hos nuvarande hälso- och 
sjukvårdssystem 

Ekonomi- och styrsystem 

Den svenska hälso- och sjukvården är i ett internationellt perspektiv av 
hög klass och har stora personella och ekonomiska resurser till sitt 
förfogande. Utvecklingen av kostnaderna för hälso- och sjukvården har 
under de senaste 25 åren varit likartad i större delen av den industria
liserade världen. I slutet av 1970-talet bromsades den tidigare kraftiga 
volymökningen upp främst till följd av ökad konkurrens med andra 
samhällssektorer. Efter år 1980 har de reala kostnaderna för hälso- och 
sjukvården ökat i stort sett i samma takt som BNP. 

Hälso- och sjukvårdens totala utgifter 
som andel (%) av BNP i olika länder 
procent 

-----· 

- Tyskland 
·-- Kanada 
..... USA 
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.__..__ _ _.__ _ __._ _ __.c__..._ _ _.__ _ __.__ ..._ Sverige 
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Vid jämförelse med andra länder bör man ha i åtanke att Sverige har 
en förhållandevis hög andel äldre i befolkningen och att kostnaderna 
för långtidsvård ingår t.o.m. år 1991. Det finns även andra skillnader 
och osäkerhetsfaktorer i underlaget, som gör att jämförelsen inte blir 
helt rättvisande och bör ske med stor försiktighet. 

I de flesta OECD-länder betalas vården antingen genom skattefinan
sierade sjukvårdssystem, såsom i Sverige och övriga nordiska länder 
samt Storbritannien, eller också via ett försäkringssystem där förmåns
tagaren har rätt till behandling enligt vissa regler. Detta är fallet i t.ex. 
Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Båda systemen har sina för
och nackdelar. I de flesta länder har. därför resp. system modifierats 
och lånat drag av varandra. I Sverige pågår för närvarande ett föränd
ringsarbete med ambitionen att dra nytta av de positiva elementen i 
marknadens sätt att fungera utan att göra avkall på det övergripande 
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målet för hälso- och sjukvården, dvs. en god hälsa och vård på lika 
villkor för hela befolkningen. De s.k. Dala- och Stockholmsmodellerna 
samt det förändringsarbete som påbörjats i Bohuslandstinget är exempel 
på detta. Ett gemensamt inslag i dessa verksamheter är en strävan att 
skilja politikernas roller som konsument- resp. producentföreträdare. 

Utvecklingen syftar även till att fördela landstingens totala ekono
miska resurser för hälso- och sjukvård från central nivå till primär
vårdsdistrikt eller nämnder. Ambitionen är att anslagen skall fördelas i 
relation till befolkningsunderlaget med viss justering för skillnader i 
befolkningssammansättningen. Enligt Landstingsförbundets uppgifter 
från år 1991 tillämpade vid denna tidpunkt 8 landsting ett sådant sys
tem för resursfördelningen och ytterligare 13 planerade att införa det. 
Där dessa principer har prövats har det dock i flera fall visat sig att 
avvikelserna från den traditionella produktionsbaserade resurstilldel
ningen blivit så stora att det skapat problem vid genomförandet. 
Resursfördelningen har därför ofta baserats på en kompromiss mellan 
traditionell fördelning, tilldelning enligt befolkningsbaserade principer 
och förhandlingar mellan berörda parter. 

Utvecklingsarbetet har hittills av naturliga skäl i huvudsak utgått från 
den uppgifts- och ansvarsfördelning som nu finns mellan kommuner, 
landsting och staten. Sedan den 1 januari 1992 finns det dock möjlig
heter att pröva en annan fördelning enligt lagen (1991: 1136) om för
söksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvården. 
Ett villkor för försöksverksarnheten är att kommuner och landsting är 
överens. I sex kommuner, Ale, Aneby, Helsingborg, Håbo, Kävlinge 
och Sigtuna pågår för närvarande en sådan försöksverksarnhet. Från 
och med mars 1993 kommer även Katrineholms kommun att överta 
primärvården från landstinget inom ramen för denna försöksverksam
het. 

Genom att utvidga lagen ( 1985: I 089) om försöks verksamhet inom 
hälso-och sjukvårdens område har riksdagen också beslutat (prop. 
1990/91:44, bet. 1990/91:KUl7, rskr. 1990/91:52) att alla kommuner 
inom ett landsting, som ingår i frikommunförsöket, kan åta sig primär
vårdsuppgifter. I dessa fall avser försöksvcrksamheten driftansvaret, 
men inte ett överförande av huvudmannaansvaret. Denna typ av försök 
bedrivs i ett par kommundelar i Örebro kommun samt i Gnosjö kom
mun. 

Vidare kommer, som jag närmare redogjort för i inledningen till av
snittet C, lokala försök med finansiell samordning mellan socialförsäk
ring och hälso- och sjukvård att inledas den 1 januari 1993 i enlighet 
med riksdagens beslut (prop. 1991/92:105, bet. 1991/92:SfU 17, rskr. 
1991/92:347). Målen för försöksverksamheten är att utnyttja resurserna 
inom hälso- och sjukvård och socialförsäkring på ett mer effektivt sätt 
samt att reducera de samhällsekonomiska kostnaderna för socialförsäk
ringen genom att minska det s.k. ohälsotalet. 

Försöksverksamhet kommer att bedrivas inom vissa områden i fem 
län, Gotlands, Gävleborgs, Malmöhus, Södermanlands och Västman
lands län. 
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Folkhälsoarbetet 

Generellt sett har befolkningens hälsa successivt förbättrats i takt med 
att den allmänna levnadsstandarden har höjts. Hälsoläget i Sverige är 
bättre än i de flesta andra jämförbara länder. Medel livslängden är bland 
de högsta och spädbarnsdödligheten är bland de lägsta i världen. Den 
medicinska och tekniska utvecklingen bidrar till att allt fler och allt 
äldre patienter kan behandlas och rehabiliteras. 

Skillnaderna i hälsa mellan olika grupper är dock fortfarande stora. 
Det finns också betydande skillnader i detta hänseende mellan infödda 
svenskar och invandrare. Det finns även tendenser till att vissa hälso
problem ökar. Detta gäller t.ex. sjukdomar i rörelseorganen och aller
gier, men även insjuknande i vissa cancerformer. För att bryta en 
sådan utveckling krävs att de primärpreventiva insatserna, dvs. arbetet 
med att förhindra att skada uppkommer eller sjukdom bryter ut, intensi
fieras. 

Särskilda insatser är också nödvändiga för att bekämpa spridningen av 
det virus, humant immunbrist virus (hiv), som kan leda till sjukdoms
tillståndet aids (acquired immune deficiency syndrome - förvärvad 
immunbrist). Den omfattande internationella smittspridningen i kom
bination med ett ökat resande över landets gränser och pågående in
vandring innebär risk för fortsatt smittspridning, som måste mötas med 
kraftfulla åtgärder. 

Endast en mindre del av det primärpreventiva arbetet kan dock hän
föras till hälso- och sjukvårdssektorn. Insatser inom flera andra om
råden har stor betydelse i dessa sammanhang, t.ex. förbättringar av 
arbetsmiljön och skolmiljön, bekämpande av luft- och vattenförore
ningar, bättre kontroll av livsmedelshanteringen och åtgärder som skap
ar en bättre trafikmiljö m.m. 

Tillkomsten av Folkhälsoinstitutet är enligt min mening ett viktigt led 
i folkhälsoarbetet. Institutets verksamhet skall ha en utpräglat tvärsek
toriell inriktning. 

Även inrättandet av ett epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen 
förväntas få stor betydelse för det fortsatta folkhälsoarbetet. Huvudupp
giften för detta centrum är att på nationell nivå följa och analysera 
orsaker till ohälsa och förkomst av sjukdomar. 

Primärvården 

Primärvården utgör basen i den svenska sjukvården. Den utgår från en 
helhetssyn på människan och skall omfatta en bred verksamhet, från 
prevention till diagnostik, behandling och rehabilitering. Primärvården 
skall finnas nära befolkningen och vara tillgänglig för alla. Den enskil
de skall snabbt kunna nå den och få hjälp dygnet runt. Primärvården 
måste också kunna samverka såväl inom organisationen som utåt mot 
kommunernas ansvarsområden och läns- och regionsjukvården. 

Allt detta kräver en stor flexibilitet hos vårdorganisationen. Det är 
viktigt att vården utformas efter de lokala behov och förutsättningar 
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som råder inom resp. sjukvårdsområde. Kvaliteten i verksamheten 
måste också vara hög. Distriktsläkarens/husläkarens kunskap bör präg
las av helhetssyn. För att läkaren skall kunna ha denna helhetssyn 
krävs kontinuitet i relationerna mellan läkare och patient. 

Sedan början av 1970-talet har den Jandstingskommunala primärvår
den kommit att byggas upp kring vårdcentraler. År 1986 fanns det 
vårdcentraler i landets alla kommuner och antalet en-läkarstationer hade 
minskat till förmån för enheter med två eller flera läkare. Antalet in
rättade allmänläkarbefattningar nära fördubblades under 1980-talet och 
har därefter ökat ytterligare för att nu uppgå till drygt 3 360 befatt
ningar. 

Under såväl 1970- som 1980-talet präglades dock utvecklingen av en 
ständig brist på läkare. Uppemot en tredjedel av tjänsterna var vakanta 
eller uppehölls tillfälligt av vikarier ännu vid slutet av 1980-talet. 
Undersökningar visade också att antalet avgångar från både vidareut
bildning i allmänmedicin och yrkesverksamhet som distriktsläkare var 
relativt högt. Av antalet inrättade allmänläkarbefattningar år 1989 uppe
hölls cirka 68 3 av läkare med allmänmedicinsk kompetens. 

Även om situationen sedan dess har förbättrats hade ännu år 1991 
ingen sjukvårdshuvudman en läkartäthet inom den offentliga öppna 
vården som innebar att antalet invånare per bemannad allmänläkartjänst 
var 2 000 eller färre, om man beaktade att kravet på läkaren skall vara 
specialistkompetens i allmänmedicin. Däremot uppnådde tre sjukvårds
huvudmän en sådan täckningsgrad när hänsyn togs till alla bemannade 
allmänläkarbefattningar. 

Allt fler arbetsuppgifter delegerades under 1970- och 1980-talen till 
andra yrkesgrupper än läkare, bl.a. på grund av läkarbristen. Personal
gruppen kring läkaren inom primärvården växte. Följden blev en per
sonaltät primärvårdsorganisation utom vad det gällde läkare. Antalet 
inrättade disktriktsskötersketjänster ökade under 1980-talet med drygt 
44 % från 3 720 till 5 366. Dessutom fanns i riket år 1989 totalt cirka 
6 800 undersköterskor och I 500 sjukvårdsbiträden i öppen primärvård. 
Före år 1980 fanns endast ett fåtal undersköterskor i sådan verksamhet. 
Den s.k. ÄDEL-reformen har dock inneburit att arbetsgivaransvaret för 
cirka 890 distriktssköterskor och 2 000 undersköterskor fr.o.m. den 
1 januari 1992 överförts till kommunerna. Genom Ädel-reformen har 
också den slutna vården inom primärvården överförts till kommunerna. 

Under 1980-talet betonades primärvårdens ansvar för ett definierat 
geografiskt område och för ett arbete i vårdlag. Man sökte också få en 
överensstämmelse mellan primärvårdsområdenas resp. vårdcentralernas 
betjäningsområden och kommunernas gränser. I de större kommunerna 
delade man upp primärvårdsområdena och anpassade dem till kommu
nernas indelning i socialdistrikt. Enligt en undersökning av hälsovårds
enheten vid vårdcentralen Kronan hade 52 3 av vårdcentralerna en 
områdesindelning år 1989. Vid samma tidpunkt förekom vårdlagsindel
ning vid 39 % av vårdcentralerna. Där vårdlagsindelning tillämpades 
hade man också i mycket hög utsträckning (94 3) en geografisk om
rådesindelning och 97 3 av distriktsläkarna arbetade inom samma geo-
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grafiska område som distriktssköterskan. 
Ansvaret för att utveckla vården ligger. med nuvarande kompetensför

delning i samhället. på sjukvårdshuvudmännen. I enlighet med rege
ringens och riksdagens intentioner har dessa också under den senaste 
tioårsperioden lagt ned ett betydande arbete på att utveckla primärvår
den. Detta har bl.a. lett till en ökad valfrihet och tillgänglighet. Det 
senare har skett genom att allt fler vårdcentraler har s.k. öppna mottag
ningar och förbättrar sin telefonservice. Trots detta har utvecklingen 
inom primärvården inte stått i relation till intentionerna och vad som 
anses vara önskvärt för att åstadkomma en förändring i resursfördel
ningen mellan den öppna och slutna vården. År 1989 avsåg 26 3 
(68 000) av de 257 800 inrättade befattningarna inom hälso- och sjuk
vården primärvård. Motsvarande siffror för år 1990 var 29 3 (75 600) 
av de då 259 800 inrättade befattningarna. 

Till och med år 1990 ökade antalet inrättade befattningar inom hälso
och sjukvården totalt sett. Under år 1991 inträffade dock en förändring 
så till vida att antalet befattningar minskade såväl inom primärvården 
som inom läns- och regionsjukvården. Minskningen var kraftigast inom 
primärvården, där antalet inrättade befattningar minskade med 1 950 
mellan åren 1990 och 1991. Motsvarande minskning inom läns- och 
regionsjukvården var 1 050 befattningar. Denna utveckling är anmärk
ningsvärd bl.a. mot bakgrund av att allt fler uppgifter som tidigare 
utfördes inom länssjukvården numera i ökad omfattning kan tas om 
hand i primärvården. 

Samtidigt har dock länssjukvårdcn i större utsträckning än tidigare 
bedrivit verksamhet vid sidan av slutenvård och utökat sin verksamhet 
inom den öppna vården i form av s.k. konsulttjänster. Det finns dock 
inga närmare uppgifter om i vilken utsträckning detta har skett. 

Förslaget om att inrätta ett svenskt husläkarsystem har på sina håll 
väckt farhågor om att detta skulle kunna leda till att primärvården 
splittras och att det geografiska ansvaret upphör. Jag anser att dessa 
farhågor är obefogade. Bl.a. rekommenderade Landstingsförbundet år 
1989 sina medlemmar att införa ett fritt vårdsökande inom samma vård
nivå för att öka den enskildes valfrihet - en rekommendation som alla 
sjukvårdshuvudmän har följt. Erfarenheterna pekar på att de allra flesta 
ändå väljer att uppsöka en vårdcentral nära där man bor. Många sjuk
vårdshuvudmän har också redan nu beslutat att införa ett husläkarsys
tem i syfte att öka kontinuiteten i vården och förstärka den första 
linjens sjukvård. I några fall har man även inlett en sådan verksamhet. 
Erfarenheterna av dessa är positiva. 

Den slutna vården 

Den slutna sjukvården, dvs. den vård som innebär att patienten tas in 
på sjukhus eller sjukhcm, uppvisade en betydande förändring under 
1980-ta\et. Det totala antalet vårdp latscr reducerades med över 15 000 
platser. 
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Den största förändringen skedde inom den psykiatriska vården. Gamla 
och stora institutioner lades ned i betydande utsträckning och antalet 
patienter reducerades med nästan hälften. Avsikten var att de psykiskt 
störda i större utsträckning skulle erbjudas service och vård i öppna 
vårdformer. Den s.k. sektoriseringen av psykiatrin skulle vara ett stöd 
i en sådan utveckling. 

Inom långtidssjukvården ökade antalet vårdplatser totalt sett, men inte 
i relation till andelen äldre i befolkningen. 

Förändringarna var minst märkbara inom den somatiska korttidsvård
en, där antalet vårdplatser per l 000 invånare minskade från 4,8 till 
4,0. 

Samtidigt som antalet vårdplatser reducerades, minskade också medel
vårdtiderna för all sjukvård. Inom den internmedicinska korttidsvården 
liksom vid kirurgisk vård beräknas minskningen ha uppgått till närmare 
24 % . Denna utveckling var möjlig bl.a. genom utvecklingen inom 
långtidssjukvården/geriatriken och genom en utvecklad samverkan med 
den öppna vården och kommunernas sociala hemtjänst. 

Trots minskningen av antalet vårdplatser inom den somatiska korttids
vården kunde, till följd av de minskade medelvårdtiderna, antalet intag
ningar per 1 000 invånare öka från 155 till 164 under 1980-talet. Inom 
långtidssjukvården ökade antalet intagningar i än större omfattning -
från 67 till 106 per l 000 invånare. 

Hur resurserna inom den slutna vården kan utnyttjas beror till stor del 
på vilka metoder för behandling och operativa ingrepp som tillämpas 
och hur effektiva de är. Ny kunskap tillkommer ständigt. Utvecklingen 
av t.ex. dagkirurgi och s.k "titthålskirurgi" har bidragit till att minska 
behovet av vårdplatser. Ingrepp som tidigare krävde att patienten togs 
in på sjukhus kan nu i flera fall ske i öppen vård. Dessa förändringar 
understryker enligt min mening hur nödvändigt det är att i den pågå
ende omstruktureringen omfördela resurser från den slutna till den öpp
na vården. Det är bl.a. betydelsefullt att patienterna kan få adekvat 
medicinskt stöd och rehabilitering inom den senare vårdformen. 

Såväl minskningen av mcdelvårdtiderna som ökningarna av antalet 
intagningar uppvisade under 1980-talet ganska stora skillnader mellan 
sjukvårdshuvudmännen. Detta berodde sannolikt till viss del på skilda 
sjukvårdsstrukturer och på olikheter vad gällde tillgången till eftervård. 
Men det berodde säkert i hög grad också på i vilken mån man på olika 
sjukhus kunde tillägna sig ny medicinsk teknologi och nya behandlings
metoder. Den verksamhet, som Statens beredning för utvärdering av 
medicinsk metodik, SBU, ansvarar för är viktig i detta sammanhang. 
Verksamheten har nu bedrivits framgångsrikt under en femårsperiod. 
Uppföljningen av de projekt, som har genomförts, har också i flera fall 
visat på konkreta kostnadsbesparingar. 

Förhållandevis många patienter, som har bedömts vara färdig
behandlade har tidigare, i brist på andra mer passande vårdformer eller 
otillräckligt stöd och hjälp i hemmet, varit hänvisade till att stanna kvar 
inom den somatiska akutvården eller inom den geriatriska vården. 
Landstingsförbundet har genomfört kartläggningar av dessa patienter -
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kartläggningar som tilldragit sig speciellt stort intresse i samband med 
det betalningsansvar som kommunerna sedan den l januari 1992 har 
för medicinskt färdigbehandlade patienter inom dessa vårdformer till 
följd av Ädel-reformen. 

Inom den somatiska akutvården har tre undersökningar gjorts under 
åren 1989 till 1991 (tabell 1) och inom den somatiska långtidssjukvår
den genomfördes en patientinventering i november 1991 inför Ädel
reformens ikraftträdande. Dessa har under 1992 följts upp den sista 
mars resp. den 15 september. 

Tabell 1: Färdigbehandlade patienter i somatisk akutvård 1989 - 1992 

År 1989 1990 1991 1992 

Landsting 3 580 3 459 3 055 1 529 
Landstings fria 
komuner 384 500 457 196 

Totalt 3 964 3 959 3 512 1 725 

Källa: Landstingsförhundet. Färdigbehandlade patienter inom somatisk akutvård och 
geriatrisk vård. 

Inom såväl den somatiska akutvården som den geriatriska vården 
hade antalet färdigbehandlade patienter halverats den 31 mars 1992 
jämfört med förbundets undersökning år 1991. Det hade också skett en 
förändring så till vida att de som hade bedömts vara färdigbehandlade 
kunde skrivas ut efter kortare tid. År 1990 hade 39 % varit färdig
behandlade högst en vecka, medan motsvarande andel i mars 1992 var 
59 % . Inom den geriatriska vården hade i mars 1992 i det närmaste en 
fjärdedel av de färdigbehandlade patienterna varit klara för utskrivning 
högst en vecka. Förändringarna mellan mars och september år 1992 
var små. 

För att den enskilde skall kunna få sina vårdbehov tillgodosedda är 
det av stor vikt att en hög kompetens bibehålls inom den slutna vården. 
Men det krävs också fungerande vårdkedjor och en integrering och 
samverkan mellan insatserna inom såväl den öppna och slutna vården 
som socialtjänsten. 

Ett stort problem inom den slutna vården under 1980-talct och början 
på 1990-talct var de långa köerna till vissa operationer. Många männi
skor drabbades av orimligt långa väntetider till t.ex. höftledsoperationer 
samt operationer mot grå starr och mot kranskärlsförträngning. För att 
komma till rätta med detta problem träffade företrädare för staten och 
Landstingsförbundet år 1991 en överenskommelse om statligt bidrag för 
införande av en vårdgaranti fr.o.m. är 1992 !prop. 1990/91: 150 bil. 
1:3, bet. 1990/9l:SoU25, rskr. 1990/91:384). Enligt överenskommel
sen skall den patient som omfattas av vårdgarantin bli behandlad inom 
tre månader från det att patienten har satts upp på vårdplaneringslista. 
Om patienten inte kan behandlas inom denna tid på den egna kliniken, 
skall patienten erbjudas vård vid en annan klinik inom sjukvårds
området. hos en annan sjukvårdshuvudman eller hos en privat vård-
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givare. Genom ett tillfälligt statligt bidrag på 500 milj .kr. till sjukvårds
huvudmännen under år 1992 underlättades genomförandet. Vårdgaran
tin kommer att gälla även under år 1993 enligt den s.k. Dagmar
överenskommelsen för detta år. 

Vårdgarantin i kombination med ändrade former för hur klinikerna får 
ersättning för sitt arbete har radikalt förbättrat situationen. För närva
rande finns det knappast några köer till angelägna operationer utöver 
den väntetid som behövs för att effektivt kunna planera vården. Även 
den förbättrade situationen vad gäller färdigbehandlade patienter inom 
den somatiska akutsjukvården och den geriatriska vården torde haft 
betydelse för denna utveckling. 

Vårdgarantin har också bidragit till att utjämna väntetiderna i landet 
till de operationer och behandlingar som omfattas av den. Befintlig 
kapacitet inom hälso- och sjukvården har utnyttjas på ett bättre sätt och 
inom vissa begränsade områden finns i dag en viss överkapacitet. Ännu 
finns det inget som tyder på att andra behandlingsinsatser fått stå till
baka till följd av de insatser som gjorts inom de områden som vård
garantin omfattar. 

Psykiatri 

De psykiskt störda utgör en utsatt grupp människor, som har svårt att 
själva hävda sina intressen. Det är angeläget att deras livssituation kan 
förbättras och att de ges möjligheter till gemenskap och delaktighet i 
samhällslivet. Den s.k. sektoriserade psykiatrin var uttryck för en strä
van att organisera den psykiatriska vården så att dessa mål skulle upp
nås. Dessa intentioner har dock inte helt kunnat genomföras. 

Psykiatriutredningen har haft i uppdrag att överväga och föreslå åtgär
der om ansvarsfördelning och organisation av stöd och vård till psy
kiskt störda personer. Utredningens slutbetänkande överlämnades till 
regeringen den 1 september 1992. I detta föreslås bl.a. att kommunerna 
skall ges ett betalningsansvar för psykiskt långtidssjukas boende. Den 
ekonomiska regleringen föreslås ske genom skatteväxling mellan lands
tingen och kommunerna. Enligt förslaget hör kommunerna också få 
huvudansvaret för att initiera, planera och samordna de sociala insatser 
som långvarigt psykiskt störda behöver. 

I betänkandet lämnas även förslag till åtgärder som syftar till att ge 
långvarigt och allvarligt psykiskt störda med omfattande funktionshin
der ett starkare stöd i lagstiftningen. Fler psykiskt störda personer 
skulle enligt förslaget komma att omfattas av den särskilda lagstift
ningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) än enligt 
det förslag som tidigare presenterats av 1989 års handikapputredning. 
Psykiatriutredningen har också föreslagit åtgärder för att effektivisera 
rehabiliteringen av psykiskt störda och minska deras behov av stöd 
genom olika former av kontantbidrag. 

Utredningens slutbetänkande remissbehandlas för närvarande. Sedan 
remissinstanserna lämnat sina synpunkter avser jag att föreslå rege
ringen att lägga fram en proposition till riksdagen om den psykiatriska 
vården. 
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Fr.o.m. den 1 januari 1992 gäller nya bestämmelser om psykiatrisk 
tvångsvård. Två nya vårdlagar, lagen (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 
(LRV), ersatte lagen om sluten psykiatrisk vård (LSPV) från år 1966. I 
förarbetena till den nya lagstiftningen angavs bl.a. att reformens kon
sekvenser måste följas uppmärksamt. Vidare framhölls att det borde 
vara lämpligt att redan i anslutning till genomförandet ta upp frågan om 
formerna för att utvärdera den nya lagstiftningens effekter. 

Regeringen uppdrog den 15 april 1992 åt Socialstyrelsen att utvärdera 
tillämpningen av den nya lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård 
m.m. (rskr. 1990/91:329). I uppdraget ingår att särskilt analysera bl.a. 
användningen av tvångsåtgärder i samband med psykiatrisk tvångsvård, 
skyddet för samhället och tidsbegränsningen av vården. 

Uppdraget har nyligen delredovisats till Socialdepartementet och skall 
slutredovisas senast den 15 december 1993. 

Tandvårdens utveckling 

Tandhälsan i Sverige blir allt bättre för olika åldersgrupper. Inte minst 
gäller detta barnen och ungdomarna. Den svenska barn- och ungdoms
tandvårdcn når i stort sett alla barn, även dem som lever under besvär
liga sociala betingelser. Den har blivit en förebild för andra länder 
genom sina goda resultat och höga effektivitet. 

Vissa grupper har dock fortfarande en sämre tandhälsa än befolk
ningen i övrigt. Detta gäller bl.a. de psykiskt störda, vilket psykiatriut
redningen uppmärksammat i sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår 
bl.a. att Socialstyrelsen skall utarbeta allmänna råd om tandvård för 
personer med allvarlig psykisk störning. Vissa av dessa personer, som 
har ett omfattande tandvårdsbehov, bör kunna få avgiftsfri tandvård 
inom tandvårdsförsäkringen, menar utredningen. 

För vuxna infördes tandvårdsförsäkringen i mitten på 1970-talet. Den 
gjorde även en omfattande rekonstruktiv tandvård ekonomiskt möjlig 
för de flesta människor. Den odontologiska forskningen, inte minst 
inriktad mot profylax, är internationellt välrenommerad. Dess resultat 
har bidragit till att utveckla den kliniska verksamheten. 

Den generellt sett kraftigt förbättrade tandhälsan för vuxna innebär att 
ersättningssystemet inom vuxentandvården behöver förnyas. Jag har 
redan under littera C närmare beskrivit den översyn som för närvaran
de sker och som syftar till att tandvårdstaxan skall reformeras fr.o.m. 
den 1 januari 1994. 

Riksdagen har nyligen beslutat om åtgärder i syfte att öka konkurren
sen mellan olika verksamhetsformer. 81.a. har tandvårdslagen ändrats 
så att det numera tydligt framgår att folktandvården inte enbart genom 
egen personal måste svara för barn- och ungdomstandvården och 
specialisttandvården. Även andra vårdgivare kan anlitas. Uppgifter som 
innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas. 

Det grundläggande ansvaret för barn- och ungdomstandvården ligger 
också kvar hos landstinget. Det innebär bl.a. att landstinget skall fast
ställa kvantitativa och kvalitativa mål för verksamheten samt följa upp 
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denna i förhållande till de mål och krav som anges i tandvårdslagen. 
Jag anser att det, bl.a. mot denna bakgrund, är väsentligt att indika

torer utvecklas för att kvaliteten i barn- och ungdomstandvården skall 
kunna följas upp. I första hand är detta en fråga för professionen och 
dem som är verksamma på den lokala nivån. Två specialiteter berörs, 
nämligen pedodontin (barntandvården) och ortodontin (tandregle
ringen), samt allmäntandvården som svarar för den absoluta merparten 
av barn- och ungdomstandvården. Den odontologiska institutionen i 
Jönköping har fått i uppdrag att koordinera ett utvecklingsarbete med 
kvalitetsindikatorer. Detta arbete skall redovisas senast den I jul i 1993. 

Amalgamets roll som tandfyllningsmaterial har diskuterats och utretts 
ingående under senare år. Numera finns det också flera alternativ till 
amalgamet, vilka har använts under en längre tid och visat lovande 
hållbarhet. Socialstyrelsen har i en rapport (Os 1992:95) Möjligheter att 
avveckla amalgam som tandfyllningsmaterial redovisat en avvecklings
plan. Avsikten är att rapporten skall remissbehandlas. 

Utvecklingen inom läkemedelsområdet 

I Sverige finns omkring 3 000 olika läkemedel (farmacevtiska speciali
teter), vilka är registrerade vid Läkemedelsverket och säljs via apotek. 
Jämfört med andra industriländer är detta en låg siffra. I Storbritannien 
finns t.ex. 18 000 och i Tyskland cirka 70 000 olika farmacevtiska 
specialiteter. 

Kostnaderna för läkemedel har ökat kraftigt sedan mitten av 1980-
talet - i medeltal omkring 10 % per år, tabell 2. Kostnadsökningen är 
en följd av såväl pris- och volymökningar som övergång till dyrare 
preparat. Övergången till nya och dyrare preparat sker i dag i snabb 
takt. 

Tabell 2: Försäljning av läkemedel i Sverige 1984- 1990. Onkl. handköp av recept
fria läkemedel) 

År Läkemedels- Ökning% Läkemedels- Sveriges Läkemedels-
kostnad kostnad be folk- kostnad (kr) 
(mkr) AUP* (mkr) AUP* ning AUP* per 
Löpande Prishöj- miljoner person. 
priser ningar prishöj-

borträknade ningar 
borträknade 

1984 5 644 5 644 8.34 677 
1985 6 330 12,2 6 029 8.35 722 
1986 6 475 3.9 5 957 8,37 712 
1987 7 269 10.6 6 542 8.40 779 
1988 8 221 13.1 7 234 8.44 857 
1989 8 951 8,9 7 705 8,49 908 
1990 9 997 10,7 8 469 8,59 986 

* AUP = Apotekens utförsäljningspris 
Källa: Apotcksbolaget. statistikenheten 
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Sjukförsäkringens kostnader för läkemedel uppgick år 1991 till cirka 
6, 7 miljarder kronor. Kostnadsökningen har varit mest markant inom 
den öppna värden. Omkring 80 % av alla receptförskrivna läkemedel 
används i öppen vård. Kostnaderna för läkemedelsförmånerna har 
under de senaste åren ökat med mellan 12-15 % och utgör numera 
cirka 16 3 av de samlade öppenvårdskostnaderna. Landets primär
vårdsläkare svarar för närmare hälften av den totala läkemedelsförskriv
ningen. 

Prognoser för de framtida läkemedelskostnaderna är svåra att göra, då 
många olika faktorer påverkar förskrivningen av läkemedel. Föränd
ringar i befolkningsstruktur, priskonkurrens och sjukvårdsorganisation 
m.m. måste vägas in utöver den tänkbara tekniska utvecklingen av 
läkemedel inom olika diagnosgrupper. Men vissa försök till prognoser 
har gjorts. Dessa tyder på att läkemedelskostnaderna kan komma att 
stiga i än snabbare takt än vad som hittills varit fallet. 

I ett europeiskt perspektiv intar Sverige i fråga om läkemedelspriser 
och läkemedclskostnader en medclposition bland de industrialiserade 
länderna. På kort sikt förväntas kostnadsutvecklingen avta genom änd
rade avgifter och en ökande användning av billigare generiska preparat. 
Ytterligare insatser kommer dock att krävas under kommande år för att 
åstadkomma en rationell användning av läkemedel. Läkemedelskom
mittcrna i landstingen och de förskrivande läkarna har ett stort ansvar 
genom att i rekommendationer och vid val av läkemedel medverka till 
att kostnaderna för läkemedel inte blir onödigt höga. Även läkemedels
industrin har ett stort ansvar genom att prissättningen på icke rabatte
rade läkemedel blir fri från årsskiftet 1992/93. 

Från och med den l januari 1993 införs särskilda regler för prisned
sättning av de läkemedel, som har generiska motsvarigheter, i enlighet 
med riksdagens beslut (prop. 1991192:151, bet. 1991/92:SfUl3, rskr. 
1991192:341). Detta är ett led i strävandena att minska kostnaderna på 
läkemedelsområdet. För varje läkemedel till vilket det finns en lik
värdig men billigare motsvarighet i form av ett eller llera generiska 
läkemedel fastställer Riksförsäkringsverket ett särskilt pris, som skall 
ligga till grund för prissättning med utgångspunkt i det billigaste pre
paratet. Väljer förskrivaren att - i samråd med patienten - förskriva 
originalpreparatet eller ett annat dyrare synonympreparat får patienten 
själv betala mellanskillnaden. Detta torde dock i praktiken inte bli så 
vanligt, eftersom de flesta tillverkare av originalpreparat, som omfattas 
av prisnedsättningsreglerna i systemet, har valt att sänka sina priser till 
den nivå som synonymprodukten har. 

Det är viktigt att öka kunskapen om läkemedelsanvändningen och 
dess effekter för folkhälsan. En arbetsgrupp har lagt fram ett förslag 
(Ds 1992: 104) till ett nätverk för läkemedelsepidemiologi - NEPI. En 
sammanhållen organisation för läkmedclsepidemiologi och förbättring 
av läkemedelsbehandling kan enligt arbetsgruppen ge vinster för såväl 
patienterna som sjukvården. 

En väl fungerande läkemedelskontroll är ett viktigt led i arbetet med 
att förbättra läkemedelsanvändningen. Den nya läkcmedelslagen 
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(1992:859) kommer att träda i kraft samtidigt med EES-avtalet. Inom 
ramen för det europeiska integrationsarbetet är det angeläget att verka 
för en stark position för den svenska läkemedelskontrollen mot bak
grund av verksamhetens betydelse för såväl hälso- och sjukvården som 
samhällsekonomin. 

Uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och 
/...'valitet 

Det är mycket svårt att bedöma produktivitetsutvecklingen inom hälso
och sjukvården. Jämförbara data över volym- och kostnadsutveckling 
saknas. Produktivitetsdelegationen (I 1989:02) uppmärksammade dessa 
frågor i sitt slutbetänkande (SOU 191 :82) Drivkrafter för produktivitet 
och välstånd. Enligt delegationen fanns det mycket som tydde på att 
produktivitetsutveeklingen hade försämrats inom sjukvården som helhet 
sedan 1960-talet. 

De studier produktivitetsdelegationen grundade sin analys på är 
emellertid styckekostnadsstudier snarare än produktivitetsundersök
ningar, som justerats för kvalitetsförändringar. Delegationen menade 
dock att det tycktes som om kvaliteten inom sjukvården hade förbättrats 
på flera områden. Samtidigt konstaterade den att en sådan kvalitetsför
bättring måste vara betydande för att ett kvalitetsjusterat produktivitets
mått skulle kunna uppvisa oförändrad eller stigande produktivitet under 
den aktuella perioden. Det redovisade materialet visade också på en 
stor spridning mellan olika sjukhus vad gäller produktivitetsutveck
lingen. Delegationens slutsats blev att det bör finnas en betydande po
tential för ökning av produktiviteten inom denna liksom inom många 
andra sektorer. 

De nämnda studierna gjordes under 1980-talet. Sedan dess har sjuk
vårdshuvudmännens ekonomiska situation försämrats. Det allt snävare 
utrymmet för offentlig finansiering har bidragit till att ett omfattande 
effektiviseringsarbete har påbörjats. Denna utveckling understryker 
behovet av att utveckla relevanta kvalitets- och effektmått, som kan ge 
underlag för jämförelser. Utan sådana mått finns det risk för att det 
sker en alltför stark fokusering på ekonomi och kvantitet. Detta kan få 
till följd att vissa angelägna vårdbehov kanske inte kommer att tillgodo
ses medan andra åtgärder, kanske mindre angelägna ur såväl ett folk
hälsoperspektiv som patienternas vård perspektiv, ges alltför stort utrym
me. Vem/vilka som får vård och vilka resultat som faktiskt uppnås med 
olika alternativa metoder och system måste diskuteras. Jag vill i detta 
sammanhang nämna att jag under avsnittet G 3. Socialstyrelsen kommer 
att redovisa förslag till ökade resurser för styrelsens regionala tillsyns
verksamhet. 

I samband med överenskommelserna om vissa ersättningar till sjuk
vårdshuvudmännen från sjukförsäkringen m.m. - de s.k. Dagmar
övercnskommelserna - har behovet av förbättrad uppföljning och utvär
dering framhållits liksom behovet av ett bättre informationssystem inom 
hälso- och sjukvården. Flera insatser har också gjorts inom dessa om-
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råden. Bl.a. bör inrättandet av ett epidemiologiskt centrum vid 
Socialstyrelsen ses som led i arbetet med att förbättra informationsför
sörjningen. Men ytterligare insatser behövs. De statistikuppgifter och 
de redovisningssystem, som för närvarande finns tillgängliga, är inte 
tillräckliga och inte utformade på ett sådant sätt att en återkommande 
samlad uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens utveck
ling mot angivna mål kan göras. 

Inom Socialstyrelsen pågår ett arbete med att utveckla öppenvårdssta
tistiken. Arbetet sker i nära samarbete med de båda kommunförbunden 
och Spri och har stor betydelse för det uppföljnings- och utvärderings
arbete som åligger Socialstyrelsen bl.a. med anledning av Ädel-refor
men och försöksverksamheten med kommunalt huvudmannaansvar för 
primärvården. 

Inom den slutna vården har data om färdigbehandlade patienter ut
vecklats och samlats in av Landstingsförbundet. Från och med år 1991 
inhämtar och redovisar förbundet också uppgifter om väntetider till 
vissa operationer. 

Även det s.k. Dagmar 50-projektet kan ses som ett exempel på strä
vandena att förbättra grundinformationcn. Projektets syfte var att öka 
tillgängligheten och kapaciteten inom sjukvården och berörde sex medi
cinska specialiteter - ortopedi, kirurgi, internmedicin, urologi, kvinno
sjukvården och ögonsjukvården. Arbetet redovisades under år 1991 i 
sex Spri-rapportcr (nr 307 - 312) och belyste bl.a. värdet av den infor
mation som kan uttryckas i kvantitativa termer. 

Erfarenheterna från Dagmar 50-arbetet visar att uppföljning och ut
värdering ger starka incitament för såväl kunskaps- som verksamhetsut
veckling när arbetet bedrivs med respekt för professionens roll och 
verksamhetens starkt decentraliserade karaktär. Den metod, som använ
des, lämpar sig bäst för avgränsade system såsom en klinik eller en 
vårdcentral. Arbetsgruppen för Dagmar 50 har också i en slutrapport 
lämnat förslag till hur arbetet kan bedrivas i framtiden och därvid tagit 
hänsyn till att även frågor om kvalitet och effektivitet bör beh<mdlas. 

I de senaste Dagmar-överenskommelserna har avsatts 20 miljoner 
kronor per år under åren 1992 och 1993 för åtgärder som syftar till att 
förbättra informationsförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Med
len avser utvccklingsarbete för att bättre kunna beskriva och mäta pres
tationer i hälso- och sjukvården. kvalitetsuppföljning och ett medicinskt 
förvarningssystcm för att förbättra framförhållningen innan nya medi
cinska metoder får tas i bruk. 

Arbetet med att utveckla metoder och instrument för kvalitetssäkring 
inom hälso- och sjukvården kommer att ha hög prioritet under de när
maste åren. Den s.k. Nationella samrådsgruppen för kvalitet i hälso
och sjukvården har en central och samordnande funktion i detta sam-
1rnmhang. Gruppen är ett gemensamt och fristående samarbetsorgan för 
Socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Spri och Svenska Läkaresäll
skapet. Dess uppgift är att ta tillvara svenska och utländska erfarenheter 
och verka för att enhetliga mått och metoder utvecklas. Samrådsgrup
pen stimulerar och stödjer såväl nationellt som lokalt kvalitctssäk-
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ringsarbete, förmedlar kunskap och verkar för alt undervisning i kvali
tetssäkringskall ingå i olika vårdutbildningar. 

I detta sammanhang vill jag nämna att frågor om kvalitet i vården blir 
ett viktigt inslag i Spri:s fortsatta arbete. Staten och Landstingsförbun
det har nyligen träffat ett avtal om Spri för åren 1993 - 1995. Sam
manfattningsvis innebär detta en tydligare markering av att tyngdpunk
ten i Spri:s verksamhet skall ligga i ett långsiktigt och kvalificerat ut
vecklingsarbete, vilket kräver ett närmare samarbete med olika forsk
nings- och utvecklingsinstitutioner. Spri skall därvid främst arbeta med 
frågor och aspekter som rör kvalitet, effektivitet och produktivitet inom 
vården samt informationssystem och datorisering inom vården. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

Hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering 

Som jag tidigare anfört pågår ett intensivt förändringsarbete inom hälso
och sjukvården, där bl.a. nya organisations- och styrformer prövas 
inom ramen för nuvarande ansvarsfördelning mellan stat, landsting och 
kommuner. Även hälso- och sjukvårdens framtida organisation och 
finansiering i ett mer övergripande perspektiv diskuteras, där olika 
modeller bl.a. har belysts i Landstingsförbundets s.k. Vägvalsprojekt, i 
vilket Socialdepartementet och Socialstyrelsen har deltagit. En liknande 
ansats finns i Läkarförbundets förslag vad gäller förändringar såväl 
inom primärvården som inom läns- och regionsjukvården. 

Regeringen har den 12 mars 1992 tillkallat en parlamentarisk kom
mitte med uppdrag att dels analysera hälso- och sjukvårdens resurs
behov fram till år 2000, dels överväga hur hälso- och sjukvården bör 
finansieras och organiseras på den övergripande samhällsnivån. 

Kommittens överväganden skall grundas på en analys och värdering 
av i första hand tre olika finansierings- och organisationsmodeller - en 
reformerad landstingsmodell, en modell där hälso- och sjukvårdens 
samtliga resurser läggs hos primärvården samt en modell där resurserna 
samlas hos en eller flera försäkringsgivare. Den skall slutredovisa sitt 
arbete senast den 31 mars 1994. 

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

Socialutskottet anordnade våren 1991 i samråd med statens medicinsk
etiska råd en offentlig riksdagsutfrågning om prioriteringar inom hälso
och sjukvården. Socialutskottet ansåg att det fanns skäl till fördjupade 
överväganden kring vårdens prioriteringsfrågor. Bl.a. mot denna bak
grund har regeringen den 15 maj 1992 tillsatt en parlamentarisk utred
ning med uppgift att bl.a. överväga hälso- och sjukvårdens roll i det 
moderna välfärdssamhället och lämna förslag till vilka etiska principer 
som bör ligga till grund för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. 

Utredning skall ha slutredovisat sitt arbete vid utgången av år 1994. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 

85 



Husläkare 

För att underlätta och stimulera utvecklingen av inrättandet av hus
läkare - ett arbete som pågår hos många sjukvårdshuvudmän - har jag 
för avsikt att inom kort föreslå regeringen att lägga fram en proposition 
i frågan. Målet är att alla människor vid utgången av år 1995 skall ha 
tillgång till en husläkare. 

Ett husläkarsystem medför många positiva effekter. Kontinuiteten i 
kontakten mellan läkare och patient ökar. Systemet främjar också hel
hetssynen, vilket är positivt för det förebyggande arbetet. Genom att 
det nationella husläkarsystemet förutsätter en friare etableringsrätt ökar 
också valfriheten både för patienter och för läkare. Man kan också 
räkna med att effektiviteten främjas, eftersom patienterna i större ut
sträckning än för närvarande kan få behandling på rätt nivå. 

Anorexi och bulimi 

Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om hur många människor 
som är drabbade av anorexi och bulimi. Man vet dock att sjukdomarna 
i huvudsak drabbar unga kvinnor. Kunskaperna om sjukdomarna och 
hur dessa kan behandlas är i många fall bristfälliga. Dessutom är an
talet vård platser begränsat. 

Regeringen beslutade den 26 november 1992 att ge Socialstyrelsen 
och Folkhälsoinstitutet ett uppdrag angående stöd och vård till personer 
med anorexi och bulimi. l detta ingår bl.a. att analysera och beskriva 
förekomsten av anorexi och bulimi i befolkningen. Möjligheten att före
bygga sjukdomarna bör belysas och olika behandlingsmetoder kart
läggas och värderas. 1 uppdraget ingår även att bedöma om resurserna 
används effektivt samt hur information om anorexi och bulimi kan 
förmedlas för att få god genomslagskraft. Socialstyrelsen och Folk
hälsoinstitutet skall gemensamt redovisa uppdraget den 1 september 
1993. 

Rehabilitering av tortyroffer 

En förhållandevis stor del av de flyktingar som har kommit till Sverige 
på senare år har varit utsatta för tortyr och andra former av förföljelse. 
Det krävs ofta att vård personal m. fl. har särskild kompetens för att 
adekvat vård skall kunna ges till människor med tortyrskador. 

Socialutskottet har i sitt betänkande 1988/89: So U 15 Socialstyrelsen 
m.m. bl.a. anfört att regeringen bör överväga hur staten kan stödja en 
uppbyggnad av stödverksamheter i landstingens eller frivilligorganisa
tionernas regi för flyktingar och invandrare med svåra fysiska och psy
kiska men. 

Regeringen beslutade den 15 februari 1990 att överlämna riksdags
skrive\sen i denna del till Psykiatriutredningen. Utredningen kommer 
senast den 31 januari 1993 att överlämna ett betänkande, där den redo
visar sina förslag om hur staten kan stödja en sådan rehabiliteringsvcrk
samhct. 
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Ersättning vid behandlingsskada 

Regeringen har nyligen beslutat tillkalla en särskild utredare med upp
drag att lämna förslag om hur reglerna för ersättning vid behandlings
skada inom hälso- och sjukvården skall vara utformade i framtiden. 
Bakgrunden är att förändringarna av vårdformerna samt kommande 
EES-avtal och ett medlemsskap i EG gör att ett frivilligt försäkrings
system av det slag, som den nuvarande patientförsäkringen represente
rar, inte längre kan upprätthållas. 

Utredarens arbete bör vara avslutat vid utgången av år 1993. 

Läkemedelsförsörjningen 

En särskild utredningsman har fått regeringens uppdrag att se över den 
svenska läkemedelsförsörjningen, särskilt med avseende på Apoteks
bolagets framtida roll och verksamhetsinriktning. I uppdraget ingår att 
föreslå riktlinjer för såväl parti- som detaljhandel med läkemedel och 
tillhörande informations frågor, att föreslå nödvändiga förändringar i 
gällande avtal mellan staten och Apoteksbolaget AB samt att pröva 
frågan om Apoteksbolagets ägandestruktur. Utredaren skall rapportera 
sitt uppdrag till regeringen senast den 31 december 1993. 

Medicinsk-teknisk säkerhet 

I det regelverk som omfattas av avtalet om ett europeiskt ekonomiskt 
samarbetsområde (EES) ingår ett direktiv om aktiva medicintekniska 
produkter för implantation. Ett exempel på sådana produkter är hjärt
stimulatorer. Jag har i dag i en lagrådsremiss föreslagit att detta direktiv 
skall införlivas i svensk rätt genom en lag om medicintekniska produk
ter. Avsikten är att lagen skall omfatta samtliga medicintekniska pro
dukter, d.v.s. även de som ingår i de föreslagna EG-direktiven inom 
området. Lagen avses träda i kraft den I juli 1993. 

Internationell samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet 

Samarbetet med världshälsoorganisationen (WHO) är den mest om
fattande delen av Socialdepartementets internationella verksamhet. 
Genom stora extra bidrag över biståndsbudgeten stöder Sverige pro
gram som är av särskild vikt för utvecklingsländerna, t.ex. det globala 
aidsprogramrnet. Det internationella samarbetet vad gäller hiv/aids är 
viktigt också för Sverige. En reviderad global aids-strategi antogs av 
FN: s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc) under år 1992. Inom 
WHO:s europaregion prioriteras för närvarande insatser i Central- och 
Östeuropa. Sverige har bl.a. bidragit med tre miljoner kronor till 
WHO:s utvecklingsprojekt i S:t Petersburg och Baltikum. År 1991 
reviderades målen för den europeiska Hälsa för alla-strategin. Folk
hälsoinstitutets verksamhet ligger väl i linje med dessa mål. 
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Inom hälso- och sjukvårdsområdet sker också internationellt samar
bete inom Nordiska ministerrådet, Europarådet och Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Sverige har även bilate
rala samarbetsavtal inom hälso- och sjukvårdsområdet med Polen, 
Tjeckoslovakien och Ungern. 

D 1. Bidrag till hälso- och sjukvård 
Nytt anslag (förslag) 1 211 332 0001 

1 Medel har tidigare anvisats under förslagsanslagen Epidemiheredskap m.m. och 

Bidrag till allmän sjukvård m.m. 

Från detta anslag betalas ut det särskilda statsbidrag till den allmänna 
sjukvårdsersättningen som fr.o.m. den 1 januari 1985 utgår till sjuk
vårdshuvudmännen från den allmänna försäkringen. 

Vidare betalas ut från anslaget ersättningar för vissa kostnader och 
förluster som uppkommit på grund av myndighets ingripande för att 
förhindra spridning av smittsam sjukdom. Bestämmelserna i ämnet 
finns bl.a. i kungörelsen (l 956:296) om ersättning av statsmedel i vissa 
fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse och lagen (1989:225) om 
ersättning till smittbärare. Från anslaget betalas ut även vissa kostnader 
för patientförsäkring och vissa skadeersättningar. 

Från anslaget betalas också ut ersättning till sjukvårdshuvudmännen 
enligt överenskommelser mellan staten och huvudmännen om deras 
övertagande av statens ansvar dels för pensionskostnaderna för den 
personal som övergick i sjukvårdshuvudmännens tjänst vid övertagan
det av den psykiatriska sjukvården, dels för provinsialläkamas pensio
nering (prop. 1972:50, SoU 17, rskr. 169). Staten ersätter huvudmän
nen för deras åtaganden genom vissa årliga bidrag t.o.m. år 1993. 
Bidraget betalas ut sista gången i början av budgetåret 1993/94. 

Från anslaget betalas även kostnader för deltagande i EG:s cancer
program. 

Riksförsäkringsverket 

I enlighet med träffade överenskommelser om vissa ersättningar till 
sjukvårdshuvudmännen m.m. har det särskilda statsbidraget till den 
allmänna sjukvårdsersättningen från detta anslag beräknats till 
727 miljoner kronor under första halvåret 1993. Verket gör inte någon 
beräkning av utgiften för det särskilda statsbidraget under budgetåret 
1993/94. 

Enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare handhas sådana 
ersättningsärenden av försäkringskassorna. Riksförsäkringsverket beräk
nar kostnaderna för budgetåret 1992/93 till 5 680 000 kronor. 
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Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 för 
pensioner till provinsialläkama till 15 025 000 kr. och för bidrag till 
pensionskostnader enligt överenskommelsen om övertagandet av den 
psykiatriska vården m.m. till 70 657 000 kr. Bidragen betalas ut i juli 
1993 för sista gången. 

Föredragandens överväganden 

En överenskommelse har träffats med företrädare för sjukvårdshuvud
männen om vissa ersättningar från sjukförsäkringen m.m. för år 1993. 
Den ansluter till det system med schabloniserade ersättningar till huvud
männen som infördes fr.o.m. år 1985. Utgångspunkten för överens
kommelsen har varit en ram på 6 995 miljoner kronor. Överenskom
melsen finns redovisad i regeringens proposition 1992/93: 17 om vissa 
ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. 

Såsom jag har redogjort för i det föregående under liuera C konsta
terades i 1992 års kompletteringsproposition (1991/ 1992: 150 Del Il, 
bet. 1991/92:FiU29, rskr. 1991/92:345) att utgiftsramen för år 1993 
skulle ha varit 2 703 miljoner kronor, om skatteutjämningsavgiften 
hade avskaffats helt fr.o.m. år 1993 och om återbetalningen av den 
tillfälliga indragningen år 1992 inte skulle ha skett redan år 1993. 

Eftersom regeringen samtidigt aviserade att skatteutjämningsavgiften 
skall avskaffas för landstingens del fr.o.m. år 1994 och då den tidigare
lagda återbetalningen av den tillfälliga indragningen år 1992 innebär en 
engångsfinansiering, kan det belopp som återstår att fördela till sjuk
vårdshuvudmännen för år 1994 beräknas uppgå till nämnda belopp. Jag 
beräknar därför tills vidare ramen för ersättningarna till sjuk
vårdshuvudmännen från sjukförsäkringen för år 1994 till 
2 703 miljoner kronor. Nuvarande system för ersättningar till sjuk
vårdshuvudmännen måste emellertid göras om. Som jag nämnt pågår 
ett översynsarbete med syfte att förändra systemet. Jag avser att föreslå 
regeringen att lägga fram ett principförslag om en ändrad utformning 
av systemet för ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvud
männen m.m. i 1993 års kompletteringsproposition. 

Jag beräknar utgiften under budgetåret 1993/94 för det särskilda stats
bidraget till den allmänna sjukvårdsersättningen från detta anslag till 
1 117 ,3 miljoner kronor. Medelsbehovet till vissa pensionskostnader 
och provinsialläkarpensioner beräknar jag i enlighet med Socialstyrel
sens förslag, dvs. till ca 85,7 miljoner kronor. 

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 för ersättning till 
smittbärare m.m. till 6 miljoner kronor. För kostnader för patientför
säkring för den hälso- och sjukvård som bedrivs i statens regi och er
sättningar för vissa skador enligt Socialdepartementets beslut beräknar 
jag oförändrat ca 1,3 miljoner kronor. 

Sverige har anslutit sig till EG:s program mot cancer, som har en 
stark inriktning mot förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Jag 
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föreslår att 1 miljon kronor beräknas under förevarande anslag för 
Sveriges medverkan i EG:s cancerprogram. 

Det sammanlagda medelsbchovet beräknar jag till ca 1 211,3 miljoner 
kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till hälso- och sjukvård för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förs lagsanslag på 1 211 332 000 kronor. 

D 2. Insatser mot aids 

1991192 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

189 494 023 Reservation 9 094 352. 
192 720 000 
185 220 000 

Från anslaget betalas utgifter för särskilda insatser för att bekämpa 
spridningen av det virus, humant immunbrist virus (hiv), som kan leda 
till sjukdomstillståndet aids (acquired immune deficiency syndrome -
förvärvad immunbrist). Aids utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. 
Infektion av hiv hänförs enligt smittskyddslagen (1988: 1472) till de 
anmälningspliktiga sjukdomar som är samhällsfarliga. 

Ett handlingsprogram för den fortsatta bekämpningen av hiv/aids har 
antagits av riksdagen på grundval av prop. 1987/88:79 om åtgärder 
mot aids (bet. 1987/88:SoU10, rskr. 1987/88:165). Handlingsprogram
met innefattar information till allmänheten och särskilda grupper med 
s.k. riskbeteende. Det omfattar vidare stöd till förebyggande insatser 
inom narkomanvård och kriminalvård, psykosocial stödverksamhet 
samt stöd till samhällsvetenskapligt orienterad och medicinsk forskning. 
Bidrag till nämnda forskning lämnas dock inte från detta anslag utan 
dels från anslaget G 16. Socialvetenskapliga forskningsrådet, dels från 
det under utbildningsdepartementets verksamhetsområde upptagna an
slaget till Medicinska forskningsrådet. 

Från förevarande anslag lämnas också ett extra bidrag, som utgår 
främst till Stockholms läns landsting, Stockholms kommun, Göteborgs 
kommun, Malmö kommun och Malmöhus läns landsting men även till 
andra sjukvårdshuvudmän. Genom bidraget, som har avsetts utgå under 
en övergångstid, ges stöd till smittskyddsarbetet inom de landsting och 
kommuner där det är särskilt viktigt att åtgärder vidtas mot hiv-smittan. 

Sverige deltar även i det internationella arbetet med att bekämpa aids. 
Den del av medlen som avser information och stöd till psykosocialt 

arbete och utvecklingsarbete m.m. disponeras av Folkhälsoinstitutet. 
Institutet ansvarar också för utbetalningen av extra bidrag till sjuk
vårdshuvudmännen. Vid Folkhälsoinstitutet finns ett råd för aidsfrågor, 
som har en rådgivande funktion. Socialstyrelsen disponerar medel från 
anslaget för att utveckla en offensiv narkomanvård. 
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Folkhälsoinstitutet 

Folkhälsoinstitutet koncentrerar sin verksamhet till olika program. 
En enhet vid institutet omfattar verksamhetsområdena hiv/aids samt 

sex och samlevnad, oönskade graviditeter och STO (sexuellt överför
bara sjukdomar) i övrigt. 

Folkhälsoinstitutet framhåller att WHO räknar med att antalet smittade 
av hiv-infektion kommer att öka från ca 13 miljoner i dag till minst 40 
miljoner år 2000. Även om det i Sverige fanns 3 222 anmälda fall av 
hiv-smitta i oktober 1992, vilket i det globala perspektivet är relativt 
sett få fall, är hiv-epidemin inte under kontroll. Den omfattande inter
nationella smittspridningen i kombination med ökat resande över lan
dets gränser och pågående invandring till Sverige innebär en risk för 
fortsatt smittspridning i Sverige. 

Folkhälsoinstitutet anser att det är nödvändigt att ett hiv-preventivt 
arbete av minst samma omfattning som hittills fortsätter inom landet. 
Det behövs därvid centralt initierade insatser från institutet. Huvuddelen 
av den operativt förebyggande verksamheten bör dock enligt Folkhälso
institutet bedrivas inom landsting och kommuner samt genom olika 
organisationer. 

Institutets program som gäller hiv/aids har till huvudinriktning att för
medla kunskap, att motverka spridning av hiv/aids och att motarbeta 
diskriminering av hiv-smittade. Under budgetåret 1993/94 bör insatser
na enligt Folkhälsoinstitutet inriktas mot följande målgrupper, nämligen 
ungdomar, män som har sexuella kontakter med andra män, invandrare 
och/eller flyktingar samt befolkningen i allmänhet. 

Folkhälsoinstitutet framhåller särskilt att många frivilliga organisatio
ner gör en omistlig insats i det hiv/aids-förebyggande arbetet och i 
fråga om psykosocialt stöd bland smittade och deras familjer. Institutet 
vill stödja och uppmuntra detta arbete. Institutet betonar också att effek
ten av de preventiva åtgärderna bör följas upp och utvärderas. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen följer fortlöpande utvecklingen inom hiv/aids-området, 
såsom bl.a. hiv-infektionens spridning samt behovet av testning, rådgiv
ning, diagnostik, medicinsk vård och behandling, omvårdnad och psy
kologiskt stöd. Medel till bl.a. utvecklingsarbete inom socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg, som bör omfatta även insatser mot hiv/ 
aids, föreslås bli anvisade i form av utvecklingsmedel under anslaget 
till Socialstyrelsen. I dessa utvecklingsmedel bör enligt Socialstyrelsen 
ingå bl.a. medel som tidigare anvisats under anslaget Insatser mot aids 
till motsvarande ändamål. 
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Föredragandens överväganden 

Man får räkna med att hiv kommer att finnas kvar i vårt samhälle 
under mycket lång tid, kanske under flera generationer. Detta måste 
vara utgångspunkten för det förebyggande arbetet. Fortsatta insatser 
mot hiv-smittan är nödvändiga. Insatserna måste inriktas på att mot
verka smittspridningen på både lång och kort sikt och främst bygga på 
lokala aktiviteter. 

Även om insatserna mot hiv/aids alltmer har integrerats som en del av 
de ordinarie samhällsorganens reguljära verksamhet finns det fortfaran
de ett starkt behov av att från centralt håll initiera förebyggande insat
ser. En förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, lands
ting och frivilligorganisationer bör därvid eftersträvas. 

Många intresseorganisationer gör betydelsefulla insatser. Stödet till 
organisationernas arbete bör fortsätta under budgetåret l 993/94. 

Spridningen av hiv bland injektionsmissbrukare har mötts med en 
kraftfull förstärkning av insatserna inom narkomanvården. Samtidigt är 
hiv-situationen bland narkotikamissbrukare i Sverige förhållandevis 
gynnsam vid en internationell jämförelse. Den 30 juni 1992 förelåg 
totalt 615 anmälningar om hiv-smitta bland narkotikamissbrukare i 
Sverige. Antalet nyanmälningar av smittade har minskat och är nu i 
genomsnitt två till tre per månad. Antalet aids-diagnoser bland narko
tikamissbrukare har däremot ökat under de senaste åren. T.o.m. år 
1990 hade sammanlagt 17 anmälningar om aids bland narkotikamiss
brukare gjorts. Enbart under år 1991 anmäldes 20 nya fall. Den 30 juni 
1992 hade totalt 51 fall diagnostiserats. 

Läget är emellertid inte stabilt. Om de preventiva insatserna minskas 
kan detta på kort tid leda till en snabbare ökning av antalet smittade. 
Fortsatt stöd bör därför utgå till en offensiv narkomanvård. Centrala 
initiativ behövs för att utveckla den långsiktiga vården av tunga narko
tikamissbrukare. De insatser som bekostas från detta anslag skall därvid 
ha till huvudsakligt syfte att begränsa spridningen av hiv/aids. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att meddela riktlinjer för en 
fortsatt utveckling av en offensiv narkomanvård. 

Folkhälsoinstitutet, till vilket knutits ett rådgivande råd för aidsfrågor, 
har numera den övergripande uppgiften att samordna arbetet med att 
begränsa spridningen av hiv/aids. Regeringen har föreskrivit att högst 
6,5 miljoner kronor får användas för institutets förvaltningskostnader 
för detta arbete under budgetåret 1992/93. 

Jag anser att förvaltningskostnaderna bör budgeteras under ram
anslaget G 4. Folkhälsoinstitutet fr.o.m. budgetåret 1993/94 och före
slår därför att medel för ändamålet i stället beräknas under nyssnämnda 
anslag. 

Socialstyrelsen har disponerat medel för att utveckla narkomanvården 
i syfte att begränsa spridningen av hiv/aids. Regeringen har föreskrivit 
att 1 miljon kronor av medlen är avsedda för Socialstyrelsens förvalt
ningskostnader för arbetet med hiv/aids-frågorna. Jag anser att dessa 
förvaltningskostnader bör bekostas från ramanslaget G 3. Socialstyre!-
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sen fr.o.m. budgetåret 1993/94. Jag föreslår därför att I miljon kronor 
beräknas under nämnda anslag. 

Socialstyrelsen har föreslagit att de medel som ställts till styrelsens 
förfogande under anslaget Insatser mot aids fr.o.m. budgetåret 1993/94 
anvisas som utvecklingsmedel under anslaget till Socialstyrelsen. Jag 
anser emellertid att medlen till insatser mot aids bör anvisas samlat 
under förevarande anslag även för det kommande budgetåret. 

Sedan medel för myndigheternas handhavande av hiv/aids-frågorna 
beräknats under anslagen till Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, 
beräknar jag i övrigt ett oförändrat anslag till insatser mot aids för 
budgetåret 1993/94 eller ca 185 ,2 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Insatser mot aids för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

reservationsanslag på 185 220 000 kronor. 

D 3. Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i krig 
1991/92 Utgift 121 309 913 1 

1992/93 Anslag 165 I 04 000 1 

1993/94 Förslag 164 300 000 
1 Anslagen 13eredskapslagring och utbildning m.m. för hälso- och sjukvård i krig och 
Driftkostnader för bercdskapslagring m.m. 

Från anslaget bekostas utgifter för investeringar och drift av bered
skapslager för den civila hälso- och sjukvårdens krigsorganisation samt 
för utbildning av personal som skall tjänstgöra inom den civila hälso
och sjukvårdens krigsorganisation. Anslaget ingår i den ekonomiska ramen 
för totalförsvarets civila del (prop.1991192:102, bet.1991/92:FöU12, 
rskr.1991/92:337). Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i krig om
fattar förutom den civila hälso- och sjukvården även socialtjänst samt 
miljö- och hälsoskyddet i krig. Socialstyrelsen är funktionsansvarig 
myndighet. 

Övergripande mål för funktionen 

Hälso- och sjukvården skall verka för att varje skadad eller sjuk under 
kriser och i krig kan ges en medicinskt acceptabel behandling och vård. 
Ambitionen skall vara att hålla de medicinska behandlingsresultaten på 
fredstida nivå för det stora flertalet patienter, trots att den allmänna 
vårdstandarden inte kan vara densamma soin i fred. Kapaciteten skall 
vara tillräcklig för att tillgodose såväl de krigsskadade patienternas 
bclumdlingsbehov som sådm1 frcdsmässig sjukvård som inte kan anstå. 
En skadad skall kunna ges primärkirurgisk behandling inom sex timmar 
efter skadetillfället. 
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Socialtjänsten skall även under kriser och i krig medverka till att de 
grundläggande livsbetingelserna för samtliga civilpersoner som vistas 
inom kommunen tryggas, då kraftigt ökade krav har uppkommit på 
grund av krigshandlingar inom kommunen, men också på grund av 
åtgärder som kan bli nödvändiga, såsom tidig utskrivning av patienter, 
utökad barnomsorg, utrymning samt omhändertagande av flyktingar. 

Miljö- och hälsoskyddet skall medverka till att sådan hygien kan upp
rätthållas även i krig att smittspridning och uppkomst av epidemier så 
långt möjligt förebyggs. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har för budgetåret 1993/94 lämnat en fördjupad 
anslagsframställning och därvid bl.a. redovisat styrelsens verksamhets
inriktning vad avser beredskap samt också överlämnat programplan 
1993/94-1997 /98 för funktionen hälso- och sjukvård, socialtjänst samt 
miljö- och hälsoskydd. 

Inriktningen och den ekonomiska ramen i programplanen motsvarar i 
stort planeringsnivå I i Socialstyrelsens programplan för budgetåren 
1992/93-1996/97. Medelsberäkningarna för budgetåret 1993/94 I igger 
inom den av regeringen anvisade ekonomiska planeringsramen för det 
civila totalförsvaret. För budgetåret 1993/94 begärs 169 miljoner 
kronor och därutöver vissa bemyndiganden. Socialstyrelsen föreslår att 
nuvarande anslag för ändamålet ersätts med ett ramanslag fr.o.m bud
getåret 1993/94. 

Socialstyrelsen framhåller att konsekvenserna för hälso- och sjukvår
den av totalförsvarets ändrade inriktning genom 1992 års försvarsbeslut 
ännu inte har analyserats i detalj. De preliminära slutsatserna är 
emellertid att behovet av beredskapsåtgärder i stort kommer att vara 
oförändrat i förhållande tiJI tidigare planering. Viktiga utgångspunkter 
är att fortsätta lageruppbyggnaden av läkemedel för tillkommande 
krigsskadade, att klara försörjningen med infusionsvätskor och att vidta 
åtgärder mot kemisk och bakteriell krigsföring ( ABC-skydd ). 

Socialstyrelsens programplan innehåller förslag till indikato
rer/resultatmått till de mål som fastställs för funktionen. Styrelsen 
föreslår att de uttrycks i kapacitet, uthållighet och omställningsförmåga. 
Vid programplanens början bedöms hälso- och sjukvårdens kapacitet till 
ca 50 % av planerat behov i krig och uthålligheten till ca 75 % . Om
ställningsförmågan bedöms inte vara helt godtagbar eftersom uppbygg
naden av sambandssystem är i sitt inlcdningsskede. Socialtjänsten har 
enligt Socialstyrelsen brister både i kapacitet och i omställningsför
måga. Brister föreligger främst i personalens beredskap för en föränd
rad verksamhet i krig. Hälsoskyddets kapacitet, uthållighet och omställ
nings förmåga bedöms inte helt godtagbar, bl.a därför att ansvarsför
hållandena framstår som oklara mellan myndigheterna. 
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Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

De övergripande mål för som satts upp för funktionen Hälso- och 
sjukvård m.m. genom 1992 års försvarsbeslut bör ligga fast. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 164,3 miljoner kronor 

Resultatbedömning 

Socialstyrelsen har i sin fördjupade anslagsframställning närmare redo
gjort för verksamhetens resultat. Redovisningen är dock inte tillräckligt 
utvecklad för att ge regeringen det underlag som erfordras för att be
döma verksamhetens resultat vad avser funktion Hälso- och sjukvård 
m.m. Det framgår t.ex. inte hur tilldelade resurser har använts under 
resultatperioden. Socialstyrelsens programplan irmehållcr förslag till 
resultatmått för de mål som fastställs för funktionen. Styrelsen föreslår 
preliminärt att de uttrycks i kapacitet, uthållighet och omställningsför
måga. Jag anser det angeläget att styrelsen utvecklar dessa mått på ett 
sådant sätt att de också kan vara instrument i budgetprövningen. Det är 
även angeläget att beredskapsläget belyses på ett konkret sätt. Jag avser 
att under anslaget G 3. Socialstyrelsen återkomma i fråga om styrel
sens fördjupade anslagsframställning, eftersom beredskapsfrågoma är 
en tvärsektoriell uppgift för Socialstyrelsen (prop. 1990/91: 150 
bil.II:4.l, bet. 1990/9l:FiU37, rskr. 1990/91:390). 

Slutsatser 

Inriktningen av den civila hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt 
hälsoskyddet i krig har t.o. m. budgetåret 1986/87 lagts fast i 1992 års 
försvarspolitiska beslut (prop. 1991/92:102. kapitel 5, bet.1991/92:FöUI2, 
rskr.1991/92:337). Jag anser att de riktlinjer som lades fast i 1992 års 
försvarsbeslut bör gälla även för budgetåret 1993/94. 

Regeringen har genom beslut den 10 oktober 1992 uppdragit åt 
Socialstyrelsen att tillsammans med Läkemedelsverket och Apoteks
bolagct AB till den lettiska staten överlämna den fabrik för tillverkning 
av infusionslösningar som finns vid Läkemedelsverket i Uppsala. Detta 
har kunnat göras därför andra tillverkningsmetoder i krig för infusions
lösningar är under utveckling. Den planerade tillverkningen vid mini
fabriken kommer att ersättas genom investeringar i ny teknik, vilket 
ryms inom anslaget. 

Jag har beräknat ramanslaget efter följande budget. 
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Budget 

1992/93 

1. Investeringar i beredskapslager rn.rn. 84 786 000 
2. Utbildning 19 600 000 
3. Drift och underhåll av 

beredskapslager rn. rn. 34 560 000 
4. Ersättning till sjukvårds-

huvudrnännen rn.rn. 26 158 000 

Summa 165 104 000 

1993/94 

85 400 000 
20 000 000 

35 300 000 

23 600 000 

164 300 ()()() 

Anslaget bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 vara ett ramanslag. 
Sammantaget beräknar jag anslaget till 164,3 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i krig för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 164 300 000 kronor. 

D 4. Bidrag till Spri 
1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

30 375 000' 
30 375 000'· 2 

26 300 000 

' Anslaget Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliserings
institut. 
2 Ytterligare 11 098 000 kronor har anvisats på tilläggsbudget 1992/93. 

Från anslaget utgår statens bidrag till Spri. Spri är hälso- och sjuk
vårdens utvecklingsinstitut. Huvudmän för institutet är staten och 
Landstingsförbundet. Staten svarar för hälften av finansieringen av 
Spri. 

Staten och Landstingsförbundet har den 18 juni 1992 träffat ett avtal 
om Spri för perioden 1993 - 1995. Sammanfattningsvis innebär det nya 
avtalet om Spri att det blir en tydligare markering av att tyngdpunkten 
i verksamheten skall ligga i ett långsiktigt och kvalificerat utveck
lingsarbete. Spri skall i större utsträckning än hittills arbeta med att för 
praktisk tillämpning identifiera, beskriva, utvärdera, integrera och sam
manställa resultaten av den forskning och det utvecklingsarbete som 
utförts inom Spris verksamhetsområde, nationellt och internationellt. En 
väsentlig del av verksamheten skall vara metodutveckling av betydelse 
för hälso- och sjukvården. 

Spri skall främsi arbeta med frågor som rör kvalitet, effektivitet och 
produktivitet samt informationssystem och datorisering inom vården. 

Spri skall arbeta i nära samverkan med professionen, vårdgivarna och 
der~\s huvudmän. Spri bör utveckla ett närmare samarbete med olika 
forsknings- och utvecklingsinstitutioner. En mycket viktig uppgift för 
Spri är att sprida resultaten av sitt utvecklingsarbete i sådana former att 
det stimulerar och stödjer det lokala förändringsarbetet. 
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Ägarna skall enligt överenskommelsen om finansiering dels tillskjuta 
vissa medel i basfinansiering, dels medel för uppdrag till Spri (prop. 
1992/93: 114, bet. 1992/93: So U1 1 , rskr. 1992/93: 131). Jag kommer 
senare denna dag att föreslå regeringen att godkänna avtalet. 

Föredragandens överväganden 

Verksamheten vid Spri kommer med den inriktning som ang1v1ts i 
avtalet att kunna ge ett viktigt bidrag till det nödvändiga effektivise
ringsarbetet inom hälso- och sjukvården. Spri kommer framöver att 
vara en utpräglad kunskapsorganisation, vilket ställer krav på förändrad 
kompetens, större flexibilitet och delvis nya arbetssätt inom Spri. Jag 
bedömer det som mycket angeläget att denna process fullföljs med stor 
kraft. 

En utvärdering av Spris verksamhet skall vara avslutad den 1 sep
tember 1994. I utvärderingen skall särskild vikt läggas vid i vilken 
utsträckning åtgärder har vidtagits för att anpassa verksamheten och 
organisationen till den av ägarna i avtalet angivna verksamhetsinrikt
ningen. En särskild bedömning skall göras av effekterna av Spris verk
samhet och i vilken omfattning Spris produkter använts samt hur meto
der m.m. fungerat i praktisk tillämpning. 

Under detta anslag beräknas enbart medel för basfinansieringen till 
Spri. Medel för uppdrag till Spri kommer för budgetåret 1993/94 att 
beräknas under anslagen G 3. Socialstyrelsen med 4 miljoner kronor 
samt G 10. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik 
(SBU) med 1 miljon kronor. 

Enligt överenskommelsen om finansieringen av Spri skall staten i bas
finansiering för åren 1993 och 1994 tillskjuta 26 resp. 26,6 miljoner 
kronor. Anslaget för budgetåret 1993/94 bör således beräknas till 
26,3 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Spri för budgetåret 1993/94 anvisa ett för

slagsanslag på 26 300 000 kronor. 

D 5. Bidrag till WHO 
Nytt anslag (förslag) 29 800 000 1 

1 Medel har tidigare anvisats under anslaget Internationell samverkan. 

Från detta anslag bekostas Sveriges bidrag till världshälsoorganisatio
nens (WHO) verksamhet. 

7 f?iksclagen /99}./9.l. I 1<1ml. Nr /011. 8i/11g11 () 
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Föredragandens överväganden 

Jag har tidigare översiktligt redogjort bl.a. för Sveriges internationella 
samverkan i olika avseenden under föreslaget ramanslag till utred
ningar, utveckling och samverkan. 

Samarbetet med WHO utgör en mycket viktig del av den inter
nationella verksamheten inom hälso- och sjukvården. Som en grund
läggande förpliktelse skall Sverige betala visst bidrag till WHO:s verk
samhet. 

Jag föreslår att ett särskilt förslagsanslag tas upp för bidraget till 
WHO och beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 för Sveriges 
bidrag till 29,8 miljoner kronor. Detta belopp kan emellertid komma att 
förändras till följd av ändringar i WHO:s budget och valutakurser. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till WHO för budgetåret 1993/94 anvisa ett för

slagsanslag på 29 800 000 kronor. 

D 6. Bidrag till WHO-enheten för rapportering av 
läkemedelsbiverkningar 
1991/92 Utgift 3 022 763' 
1992/93 Anslag 2 479 000' 
1993/94 Förslag 2 59 l 000 

' Anslaget WHO-enheten för rapportering av läkemcdclsbiverkningar. 

Från anslaget utgår bidrag till WHO-enheten för rapportering av läke
medelsbiverkningar. 

Bidraget lämnas till driften av de operativa delarna av verksamheten 
vid världshälsoorganisationens enhet för läkemedelsbiverkningar (WHO 
Drug Monitoring Centre) som genom ett avtal mellan WHO och rege
ringen år 1978 fördes över till Sverige. Verksamheten bedrivs av stif
telsen WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring. 

Styrelsen för stiftelsen 

Under perioden juli 1991 - juni 1992 ingavs och bearbetades 124 089 
biverkningsrapporter. Vid slutet av året fanns rapporter om mer än 
l miljon fall i WHO-databasen. 

Styrelsen anser i sin anslagsframställning att anvisade medel under 
budgetåret 1991/92 har varit otillräckliga för all täcka kostnaderna för 
WHO-centrets verksamhet. Genom att centrets inkomster av konsult
och försäljningsverksamhet har varit tillfredsställande har dock kostna
derna för verksamheten kunnat täckas. WHO har under året bidragit 
med 5 000 USD - motsvarande ca 35 000 kronor - till centrets verk
samhet. 
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Föredragandens överväganden 

WHO-enheten har vissa möjligheter att bedriva konsult- och försälj
ningsverksamhet. Omfattningen och inriktningen av sådan verksamhet 
måste dock beslutas i samråd med WHO. Enhetens verksamhet bedrivs 
i stiftelseform. Statens anvisande av medel till stiftelsens verksamhet 
har karaktären av ett statligt bidrag. Anslaget bör fr.o.m. nästa budget
år benämnas Bidrag till WHO-enheten för läkemedelsbiverkningar. 

Jag beräknar ett bidrag till stiftelsen för budgetåret 1993/94 på 
2 591 000 kronor. Bidraget bör anvisas över elt obetecknat anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läke

medelsbiverkningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 
2 591 000 kronor. 
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E. Omsorg om äldre och handikappade 

Mål och inriktning för äldreomsorgen 

Målen för äldreomsorgen är: 
* att människor på äldre dagar skall kunna känna sig trygga och veta 

att de får den omsorg de behöver, 
* att de själva skall få bestämma över sin livssituation och få behålla 

sin integritet och valfrihet även när vårdbehoven blir omfattande. 
Dessa övergripande mål skall vara vägledande både för planeringen 

av äldreomsorgen och i det dagliga omsorgs- och vårdarbetet. Äldre
omsorgen måste fortsätta utvecklas för att kunna tillgodose stora om
sorgs- och vårdbehov i det egna hemmet liksom i särskilda boende
former för service och vård. 

Hemtjänsten har genomgått en kraftfull utbyggnad under den senaste 
tioårsperioden och antalet hjälptimmar har fördubblats. Antalet personer 
som lär hemtjänst har dock minskat och en förskjutning skett i ålders
sammansättningen hos dem som får service och vård i hemmet. Från år 
1980 till 1991 minskade antalet hjälptagare från 348 000 till 286 000. 
Antalet hjälptagare minskar i samtliga åldersgrupper både i absoluta tal 
och relaterat till antalet äldre i resp. åldersgrupp. År 1983 utgjorde 
gruppen 80-åringar och äldre 40 % av samtliga hjälptagare och år 1991 
uppgick 80-åringarnas andel till 53 % . 

Merparten av samtliga hjälptagare beviljas hjälp i begränsad omfatt
ning och en relativt liten del har omfattande hjälpinsatser överstigande 
50 timmar i månaden. Antalet 80-åringar som får omfattande hjälpinsat
ser har ökat under hela 80-talet; i både absoluta och relativa tal. 

Antalet platser och antalet boende i särskilda boendeformer för ser
vice och omvårdnad har också minskat under det senaste decenniet. 
Också relaterat till antalet äldre i olika åldersgrupper har utnyttjandet av 
särskilda boendeformer minskat. 

Den kommunala färdtjänsten är av stor betydelse för både äldre och 
yngre med förllyttningshandikapp. Kommunens ansvar att bedriva 
färdtjänst framgår av socialtjänstlagen ( 1980:620). Enligt 10 § social
tjänstlagen bör socialnämnden genom hjälp i hemmet, färdtjänst och 
annan service underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontak
ter med andra. 

Antalet personer med färdtjänstlegitimation ökade kraftigt under 1980-
talet. Under de senaste två åren har emellertid en viss minskning av 
antalet personer med färdtjänstlegitimation skett. Enligt tillgänglig sta
tistik hade 439 000 personer tillstånd att resa med kommunal färdtjänst 
år 199 l. 

Det är viktigt att se kommunal färdtjänst och andra former av särskilt 
anpassad kollektivtrafik som komplement till den ordinarie kollektiv
trafiken. Handikapputredningen har i sitt huvudbetänkande (SOU 
1991 :46) Handikapp - Välfärd - Rättvisa och i slutbetänkandet (SOU 
1992 :52) Ett samhälle för alla lämnat en rad förslag som avser utform
ningen av kommunal färdtjänst och frågor om tillgängligheten i kolkk-
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tiva färdmedel. Slutbetänkandet är för närvarande föremål för remiss
behandling. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

Den 1 januari 1992 övertog kommunerna det samlade ansvaret för 
äldreomsorgen. Detta innebar att 500 enheter för långtidssjukvård med 
sammanlagt 31 000 platser fördes över från landstingen, liksom betal
ningsansvaret för ytterligare 3 400 platser för somatisk långtidssjuk
vård. Ett särskilt betalningsansvar infördes också för medicinskt färdig
behandlade inom somatisk korttidssjukvård och geriatrisk vård. Kom
munerna övertog också ansvaret för dagverksarnheter, sjukvårdsinsatser 
i särskilda boendeformer för service och vård samt gavs en befogenhet 
att svara för hemsjukvården i ordinärt boende. 

Riksdagen fattade i juni 1991 beslut om den ekonomiska reglering 
som följde av Ädel-reformen (prop. 1990/91: 150 bil. 1:3, bet. 1990/91: 
SoU25, rskr. 1990/91:384). Regleringen innebar att totalt 20,3 miljar
der kronor fördes över från landstingen till kommunerna. 

Riksdagen beslutade samtidigt om ett utökat statligt stöd till äldreom
sorgsområdet uppgående till totalt 5,5 miljarder kronor under en fem
årsperiod. Av medlen avses 2 miljarder kronor utges som stimulans
bidrag till byggande av gruppbostäder för personer med åldersdemens 
och utvecklingsstörning samt fysiskt handikappade och psykiskt sjuka. 
För ombyggnad av sjukhem samt nybyggnad av äldrebostäder avsattes 
1 miljard kronor. Med syfte att påskynda utbyggnaden av särskilda 
boendeformer för äldre och handikappade utbetalas stimulansbidragen 
till anordnande av gruppbostäder och för viss ombyggnad av sjukhem
men fr.o.m. budgetåret 1992/93 i direkt anslutning till färdigställandet 
av verksamheten. För att täcka viss del av kostnaden för medicinskt 
färdigbehandlade kompenseras kommunerna under en treårsperiod med 
ett särskilt statsbidrag om sammanlagt 1,5 miljarder kronor. År 1991 
utbetalades vidare 500 miljoner kronor till kommunerna som stöd till 
utbildningsinsatser och information i samband med genomförandet av 
Ädel-reformen. 

Landstingen och de landstingsfria kommunerna tillfördes ett särskilt 
statsbidrag på 500 miljoner kronor under år 1992 med syfte att bl.a. 
förkorta kötiderna inom den somatiska korttidssjukvården. 

Regeringen beslutade i september 1991 att ge Socialstyrelsen i upp
drag att dels följa och utvärdera Ädel-reformen, dels i samarbete med 
Boverket beskriva utvecklingen när det gäller särskilda boendeformer 
samt följa upp utnyttjandet av stimulansbidragen. Uppdragen avses 
pågå under fem år och särskilda medel anvisas för ändamålet. 

Socialstyrelsen lämnade i september 1992 den första årsrapporten som 
redovisar erfarenheter av Ädel-reformen och utnyttjandet av stimulans
bidragen. I ett ramprogram för uppföljningen kommer utvecklingen att 
beskrivas dels på nationell nivå, dels i temastudier och genom lokalt 
utvärdcringsarbete. Den nationella uppföljningen syftar till att med 
hjälp av statistiska uppgifter om bl.a. resurser och vårdkonsumtion, 
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skapa ett instrument för löpande jämförelser mellan kommunerna. 
Temastudierna syftar till mer avgränsade studier av Ädel-reformens 
praktiska utfall. En studie om reformens samhällsekonomiska effekter 
påbörjades hösten 1992 och utförs vid Lunds Universitet. Socialstyrel
sens regionala tillsynsenhet i Umeå genomför, i samarbete med Handi
kappinstitutet, en kartläggning av hur hjälpmedelsförsörjningen på
verkats av Ädel-reformen. Kring kvalitets- och säkerhetsfrågor planeras 
ett antal separata studier. Bl.a. avses Spri genomföra en studie om sjuk
hemmens roll och funktion. En ökad integration av hemtjänst och hem
sjukvård var en förväntad effekt av Ädel-reformen. Hur denna utveck
las kommer att vara ett av ämnena för de särskilt fördjupade tema
studierna. Ett lokalt utvärderingsarbete planeras också, vilket praktiskt 
innebär att ett antal kommuner eller socialdistrikt sammanlänkas för 
gemensam uppföljning och erfarenhetsutbyte. 

Socialstyrelsen sammanfattar i årsrapporten det första halvårets all
männa erfarenheter av Ädel-reformen. Huvudmännen har i första hand 
prioriterat organisatoriska och ekonomiska frågor. Frågorna har varit 
många kring regelverket och Socialstyrelsen har i författningar och 
allmänna råd preciserat vissa oklarheter som berört den kommunala 
hälso- och sjukvården. Vissa oklarheter i fråga om begreppet medi
cinskt färdigbehandlad har föranlett särskilda tillsynsinsatser från 
Socialstyrelsen och vissa gränsdragningsfrågor kring t.ex. psykiskt 
sjuka kommer enligt styrelsen att behöva diskuteras vidare. Några om
fattande verksamhetsmässiga förändringar tycks ännu inte ha skett. 
Sammanfattningsvis gör Socialstyrelsen bedömningen att genomförandet 
av Ädel-reformen inte förorsakat några större problem. 

När det gäller stimulansbidragen till gruppboende och andra alter
nativa boendeformer har Socialstyrelsen gjort en sammanställning av 
första årets utnyttjande. I juli 1992 hade av totalt 675 inkomna an
sökningar, 557 beviljats bidrag med sammanlagt 278,5 miljoner kronor. 
Kommunerna svarade för 70 % av ansökningarna, landstingen för 
27 % och 3 % avsåg ansökningar om bidrag från enskilda. Flertalet 
ansökningar avser gruppbostäder i huvudsak avsedda för åldersdementa 
och utvecklingsstörda. Av samtliga inkomna ansökningar avslogs 118 
stycken eller 17 % . De vanligaste skälen för avslag har varit brister i 
boendestandard som avsaknad av dusch, toalett eiler kokmöjlighet i den 
egna lägenheten. Första årets erfarenheter av stimulansbidragen visar 
att intresset är stort och att standarden på de nytillkomna boende
enheterna är hög. Antalet gruppbostäder har ökat snabbt. I september 
1989 fanns 266 gruppbostäder för knappt 2 000 boende. I december 
1991 hade antalet ökat till 641 gruppbostäder med drygt 5 000 boende. 

Som stöd för informations- och utbildningsinsatser i samband med 
genomförandet av Ädel-reformen, beslöt riksdagen att anvisa 
500 miljoner kronor för åren 1991 och 1992. Bidraget utbetalades i 
november 1991 som ett engångsbelopp. Socialstyrelsen har i första 
årsrapporten av Ädel-reformens utvärdering också redovisat hur infor
mations- och utbildningsinsatsema bedrivits. Resultaten från en kom
munenkät visar att landstingsanställd personal i liten utsträckning del-
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tagit i utbildningen. Nästan samtliga kommuner har upprättat utbild
ningsplaner och genomfört utbildningar enligt dessa planer. I flertalet 
kommuner återstår utbildningsinsatser och den I april 1992 var knappt 
30 % av statsbidraget förbrukat. 

Betalningsansvarsutredningen (S I 991: 16) har i uppgift att följa 
tillämpningen och effekterna av det kommunala betalningsansvaret 
inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att vid behov föreslå 
förändringar i utformningen av systemet med bctalningsansvar. I utred
ningens första delrapport, avlämnad i juni 1992, redovisas att systemet 
med ett kommunalt betalningsansvar har varit ett mycket effektivt inci
tament för kommunerna att öka utbudet av boende, vård och service. 
Som framgår av en undersökning av Landstingsförbundet har antalet 
medicinskt färdigbehandlade inom somatisk akutsjukvård och geriatrisk 
vård halverats sedan bctalningsansvaret infördes. 

I november 1991 beslöt regeringen att inrätta en särskild delegation 
angående behovet av korrigeringar i förhållande till den ekonomiska 
regleringen till följd av Ädel-reformen. Delegationens uppgift begränsa
des till att göra en avstämning med utgångspunkt i uppenbara tekniska 
fel eller räknefel som kunde ha skett i samband med den ekonomiska 
regleringen. Delegationen, som antog namnet Ädel-delegationen, av
lämnade den 1 juni 1992 sina förslag till korrigeringar till regeringen. 
Ädel-delegationen bedömde att korrigeringar motsvarande + 31,5 miljo
ner kronor netto för kommunerna och -31,5 miljoner kronor för lands
tingen borde göras i förhållande till den tidigare beslutade ekonomiska 
regleringen. Riksdagen har vid behandlingen av propositionen (prop. 
1992/93:36, bet. 1992/93:FiU2, rskr. 1992/93:119) om vissa frågor 
om den kommunala ekonomin beslutat om formerna för reglering av 
dessa belopp. 

Riksdagen har nyligen fattat beslut med anledning av förslagen i pro
positionen (prop. 1992/93:129, bet. SoU1992/93:12, rskr. 1992/93: 
132) om avgifter inom äldre- och handikappomsorgcn. Beslutet innebär 
att kommunerna fr.o.m. den I mars 1993 får ta ut avgifter för hjälp i 
hemmet, service och omvårdnad samt boende. Avgifterna skall vara 
skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnad. De skall be
stämmas så att den enskilde får kvar tillräckliga medel för sina person
liga behov. Beslutet innebär bl.a. att kommunerna kommer att få ta ut 
avgifter i de sjukhem som till följd av Ädel-reformen övenagits från 
landstingen. Vidare innebär beslutet att den nuvarande särskilda be
stämmelsen i socialtjänstlagen om avgift för hclinackordering i särskild 
boendeform upphävs. 

Regeringen uppdrog i mars 1991 åt Socialstyrelsen att kartlägga och 
beskriva de äldres situation i hemmet med särskild uppmärksamhet på 
de grupper som kan antas vara utsatta för olika former av våldshand
lingar. Socialstyrelsen avlämnade i mars 1992 rapporten Övergrepp mot 
äldre i hemmet. Sammanfattningsvis konstaterar Socialstyrelsen att 
området är relativt outforskat och att det är svårt att få belägg för om 
våldet mot äldre tenderar att öka, minska eller är konstant. Våld och 
andra övergrepp inom familjen omges nästan alltid med tystnad och det 
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är svårt för en utomstående att upptäcka förekomsten av övergrepp. Jag 
har erfarit att Socialstyrelsen avser att fortsätta följa frågan aktivt. 

Huvudansvaret för omsorger om äldre åvilar samhället men också 
anhöriga, vänner och andra närstående bidrar med betydelsefulla insat
ser. Med stöd ur Allmänna arvsfonden har Socialstyrelsen fördelat 
medel till utvecklingsinsatser inom området stöd till anhöriga. Resultatet 
av verksamheten har redovisats av Socialstyrelsen i rapporten Den tysta 
omsorgen - om försök att ge stöd till anhöriga. 

Frivilliga insatser bör i ökad utsträckning ges erkännande och stöd 
liksom det arbete som utförs av frivilliga organisationer. Regeringen 
beslutade den 25 juni .1992 att bidra ekonomiskt till ett projekt som 
avser förmedling av frivilliginsatser. 

En följd av EES-avtalet är att Sverige kommer att delta i EG:s äldre
program. Regeringen har under hösten tillsatt en nationalkommitte inför 
det europeiska äldreåret 1993. 

Mål och inriktning för handikappolitiken 

Utgångspunkten för handikappolitiken är uppfattningen om alla männi
skors lika värde och lika rätt. Innebörden av detta är att funktions
hindrade skall beredas möjligheter att som andra vara med i samhälls
livet och delta i olika aktiviteter. Strävan skall vara att personer med 
funktionshinder - precis som andra medborgare - skall ges möjligheter 
att få en god utbildning, ha ett förvärvsarbete, ha ett tryggt och värdigt 
boende, delta i olika fritids- och kulturaktiviteter osv. Målet för handi
kappolitiken är att uppnå full delaktighet och jämlikhet. Det är sam
hället, dvs. staten, kommunerna och landstingen, som måste ta det 
grundläggande ansvaret för att detta mål kan förverkligas. 

Under senare årtionden har betydande förbättringar åstadkommits i 
samhällsstödet för personer med funktionshinder. De förbättrade stöd
insatserna och den ökande tillgängligheten har inneburit att funktions
hindrade successivt har kunnat beredas bättre livsvillkor. I ett inter
nationellt perspektiv kan konstateras att de svenska insatserna inom 
handikappområdet är förhållandevis väl utbyggda och att de håller en 
hög kvalitet. 

Kombinationen av en generell välfärdspolitik och olika former av 
särskilt inriktade handikappolitiska insatser har utgjort grunden för de 
förbättringar som åstadkommits inom handikappområdet. En annan 
väsentlig förutsättning för den utveckling som skett är den miljörelate
rade synen på handikapp som började växa fram under 1960-talct och 
som i dag är allmänt erkänd. Genom denna har handikappolitiken i hög 
grad kommit att handla om att öka tillgängligheten i samhället i dess 
vidaste bemärkelse. Även framdeles kommer dessa tre element - en 
generell välfärdspolitik, särskilt inriktade handikappinsatser och åtgär
der för att uppnå ökad tillgänglighet - att utgöra grundstenarna i handi
kappolitiken. 

Handikapporganisationernas aktiva medverkan har varit en viktig 
förutsättning för de förbättringar som åstadkommits. Organisationernas 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 

104 



arbete har på ett avgörande sätt påverkat både den allmänna synen på 
handikapp och utformningen av de konkreta samhällsinsatserna inom 
området. Det finns mycket som talar för att handikapporganisationerna 
kommer att spela en lika viktig roll framgent i utformningen av handi
kappolitiken, som de gjort hittills. 

Trots de allmänna förbättringar som skett är personer med funktions
hinder alltjämt eftersatta i olika avseenden. Handikapputredningen 
(S 1988:03) har i sitt kartläggningsarbete uppmärksammat betydande 
brister i livsvillkoren för framför allt personer med omfattande funk
tionshinder. 

Slutsatsen av det jag nu har sagt är att reformarbetet inom handikapp
området måste fortsätta och intensifieras. Att förbättra levnadsförhållan
dena för personer med funktionshinder är enligt min uppfattning en av 
de allra viktigaste uppgifterna inom välfärdspolitiken. Det är detta som 
är bakgrunden till det reformarbete som regeringen nu bedriver. 

Jag skall i det följande kortfattat ange huvudinnehållet i detta reform
arbete. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

På förslag av regeringen har riksdagen beslutat om påtagliga förbätt
ringar av det ekonomiska stödet till familjer med funktionshindrade 
barn (prop. 1991/92:106, bet. SfU 1991/92:8, rskr. 1991/92:232). Det 
förbättrade stödet innebär bl.a. att vårdbidraget fr.o.m. den 1juli1992 
har höjts så att helt vårdbidrag numera utgör 2,5 basbelopp. Samtidigt 
har ytterligare en nivå inom vårdbidraget införts, nämligen tre fjärde
delar av helt vårdbidrag. Bidragets nya konstruktion innebär också att 
en större del av vårdbidraget har blivit ATP-grundande. 
Vidare har från samma tidpunkt det särskilda pensionstillägget till folk
pension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn förbättrats. 
De nya bestämmelserna innebär att kortare uppehåll i vården av ett 
funktionshindrat barn inte utgör ett hinder vid beräkning av rätten till 
pensionstillägget. Därutöver har det lägsta antalet vårdår som fordras 
för det särskilda pensionstillägget ändrats från tio till sex vårdår. 

Den 1 januari 1993 träder en ny lagstiftning om bostadsanpassnings
bidrag i kraft; lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 
Bakgrunden till den nya lagstiftningen är den förändring av systemet 
med statsbidrag till kommunerna, som gäller fr.o.m. den 1 januari 
1993 och som bl. a. innebär att statsbidraget till bostadsanpassning upp
hör vid den tidpunkten. Med hänsyn till den stora betydelse som verk
samheten med bostadsanpassning har för levnadsförhållandena för per
soner med funktionshinder, har regeringen bedömt att kommunerna bör 
åläggas en skyldighet i lag att svara för bostadsanpassning. 

Regeringen har i en remiss till lagrådet om stöd och service till vissa 
funktionshindrade lagt fram förslag om långtgående förbättringar för 
framför allt personer med omfattande funktionshinder. Förslagen i 
lagrådsremissen grundar sig på Handikapputredningens tre betänkanden 
Handikapp och välfärd (SOU 1990: 19), Handikapp - Välfärd - Rätt-
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visa (SOU 1991:46) och En väg till delaktighet och inflytande (SOU 
1991 :97) sarilt på Hjälpmedelsutredningens betänkande (SOU 1989:39) 
Hjälpmedelsutvecklingens utveckling - kartläggning och bedömning. 

I lagrådsremissen föreslås att en ny lag skall införas, lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), som skall ge bl.a. personer 
med utvecklingsstöming och personer med andra stora och varaktiga 
funktionshinder en rätt till vissa i lagen angivna stödinsatser. Lagens 
personkrets skall ges rätt till stöd och service i form av bl.a. rådgivning 
och annat personligt stöd, personlig assistans, avlösarservice och led
sagarservice. Barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahem
met ges genom lagen en rätt till boende i familjehem eller bostad med 
särskild service. Vuxna personer med funktionshinder föreslås få en rätt 
till bostad med särskild service. 

LSS föreslås träda i kraft den 1 januari 1994. Samtidigt föreslås att 
lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda 
m.fl. och lagen (1965: 136) om elevhem för vissa rörelsehindrade m.fl. 
(elevhemslagen) skall upphöra. 

I lagrådsremissen lämnas förslag om att personer som inte fyllt 65 år 
och som bor i eget boende, servicehus eller hos familj eller anhörig 
skall kunna erhålla en ny statlig ersättning, s.k. assistansersättning. 
Assistansersättningen är avsedd att täcka kostnader för personlig assi
stans och skall administreras av de allmänna försäkringskassorna. En-
1 igt förslaget skall assistansersättningen kunna utges till personer som 
har behov av personlig assistans för sin dagliga livsföring under mer än 
20 timmar per vecka. Den enskilde skall kunna begära att erhålla den 
personliga assistansen via kommunen eller att själv vara arbetsgivare 
för assistenten. Han eller hon skall också kunna använda assistansersätt
ningen för att anlita t.ex. ett kooperativ för att få insatsen. 

I lagrådsremissen föreslås vidare åtgärder för att åstadkomma förbätt
ringar inom hjälpmedelsförsörjningen samt habiliteringen och rehabilite
ringen för personer med funktionshinder. Sjukvårdshuvudmännen före
slås få en i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) fastlagd skyldighet att 
bedriva nämnda verksamheter. För att påskynda utvecklingen inom 
hjälpmedelsförsörjningen, habiliteringen och rehabiliteringen föreslås 
särskilda statliga stimulansbidrag inom området. 

Utöver det jag nu nämnt lämnas i lagrådsremissen förslag om förbätt
rat stöd till familjer med funktionshindrade barn, om utökat samhälls
stöd till s.k. små och mindre kända handikappgrupper samt om en 
kraftig utbyggnad av tolktjänsten för döva, dövblinda och svårt hörsel
skadade. 

Jag beräknar den sammanlagda kostnaden för reformförslagen till 
1 600 miljoner kronor. Regeringen kommer inom kort att avlämna 
proposition på grundval av lagrådsremissen. 

Handikapputredningen har i sitt slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett 
samhälle för alla lagt fram ett stort antal förslag som syftar till att öka 
tillgängligheten inom olika samhällsområden för personer med funk
tionshinder. I betänkandet föreslås bl.a. att en särskild handikapp
ombudsman skall inrättas, med uppgift att bevaka att funktionshindrade 
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inte utsätts för diskriminerande behandling. Slutbetänkandet är för när
varande föremål för remissbehandling. 

Sverige spelar en aktiv roll i det internationella handikapparbetet. 
Regeringen tog under år 1989 ett initiativ att inom FN inleda ett arbete 
för att få till stånd internationella regler om funktionshindrades rätt till 
full delaktighet och jämlikhet (s.k. standard rules). Arbetet med regler
na har bedrivits i en internationell arbetsgrupp med representanter från 
drygt 50 länder. Arbetsgruppen har under hösten 1992 avlämnat ett 
förslag till internationella regler. Förslaget avses föreläggas FN :s gene
ralförsamling hösten 1993. 

EES-avtalet öppnar vidare möjligheter för Sverige att delta i EG:s 
handikapprogram. 

Regeringen beslutade i juni 199.1 att tillsätta en särskild utredning om 
konsekvenserna för människor med funktionshinder av ett svenskt EG
medlcmskap (S 1991: 13). Utredningen har i september i år avlämnat en 
första rapport till regeringen. 

Handikappidrotten är en viktig del av den svenska idrottsrörelsen. 
Många personer med funktionshinder har vunnit stora framgångar i 
t.cx. Handikappolympiader och världsmästerskap. Under hösten 1992 
har regeringen beslutat att anvisa särskilda medel ur Allmänna arvsfon
den (fem miljoner kronor per år under tre år) för utvecklingsinsatser 
inom handikappidrottcn. 

E 1. Stimulansbidrag inom äldreomsorgen 

Nytt anslag (förslag) 1 100 000 000 

Medel har tidigare anvisats under anslagen Bidrag till byggande av 
gruppbostäder och andra alternativa boendeformer, Bidrag för viss 
ombyggnad av sjukhem m.m. samt Bidrag till kommunerna för medi
cinskt färdigbehandlade. 

Under anslaget utbetalas bidrag till anordnande av gruppbostäder och 
andra alternativa boendeformer med 500 000 kr per gruppboendeenhet. 
Bidraget utges enligt regler i förordningen (1991: 1280) om tillfälligt 
statsbidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa bo
endeformer. Vidare utbetalas från detta anslag bidrag för viss ombygg
nad av sjukhem m.m. med 50 000 kr per tillkommande enkelrum på 
sjukhcmmen eller nyproducerad äldrebostad. Detta bidrag utges enligt 
regler i förordningen (1991:1281) om tillfälligt statsbidrag för viss 
ombyggnad av sjukhem m.m. Från anslaget utbetalas också bidrag till 
kommunerna för kostnader för medicinskt färdigbehandlade inom so
matisk akutsjukvård och geriatrisk vård. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen beslutade med anledning av förslag rörande den ekonomiska 
regleringen av Ädel-reformen (prop. 1990/91: 150 bil. 1:3, bet. 
SoU1990/91:25, rskr. 1990/91:384), att ett stimulansbidrag som sam-
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manlagt avses uppgå till 2 miljarder kronor under en femårsperiod skall 
utgå för utbyggnad av gruppbostäder och andra alternativa boende
former för åldersdementa, utvecklingsstörda, fysiskt handikappade och 
psykiskt sjuka. Samtidigt beslutade riksdagen att ett stimulansbidrag 
som sammanlagt avses uppgå till 1 miljard kronor under en femårs
period skall utgå för ombyggnad och förbättring av den fysiska miljön 
inom långtidssjukvården. Bidraget avses också kunna utgå till nybygg
nad av särskilda boendeformer för service och omvårdnad. Bidragen 
utbetalas av Socialstyrelsen till den som driver verksamheten. Stimu
lansbidraget till gruppbostäder utbetalades första gången våren 1992 för 
boendeenheter som färdigställdes under år 1991. 

Med syfte att påskynda utbyggnaden av särskilda boendeformer för 
äldre och handikappade utbetalas stimulansbidragen till anordnande av 
gruppbostäder och för viss ombyggnad av sjukhemmen m.m. fr.o.m. 
budgetåret 1992/93 i direkt anslutning till färdigställandet av verksam
heten. För innevarande budgetår kräver detta ytterligare medelsanvis
ning för att täcka de ökade kostnader som uppkommer på grund av 
tidigareläggningen av utbetalningarna. Jag kommer senare i dag för 
innevarande budgetår föreslagit att ytterligare medel på totalt 
600 miljoner kronor anvisas på tilläggsbudget för budgetåret 1992/93. 

Regeringen beslutade i september 1991 att ge Socialstyrelsen i upp
drag att följa och beskriva utvecklingen avseende särskilda boende
former för äldre och handikappade. Bl.a. skall Socialstyrelsen beskriva 
hur stimulansbidragen utnyttjas och hur bidraget fördelas mellan olika 
grupper samt hur boendemiljön inom långtidssjukvården förbättras i 
samband med ombyggnad och utglesning av flerbäddsrummen. Jag har 
i det föregående redovisat vissa resultat från Socialstyrelsens första 
rapport i frågan. 

Riksdagen beslutade vidare med anledning av förslag om den ekono
miska regleringen av Ädel-reformen (prop. 1990/91:150 bil. 1:3, bet. 
SoUI990/91 :25, rskr. 1990/91:384) om riktlinjer för statsbidrag till 
kommunerna för medicinskt färdigbehandlade inom somatisk akutsjuk
vård och geriatrisk vård. Den totala kostnaden för medicinskt färdig
behandlade uppskattades till 1 870 miljoner kronor. En skatteväxling 
genomfördes motsvarande 70 3 av beloppet och utöver skatteväxlingen 
skulle kommunerna erhålla ett statsbidrag som under en treårsperiod 
uppgår till totalt 1,5 miljarder kronor. Statsbidraget har för år 1992 
utbetalats med 700 miljoner kronor. För år 1993 avses 500 miljoner 
kronor utgå och för år 1994 300 miljoner kronor. Bidraget utbetalas 
kalenderårsvis i efterskott och administreras av Socialstyrelsen. 

Medelsbehovet till stimulansbidrag inom äldreomsorgen uppgår för 
nästa budgetår till 1 100 miljoner kronor. Av beloppet avser 
400 miljoner kronor bidrag till byggande av gruppbostäder, 
200 miljoner kronor bidrag till viss ombyggnad av sjukhem samt 
500 miljoner kronor bidrag till kostnader för medicinskt färdig
behandlade. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stimulansbidrag inom äldreomsorgen för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1 100 000 000 kronor. 

E 2. Bostadsanpassningsbidrag m.m. 

1992/93 Anslag 263 700 000 
1993/94 Förslag 133 700 000 

Från anslaget betalas statens kostnader för statskommunalt bostads
anpassningsbidrag, återställning av handikappanpassade bostäder och 
kostnader i samband med omhändertagande och förvaltning av vissa 
lyftanordningar m.m. för handikappade. Från anslaget betalas också 
bidrag för utvecklingsarbete med samordnad boendeservice. 

Bostadsanpassningsbidrag beviljas enligt förordningen (1987: 1050) 
om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag. Statsbidrag för att åter
ställa handikappanpassade bostäder i flerbostadshus och i småhus som 
upplåts med hyresrätt kan lämnas enligt förordningen (1985 :489) om 
statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m. 

Med anledning av förslagen i regeringens proposition om bostads
anpassningsbidrag m.m. (prop. 1992/93:58, bet. 1992/93:BoU4, 
rskr. 1992/93 :98) har riksdagen beslutat att en ny gemensam lag skall 
ersätta ovan nämnda förordningar. Den nya lagen - lag om bostadsan
passningsbidrag m.m. - träder i kraft den 1 januari 1993. Genom lagen 
upphävs förordningen om statsbidrag för att återställa handikapp
anpassade bostäder m.m. och förordningen om statskommunalt bostads
anpassningsbidrag. I ärenden där beslut om bostadsanpassningsbidrag 
fattats före den 1 januari 1993 gäller förordningen om statskommunalt 
bostadsanpassningsbidrag. 

Boverket 

De totala kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har ökat under de 
senaste åren. Av en kartläggning som Boverket gjorde år 1991 om 
användningen av bostadsanpassningsbidragen framgick att kostnads
ökningen i första hand beror på allmänna byggkostnadshöjningar och 
minskat institutionsboende. Kartläggningen visade att den genomsnitt
liga kostnaden för bostadsanpassning vid nybyggnad var mer än 
dubbelt så stor som kostnaden vid ombyggnad. Anpassningar vid ny
byggnad utgjorde dock bara ett par procent av alla anpassningar. Bi
drag till åtgärder som är standardhöjande utgick i mycket större ut
sträckning till småhus än till flerbostadshus. Den totala kostnaden var 
dock liten och uppskattades för år 1991 till 10 miljoner kronor. 

Under 1991/92 beviljades även bostadsanpassningslån som komple
ment till bidraget med ca 11,3 miljoner kronor. 

Boverket bedömer att verksamheten i kommunerna under kalenderåret 
1992 kommer att föranleda statliga utgifter på ca 260 miljoner kronor. 
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Enligt förordningen om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag 
lämnas statsbidraget i efterskott för ett kalenderår i sänder, dvs. de 
statsbidrag som lämnas under första halvåret 1993 skall avse utbetalda 
bidrag under kommunernas verksamhetsår 1992. Det innebär att bidrag 
som beviljats men inte utbetalats av kommunerna före den l januari 
1993 kommer att belasta statsbudgeten först under budgetåret 1993/94. 
Boverket bedömer att mcdelsbehovet för budgetåret 1993/94 kommer 
att uppgå till 130 miljoner kronor. 

Återstående beslutade bidrag för utveckling av samordnad boende
service kornmer att utbetalas under innevarande budgetår. Boverket 
bedömer att det inte föreligger något medels behov för 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har beslutat att statsbidraget till statskommunalt bostads
anpassningsbidrag, statsbidraget för att återställa handikappanpassade 
bostäder m.m. och statsbidraget till kommuner för bestridande av kost
nader i samband med omhändertagande och förvaltning av vissa lyft
anordningar m.m. för handikappade avvecklas fr.o.m. den 1 januari 
1993. 

Med hänsyn till gällande rutiner för utbetalande av statsbidragen samt 
med hänsyn till kostnaderna för eventuella överklagningsärenden bör 
medel till bostadsanpassningsbidrag m.m. anvisas även för nästa bud
getår. Jag beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1993/94 till 
133,7 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bostadsanpassningsbidrag m.m. för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 133 700 000 kronor. 

E 3. Statsbidrag till vårdartjänst m.m. 

Nytt anslag (förslag) 136 580 000 

Medlen har tidigare anvisats under anslaget Nämnden för vårdartjänst. 
Från anslaget utgår särskilda statsbidrag till verksamheten med vår

dartjänst åt studerande med rörelsehinder vid folkhögskolor, universitet, 
högskolor och annan eftergymnasial utbildning samt till omvårdnadsin
satser i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade. Nämnden för 
vårdartjänst (NV) administrerar statsbidragen till dessa verksamheter. 
Bestämmelser om statsbidragen finns i förordningen ( 1988: 1126) med 
instruktion för Nämnden för vårdartjänst. 
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Nämnden för vårdartjänst 

Nämnden har inkommit med fördjupad anslagsframställning för perio
den 1993/94-1995/96. Nämnden har också i enlighet med sina särskilda 
direktiv redovisat och analyserat sina olika verksamhetsområden. Resul
tatet har presenterats i tre rapporter under våren 1992. 

Under detta anslag redovisas statsbidragen till vårdartjänst och till om
vårdnadsinsatser i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade. En 
bedömning görs av de resultat som redovisats i nämndens fördjupade 
anslagsframställning. 

Statsbidrag till vårdartjänst åt studerande vid folkhögskolor, 
universitet och högskolor 

NV ersätter genom statsbidrag lönekostnaderna för vårdartjänst fullt ut 
för deltagare i folkhögskolekurser och för de studenter vid högskolor 
och universitet som studerar i annan kommun än hemortskommunen. 
Den som bedriver studier på hemorten kan få vårdartjänst utöver den 
kommunala hemtjänsten beroende på hur stort behovet av assistans är i 
studiesituationen. Vårdartjänstpersonalcn anställs i allmänhet av och 
knyts organisatoriskt till den som anordnar utbildningen eller till kom
munen på utbildningsorten. Under budgetåret 1991/92 erhöll ca I 500 
studerande vårdartjänst. 

Nämnden för vårdartjänst har i sin fördjupade anslagsframställning 
redovisat verksamheten inom vårdartjänsten och angett följande mål för 
denna: 

Vårdartjänsten skall ge den enskilde rörelsehindrade ett sådant stöd att 
han/hon kan vistas på studieorten och genomföra studier vid folkhög
skola, universitet och högskola samt övriga eftergymnasiala studier. 
Vårdartjänsten skall ha sin utgångspunkt i den studerandes behov. Be
hovet skall bedömas individuellt med utgångspunkt i vad den studeran
de själv kan utföra, den tid han/hon behöver för detta samt vilka tek
niska åtgärder och hjälpmedel som kan öka hans/hennes oberoende och 
minska behovet av vårdartjänst. Vårdartjänsten skall vara kostnadsfri 
för den enskilde. 

Det framgår av resultatanalysen att dessa mål har uppnåtts. Enligt 
nämnden understiger kostnaderna i genomsnitt något de kommunala 
kostnaderna för liknande verksamhet, t.ex. boendeservice för svårt 
funktionshindrade. 

Anslagsutvecklingen visar emellertid att den sammanlagda kostnaden 
för vårdartjänst överstigit de budgeterade medlen med mellan 15 och 
20 % under de senaste tre åren. Orsaken är enligt nämnden svårigheter 
för folkhögskolorna att förutse behovet av framför allt kortkurser för 
personer med funktionshinder och hur mycket vårdartjänst kursdeltagar
na kan behöva. Det kan också under läsåret uppkomma behov av läng
re utbildningar med inriktning mot personer med mycket komplicerade 
funktionshinder som behöver mycket omfattande hjälp dygnet runt. NV 
aviserar en översyn av sina rutiner för beviljande av vårdartjänst i syfte 
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att förbättra kostnadskontrollen. 
NY pekar i sin resultatanalys på att målgruppen för vårdartjänst för

ändrats, att hjälpen blivit mer komplex och omfattande samt att rörelse
hindret i många fall endast är en del av andra komplicerade och sam
mansatta funktionshinder. Nämnden föreslår därför att vårdartjänsten 
bör täcka olika typer av personliga behov i hela studiesituationen och 
inte enbart knytas till om den studerande har ett rörelsehinder. Nämn
den räknar med en ökad efterfrågan av vårdartjänst som en konsekvens 
av detta. 

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och de bedömningar 
som NY kunnat göra i sin framtids- och resursanalys föreslår nämnden 
att nuvarande målsättning för vårdartjänsten ligger fast för den kom
mande treårsperioden. Vårdartjänsten föreslås dock utgå till alla funk
tionshindrade som har behov av assistans och i hela studiesituationen. 
NY anger att en sådan förändring skulle innebära en ökning av antalet 
kursdeltagare med 260 och en kostnadsökning med 12 188 000 kr för 
budgetåret 1993/94. NY bedömer att dessa förändringar inte kan 
genomföras genom omprioriteringar av de resurser som nämnden nu 
förfogar över. 

Nämnden beräknar anslagsbehovet för vårdartjänst till sammanlagt 
87 ,5 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 

Statsbidrag till omvårdnadsinsatser i anslutning till 
riksgymnasium för rörelsehindrade 

Genom riksdagens beslut år 1990 blev riksgymnasium för svårt rörelse
hindrade ungdomar en reguljär verksamhet inom gymnasieskolan. Svårt 
rörelsehindrade ungdomar, som fullgjort sin skolplikt, har sedan den 
1 januari 1991 en lagstadgad rätt till s.k. rh-anpassad gymnasie
utbildning. Ett särskilt statsbidrag utgår till de omvårdnadsinsatser (bo
ende i elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering) som behövs i 
anslutning till utbildningen. Nämnden för vårdartjänst administrerar 
detta bidrag. Verksamheten bedrivs i dag vid Stockholms, Göteborgs 
och Umeå gymnasieskola och med Stockholms läns landsting, Stiftelsen 
Bräcke Diakonigård samt Umeå kommun som huvudmän för omvård
nadsverksamheten. Verksamheten regleras genom avtal och årliga öve
renskommelser mellan staten och de olika huvudmännen. Under läsåret 
1992/93 omfattar verksamheten 91 utbildnings-/habil iteringsplatser 
varav 57 elevhemsplatser. 

Nämnden för vårdartjänst har i sin fördjupade anslagsframställning 
redovisat omvårdnadsvcrksarnheten i anslutning till riksgymnasium för 
rörelsehindrade och angett följande mål för denna: 

Omvårdnadsinsatserna skall anordnas så att eleverna får verklig möj
lighet att tillgodogöra sig studierna och få inflytande över sin situation. 
Elevernas skolgång skall planeras individuellt med hänsyn till de övriga 
insatser som behövs för att eleven skall kunna fungera i det dagliga 
livet. Gränserna mellan habilitering å ena sidan och undervisning å den 
andra skall vara flexibla. 
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NV konstaterar i sin resultatanalys av omvårdnadsinsatserna att dessa 
håller en god kvalitet och i stora drag svarar mot målet för verksam
heten. Ett riktat statsbidrag av detta slag är enligt nämnden en förutsätt
ning för att eleverna skall få en omvårdnad som gör det möjligt för 
dem att fullfölja sin gymnasieutbildning på ett bra sätt. Nämnden be
dömer vidare att kostnadsnivån på omvårdnadsinsatserna är rimlig. En 
jämförelse mellan de olika skolorterna visar relativt likartade kostnader 
även om Stockholm - som har den mest omfattande och utbyggda 
verksamheten - ligger något högre än övriga skolorter. Kostnaderna 
per elev som bor i elevhem uppgår per läsår till mellan 700 000 kr och 
750 000 kr beroende på skolort. NV menar att det i dag borde finnas 
förutsättningar för att införa ett schabloniserat riktat statsbidrag till 
omvårdnadsverksamheten. Det skulle kunna ge en större rörlighet i 
resursanvändningen och ge ökade möjligheter till lokalt formad verk
samhet. 

NV beräknar behov av ytterligare riksgymnasieplatser bl.a. till följd 
av ökad efterfrågan och av att alla utbildningar i gymnasieskolan blir 
treåriga. Ytterligare 15 utbildningsplatser (varav 10 i elevhem) behövs, 
utöver den planerade volymökningen inom nuvarande riksgymnasie
verksamhet, fr.o.m. hösten 1993 till en statsbidragskostnad av 
7 ,5 miljoner kronor. Nämnden begär i särskild ordning bemyndigande 
att påbörja en planering för utökad riksgymnasieverksamhet samt att i 
samband med denna utredning överväga frågan om schablonbidrag till 
verksamheten. Det totala antalet utbildningsplatser, inkl. den utbyggda 
verksamheten, beräknas av NV för budgetåret 1993/94 till 110 (varav 
72 elevhemsplatser). 

Nämnden beräknar kostnaderna för boende i elevhem, övriga sociala 
omvårdnadskostnader samt habilitering i anslutning till riksgymnasium 
för rörelsehindrade till sammanlagt 58,0 miljoner kronor för budgetåret 
1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Resultatbedömning och fördjupad prövning 

Jag delar nämndens uppfattning att det är svårt att i kvantitativa och 
kvalitativa termer mäta effekterna av den typ av verksamhet som be
drivs inom vårdartjänsten och vid riksgymnasium för rörelsehindrade 
ungdomar. Det saknas också bra uppföljnings- och redovisningssystem 
för att kunna relatera prestationer och kostnader till varandra. Min 
bedömning är emellertid att de resultat som nämnden redovisar för de 
två verksamhetsområdena är tillfredsställande. Statsbidraget till vårdar
tjänst har gjort det möjligt för personer med rörelsehinder att studera 
vid folkhögskola, universitet och högskola. Det görs en prövning av 
behovet av vårdartjänst i varje enskilt fall. Statsbidraget till de särskilda 
omvårdnadsinsatserna i anslutning till riksgymnasium för rörelse
hindrade har på motsvarande sätt gjort gymnasiestudier möjliga för de 
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ungdomar som har så svåra funktionshinder att de inte kunnat gå 
hemortens gymnasieskola. 

Emellertid visar NV :s resultatanalys att det finns problem att hålla 
kostnadsutvecklingen under kontroll när det gäller statsbidraget till 
vårdartjänst. Under hand har framkommit att nämnden påbörjat en 
översyn av sina rutiner för bedömning av vårdartjänstansökningar och 
statsbidragsgivning i syfte att förbättra kostnadskontrollen. 

Med hänsyn till anslagsbelastningen och av statsfinansiella skäl är jag 
inte nu beredd att vidga kretsen för vårdartjänst. Jag räknar dock med 
en ökad efterfrågan på vårdartjänst från rörelsehindrade studerande. Jag 
delar emellertid nämndens uppfattning att en samordning bör ske 
mellan den elevassistans som ges i studiesituationen (och som finan
sieras ur det under åttonde huvudtiteln upptagna anslaget C 2. Bidrag 
till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen) och den vårdartjänst 
som ges under andra tider på dygnet. Det bör skapa förutsättningar för 
att samordna verksamhetens utformning och innehåll, förenkla hand
läggningsrutinerna och planera personalutnyttjandet på ett effektivare 
sätt. 

NV har anmält en ökad efterfrågan på platser vid riksgymnasium för 
rörelsehindrade. Samtidigt pekar nämnden på svårigheter att få fram 
tillförlitlig basstatistik om antalet presumtiva riksgymnasieelever. Rutin
er saknas för en sådan rapportering. Regeringen har därför i november 
1992 gett NV i uppdrag att i samråd med Statens institut för handikapp
frågor i skolan (SIH) utreda behovet av eventuellt ytterligare utbild
nings- och omvårdnadsplatser samt redovisa de ekonomiska, organisa
toriska och praktiska förutsättningarna för en sådan utökad verksamhet. 
I det sammanhanget skall NV och SIH också i samråd med Statens 
skolverk föreslå ett rapporteringssystem som gör det möjligt att få ett 
säkrare underlag för planeringen av antalet utbildningsplatser vid riks
gymnasium för rörelsehindrade ungdomar. 

Under våren 1992 har träffats överenskommelse mellan staten och 
resp. huvudman om ersättning för tiden den 1 juli 1992 - den 30 juni 
1993 för särskilda omvårdnadsinsatser för svårt rörelsehindrade elever 
som tagits in till riksgymnasium. Parterna är ense om att före den 
I maj 1993 uppta förhandlingar om statens ersättning fr.o.m. den 1 juli 
1993. I detta sammanhang bör frågan om den tekniska utformningen av 
ersättningssystemet behandlas. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den prövning jag gjort av verksamheten drar jag 
följande slutsatser: 

Inriktningen av vårdartjänsten skall vara att ge den enskilde rörelse
hindrade ett sådant stöd att han/hon kan vistas på studieorten och 
genomföra studier vid folkhögskola, universitet och högskola samt 
övriga eftergymnasiala studier. NV bör fortsätta att utveckla olika stöd 
i och omkring studiesituationen och därvid sträva efter att hitta helhets
lösningar för den enskilde. För att underlätta en samordning av elev-
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assistans och vårdartjänst föreslår jag, i samråd med statsrådet Ask, att 
1 575 000 kr ur det under åttonde huvudtiteln upptagna anslaget 
C 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen förs över 
till detta anslag. 

Det är angeläget att NV ser över rutinerna för vårdartjänst för att 
uppnå en förbättrad kostnadskontroll. 

Jag beräknar medelsbehovet för vårdartjänst åt studerande vid folk
högskolor, universitet och högskolor för budgetåret 1993/94 till totalt 
92,8 miljoner kronor. 

Inriktningen på verksamheten med omvårdnadsinsatser i anslutning 
till gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever skall vara att 
göra det möjligt för ungdomar som tagits in i gymnasieskola med rh
anpassad utbildning att genomföra studierna. Omvårdnads- och utbild
ningsinsatserna skall samverka i syfte att ge eleven kunskaper, för
bereda för ett vuxenliv och möjliggöra en vidareutveckling. 

Ett bättre underlag för bedömning av behovet av utbildningsplatser 
vid riksgymnasium för rörelsehindrade ungdomar bör tas fram. En 
schablonisering av statsbidraget till omvårdnadsinsatser bör eftersträvas. 

I avvaktan på förnyad överenskommelse mellan staten och huvudmän
nen beräknar jag medelsbehovet för särskilda omvårdnadsinsatser i 
anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade till 43,7 miljoner 
kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statsbidrag till vårdanjänst m.m. anvisa ett förslags

anslag på 136 580 000 kr. 

E 4. Bidrag till viss verksamhet för personer med 
funktionshinder 

1991192 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

48 579 0001 

56 260 000 1 

60 023 000 

' Anslaget Kostnader för viss verksamhet för handikappade 

Från anslaget får Synskadades riksförbund bidrag till SRF Hantverk 
AB, depåverksamheten, till verksamheten med ledarhundar samt till 
viss övrig verksamhet. Föreningen Sveriges dövblinda erhåller bidrag 
till tidningsutgivning för dövblinda och Sveriges dövas riksförbund för 
sin teckenspråksavdelning. Under anslaget utges vidare bidrag till riks
tolktjänst, palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet, De 
handikappades riksförbunds, Synskadades riksförbunds och Riksförbun
dets för rörelsehindrade barn och ungdomar rekreationsanläggningar, 
Föreningen Rekryteringsgruppen samt till Neurologiskt handikappades 
riksförbund. 
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Synskadades riksförbund (SRF) 

I. Kostnaderna för depåverksamheten beräknas av SRF till 
9 159 000 kr. SRF har i brev till Socialdepartementet den 16 juni 1992 
anhållit om tilläggsanslag för driften av depåverksamheten. 

2. Medelsbehovet för verksamheten med ledarhundar anges av SRF 
till 29 180 000 kr. SRF:s åtagande vad avser ledarhundsverksamheten 
innefattar inköp och tilldelning av hundar, utbildnings- och uppfölj
ningsansvar. SRF beräknar att 70 ledarhundar kan köpas in under det 
kommande budgetåret. 

3. Under anslagsposten utges bidrag till SRF för viss övrig verksam
het. Medlen avser utgivning av ersättningstidningar för synskadade, 
individinriktad verksamhet för synskadade med ytterligare funktions
hinder, stöd för synskadades sysselsättning samt punktskriftsprojekt. 
Kostnaden för denna verksamhet anges för budgetåret 1993/94 till 
15 484 700 kr. 

SRF har för budgetåret 1993/94 ansökt om statsbidrag för verksamhet 
med inläsningstjänst via telefax till synskadade, för framställning av 
samhällsinformation på punktskrift och kassett samt för synskadades 
rehabilitering. De sammanlagda kostnaderna för dessa aktiviteter upp
går enligt SRF till 9 235 000 kr. 

Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) 

4. Kostnaderna för tidningen Nuet, som utges av FSDB, täcks av stats
bidraget. FSDB pekar på behovet av en fortsatt utgivning av 
nyhetstidningar för dövblinda och nyhetsförmedling för dövblinda 
genom databas. Medelsbehovct för 1993/94 anges till 5 210 000 kr. 

Sveriges dövas riksförbund (SDR) 

5. SDR konstaterar att bidraget till teckenspråksavdelningen har stor 
betydelse för utvecklingen av dövas tvåspråkighet. Kostnaderna för 
verksamheten under 1993/94 beräknas av SDR till 2 506 340 kr. 

Handikappinstitutet 

6. Rikstolktjänsten har till uppgift att bekosta tolktjänst som förtroende
valda i handikapporganisationerna behöver när de utför uppdrag av 
riksövergripande karaktär. Handikappinstitutet beräknar medelsbehovet 
under det kommande budgetåret till 4 950 000 kr. 

Naturhistoriska riksmuseet 

7. Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet mäter och 
rapporterar om pollenhalten i luften. Rapportering sker regelbundet till 
radio, text-TV, dagstidningar och allergiföreningar. Museet vill för
stärka servicen till allergiker och öka kunskapen om pollen och sporer 
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och deras spridning genom ytterligare satsningar på forskning. Kostna
den för verksamheten anges till I 166 000 kr. 

De handikappades riksförbund (DHR), Synskadades riksförbund 
(SRF) och Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar 
(RBU) 

8. DHR ansöker om JO miljoner kronor till sina rekreationsanslägg
ningar för budgetåret 1993/94. SRF begär 3 075 000 kr till Almåsa 
rekreations- och kursanläggning samt till Hornstrand och Solhaga rek
reationshem. RBU äskar 4 420 000 kr till rekreationsanläggningen 
Mättinge. 

Föreningen Rekryteringsgruppen (RG) 

9. RG bedriver tränings- och rehabiliteringsverksamhet med särskild 
inriktning på nyhandikappade. Under 1992/93 har speciella satsningar 
gjorts på personer med omfattande funktionshinder samt på kvinnor och 
barn med funktionshinder. Medels behovet för 1993/94 anges av RG till 
3 416 500 kr. 

Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) 

JO. NHR driver en permanent utställning av hjälpmedel för personer 
med funktionshinder vid NHR-Center i Stockholm. Utställningen be
söks av ca 30 000 personer varje år. Verksamheten bedrivs med stöd 
av statsbidrag sedan ett år. För 1993/94 hemställer förbundet om 
1 300 000 kr. 

I. SRF Hantverk, depåverksamheten 
2. SRF för ledarhundar 
3. SRF för viss övrig verksamhet 
4. FSDB för tidningsutgivning 
5. SDR för teckenspråksavdelning 
6. Rikstolktjänst 
7. Palynologiska laboratoriet 
8. Bidrag till rekreationsanläggningar 
9. Bidrag till rekryteringsgruppen 

10. NHR för NHR-Center 

Summa 

Föredragandens överväganden 

Utgifter 
1992/93 

7 972 000 
16 776 000 
9 440 000 
5 030 000 
2 290 000 
4 665 000 

596 000 
6 496 000 
1 995 000 
1 000 000 

56 2(J() ()()() 

Beräknad ändring 
1993/94 
Föredraganden 

I 047 000 

1 644 000 
180 000 
115 000 
135 000 
60 000 

282 000 
200 000 
100 000 

3 763 ()()() 

Depåverksamheten bedrivs av SRF i bolagsform. Staten ger årliga bi
drag till löner och omkostnader. SRF har i senare års anslagsframställ
ningar anfört att det statliga bidraget inte har täckt verksamhetens fak-
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tiska kostnader för löner och omkostnader. I syfte att stärka depåverk
samhetens ekonomi har staten tillfört verksamheten särskilda resurstill
skott under de senaste budgetåren. Även SRF har vidtagit åtgärder för 
att stärka bolagets ekonomi. Efter samråd med SRF gör jag bedöm
ningen att ett ytterligare resurstillskott fordras under nästa år. Bidraget 
bör för budgetåret 1993/94 utökas med 1 047 000 kr. De strukturella 
förändringarna inom bolaget bör enligt min och SRF:s bedöming i och 
med detta tillskott kunna slutföras. Verksamheten bör i fortsättningen 
kunna bedrivas inom de nu givna ekonomiska ramarna. Till depåverk
samheten bör mot denna bakgrund anvisas ett sammanlagt belopp om 
9 019 000 kr. 

Den ledarhundsverksamhet som SRF bedriver är av stor betydelse för 
många synskadade. Under fjolåret tillfördes verksamheten särskilda 
reformmedel om 3 miljoner kronor med hänvisning till en förväntad 
ökad tillgång på ledarhundar genom bl.a. omstruktureringen av Statens 
hundskola. Det senaste redovisningsåret visar ett kraftigt ekonomiskt 
överskott. Jag är med hänsyn till detta inte beredd att föreslå ytterligare 
reformmedel. Jag föreslår att 16 776 000 kr anvisas för ändamålet. 

Under detta anslag erhåller SRF statsbidrag till viss övrig verksamhet 
som till sin utformning utgör väsentliga komplement till samhällets 
insatser på området. Verksamheten avser produktion av ersättningstid
ningar till synskadade, individinriktade insatser för synskadade med 
flera funktionshinder, stöd för synskadades sysselsättning samt ett sär
skilt punktskriftsprojekt. Jag föreslår fortsatt stöd till ovan nämnda 
verksamhet. 

SRF inledde år 1990 ett försök med inläsningstjänst via telefax för 
synskadade. Inläsningstjänsten har praktiskt fungerat så att deltagarna i 
försöket via telefax sänt det material de vill ha uppläst till läscentralen. 
Därefter har personalen vid läscentralen ringt upp och läst materialet 
per telefon. Detta har resulterat i att synskadade som deltagit i försöket 
läser oftare och får mer aktuell information. SRF har ansökt om bud
getmedel för denna verksamhet. Min bedömning är att verksamheten 
i fråga är viktig och bör stödjas. Jag förordar därför att särskilda re
formmedel om 700 000 kr anvisas för ändamålet. Sammanlagt 
I 1 084 000 kr bör anvisas till SRF för viss övrig verksamhet. 

FSDB bedriver nyhetsförmedling för dövblinda genom utgivning av 
tidningen Nuet och nyhetsinformation via TeleNuet. Denna verksamhet 
är av avgörande betydelse för dövblindas möjligheter till nyheter och 
annan information. Dövblinda är svårt eftersatta i informationssamman
hang och jag instämmer därför i FSDB:s uppfattning om vikten av en 
fortsatt kvantitativ och kvalitativ utveckling av nyhetsförmedlingen. För 
budgetåret 1993/94 har jag beräknat 5 210 000 kr för ändamålet. 

SDR bedriver vid sin teckenspråksavdelning olika verksamheter för 
att utveckla teckenspråket. En fortsatt utveckling av teckenspråket är en 
förutsättning för dövas kommunikation och delaktighet i samhället. För 
budgetåret 1993/94 bör 2 405 000 kr anvisas till teckenspråksavdel
ningen. 
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Medlen till rikstolktjänst fördelas av Handikappinstitutet och avser 
bidrag till tolktjänst som förtroendevalda i handikapporganisationerna 
behöver för att kunna utföra uppdrag på olika platser i landet. Handi
kappinstitutct och Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen ut
värderat hur rikstolktjänsten hittills har fungerat. I uppdraget ingick 
också att lämna förslag om hur verksamheten kan effektiviseras. Social
styrelsen och Handikappinstitutet har i sin utvärderingsrapport lagt fram 
ett principförslag som innebär att berörda handikapporganisationer 
övertar administrationen av rikstolktjänsten. Frågan om formerna för ett 
överförande av administrationen till organisationerna utreds för när
varande närmare av de berörda myndigheterna och organisationerna. 
Jag förordar att 4 800 000 kr anvisas för verksamheten med rikstolk
tjänst under budgetåret 1993/94. 

Till Naturhistoriska riksmuseets palynologiska laboratorium beräknar 
jag för det kommande budgetåret ett anslag på 656 000 kr, vilket inne
bär en viss förstärkning av verksamheten. 

Bidraget till DHR för merkostnader för verksamheten vid organisatio
nens rekreationsanläggningar bör för budgetåret 1993/94 fastställas till 
1 968 000 kr. Till SRF för merkostnader vid Almåsa semesterhem och 
kursgård bör 731 000 kr anvisas och till RBU för rekreationsanlägg
ningen Mättinge 4 079 000 kr. 

Rekryteringsgruppen har genom sina tränings- och rehabiliteringsläger 
erbjudit nyhandikappade ökade möjligheter till ett aktivt och självstän
digt liv. Det senaste året har speciella satsningar gjorts för personer 
med omfattande funktionshinder samt för kvinnor och barn med funk
tionshinder. Jag föreslår fortsatt ökat stöd till denna verksamhet. Sam
manlagt bör 2 195 000 kr anvisas till Föreningen Rekryteringsgruppen. 

Neurologiskt handikappades riksförbund bedriver en permanent hjälp
medelsutställning. Utställningen är centralt belägen i Stockholm och 
mycket välbesökt. Jag anser att NHR-Center bör stödjas och förordar 
att totalt 1 100 000 kronor bör anvisas för ändamålet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till viss verksamhet för personer med funktions

hinder för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 
60 023 000 kr. 

E 5. Bidrag till handikapporganisationer 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

100 238 000 
129 248 000 
129 248 000 

Från anslaget erhåller handikapporganisationema bidrag till sin verk
samhet. Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsbeloppet mellan 
organisationerna efter förslag av Statens handikappråd. Följande 37 
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organisationer har fått bidrag under innevarande budgetår: 
Afasiförbundet i Sverige, Bröstcancerföreningamas riksorganisation, 

De handikappades riksförbund, Handikappförbundens centralkommittc, 
Förbundet blödarsjuka i Sverige, Förbundet mot läs- och skrivsvårig
heter, Föreningen för de neurosedynskadade, Föreningen Sveriges 
dövblinda, Hjärnkraft, Riksföreningen för rehabilitering av skallskada
de, Hjärt- och lungsjukas riksförbund, Hörselskadades riksförbund, 
ILCO-svenskt förbund för stomiopererade, Svenska laryngförbundet, 
Neurologiskt handikappades riksförbund, Riksförbundet för blodsjuka, 
Riksförbundet för dementas rättigheter, Riksförbundet för döva, hörsel
skadade och språkstörda barn, Riksförbundet för mag- och tarmsjuka, 
Riksförbundet för njursjuka, Riksförbundet för rörelsehindrade barn 
och ungdomar, Riksförbundet för social och mental hälsa, Riksförbun
det för trafik- och polioskadade, Riksförbundet för utvecklingsstörda 
barn, ungdomar och vuxna, Riksförbundet intresseföreningar för schi
zofreni, Riksförbundet mot astma/allergi, Riksförbundet mot reuma
tism, Riksförbundet för cystisk fibros, Riksföreningen autism, 
STROKE-Riksförbundet mot hjärnans kärlsjukdomar, Svenska celiaki
förbundet, Svenska diabetesförbundet, Svenska epilepsiförbundet, 
Svenska psoriasisförbundet, Sveriges dövas riksförbund, Sveriges stam
ningsföreningars riksförbund, Synskadades riksförbund och Tandvårds
skadeförbundet. 

Föredragandens överväganden 

Handikapporganisationernas verksamhet har haft en avgörande betydel
se för dagens handikappolitik. De första handikapporganisationerna, 
som bildades för mer än 100 år sedan, hade till uppgift att ge hjälp och 
stöd till sina medlemmar. Verksamheten var bl.a. inriktad på att under
lätta för medlemmar att få sysselsättning och att garantera en någor
lunda dräglig försörjning vid sjukdom och arbetslöshet. Organisationer
na bedriver i dag central, regional och lokal intressepolitisk verksam
het, anlitas som remissinstanser och är företrädda i olika utredningar. 
Som ett exempel på det sistnämnda vill jag speciellt framhålla handi
kapporganisationernas aktiva medverkan i Handikapputredningens ar
bete, där de tillfört värdefull kunskap utifrån sina medlemmars erfaren
heter. En viktig aktivitet är utöver medlemsstöd även information om 
handikapp till olika målgrupper. 

Vidare har organisationerna ökat sitt engagemang och sin medverkan 
i det internationella handikapparbetet. Jag tänker speciellt på arbetet 
inom FN med internationella regler med inriktning på jämlikhet och 
full delaktighet för personer med funktionshinder, där Sverige spelar en 
viktig roll. Även utvecklingen inom Europa ställer stora krav på del
tagande av organisationerna i olika aktiviteter. 

Jag kan konstatera att statsbidraget till handikapporganisationerna har 
förbättrats avsevärt under en följd av år och använts av organisationer
na för angelägna ändamål. På förslag av regeringen har bidraget för 
innevarande budgetår höjts med nära 30 miljoner kronor. Av statsfinan-
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siella skäl ser jag dock inga möjligheter att utöka statsbidraget för bud
getåret 1993/94. 

Jag förordar att statsbidraget till handikapporganisationema för bud
getåret 1993/94 fastställs till 129 248 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 

1993/94 anvisa ett anslag på 129 248 000 kronor. 

E 6. Bidrag till pensionärsorganisationer 

Nytt anslag (förslag) 2 446 000 

Medel har tidigare anvisats under ett anslag benämnt Utveck
lingsmedel m.m. 

Föredragandens överväganden 

Pensionärsorganisationema gör en betydelsefull insats och har en viktig 
roll att följa de samhällsförändringar som sker. Särskilt när det gäller 
uppföljning av Ädel-reformen, men också i fråga om samhällets behov 
av en fortsatt utveckling av frivilliginsatserna, kan pensionärs
organisationema bidra med värdefulla kunskaper. För bidrag till pen
sionärsorganisationema beräknar jag 2 446 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till pensionärsorganisationerna för budgetåret 

1993/94 anvisa ett anslag på 2 446 000 kronor. 

E 7. Ersättning för texttelefoner 
1991192 Utfall 61 633 5741 

1992/93 Anvisat 74 600 000 
1993/94 Förslag 67 700 000 
1 Anslaget Ersättning till Televerket för texttelefoner 

Från anslaget ersätts landstingen för inköp av texttelefoner till döva, 
gravt hörselskadade, dövblinda och talskadade samt för anhörigtelefo
ner. Ersättningen utbetalas av Socialstyrelsen kvartalsvis i efterskott. 
Verksamheten regleras i förordningen (1992:621) om bidrag till text
telefoner. 

Från anslaget ersätts även Televerket för förmedlingstjänst för samtal 
mellan tex.ttelefoner och vanliga telefoner. Ersättningen till Televerket 
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utbetalas budgetårsvis i efterskott och innefattar ränta på nedlagt kapi
tal. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen uppskattar att 800 texttelefoner och 1 000 anhörig
telefoner kommer att ordineras under innevarande budgetår. Styrelsen 
räknar därvid med en uppgång av ordinationer av texttelefoner för döv
blinda från ca två per år till ett tiotal budgetåret 1993/94. Inom förmed
lingsverksamheten beräknas en samtal sökning om ca 10 3. Det sam
manlagda medelsbehovet uppgår enligt Socialstyrelsen till 65 725 000 
kr. 

Föredragandens överväganden 

Den 1 juli 1992 genomfördes vissa förbättringar när det gäller text
telefonverksamheten för döva m.fl. Reformen innebär bl.a. att även 
anhöriga till döva m.fl. kan erhålla texttelefon under vissa förutsätt
ningar. Avsikten är att ge möjlighet till direktkontakt mellan den text
telefonberättigade och hans eller hennes anhöriga utan att förmedlings
centralen anlitas men också att minska belastningen på förmed-
1 ingstjänsten. Enligt bestämmelserna i förordningen ( 1992: 621) om 
bidrag till texttelefoner kan bidrag till anskaffning av texttelefon lämnas 
till anhörig eller närstående med högst 5 000 kr. 

RRV har efter granskning av Socialstyrelsens beräkningar föreslagit 
att ersättningen för texttelefoner bör tas upp med 65 700 000 kr. 

Med hänsyn till att viss osäkerhet alltjämt råder om de kostnads
mässiga effekterna av reformen innevarande budgetår bedömer jag att 
ett belopp om 67 700 000 kr bör anvisas till texttelefoner budgetåret 
1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning för texttelefoner för budgetåret 1993/94 an

visa ett förslagsanslag på 67 700 000 kronor. 

E 8. Ersättning till Postverket för befordran av 
blindskriftsförsändelser 

1991192 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

52 878 000 
46 169 000 
49 825 000 

Från anslaget ersätts Postverket för befordran av portofria blind
skriftsförsändelser. Ersättningen utges halvårsvis i efterskott. 
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Socialstyrelsen Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 

Medelsbehovet för budgetåret 1993/94 anges av Socialstyrelsen till 
54 886 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Riksrevisionsverket (RRV), som granskat beräkningen, anger kostna
derna till 49 825 000 kr. Avvikelsen beror på att RRV räknar med ett 
lägre antal ESS-försändelser (f.d. expressbrev) än Postverket. 

Hittills har beräkningen av kostnaderna för blindskriftsförsändelser 
baserat sig på antaganden om antalet försändelser och inte på faktiska 
uppgifter. Enligt RRV kommer Postverket att under år 1993 börja 
tillämpa en rutin där det faktiska antalet blindskriftsförsändelser inklu
sive ESS-breven registreras. Detta bör ge ett säkrare underlag för be
räkningen av kostnaderna i framtiden. Jag beräknar medelsbehovet för 
budgetåret 1993/94 till 49 825 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till Postverket för befordran av blindskrifts

försändelser för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
49 825 000 kronor . 

. E 9. Bil stöd till handikappade 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

164 669 465 Reservation 193 723 972 
206 000 000 
206 000 000 

Från detta anslag betalas bilstöd till handikappade och föräldrar till 
handikappade barn för anskaffning och anpassning av motorfordon 
m.m. Bilstödet kan lämnas till fem olika grupper och omfattar grund
bidrag, anskaffningsbidrag och anpassningsbidrag. Stödet administreras 
av Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Bestäm
melser om bilstöd finns i lagen (1988:360) om handläggning av ären
den om bilstöd till handikappade och i förordningen (1988:890) om 
bilstöd till handikappade. 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket (RFV) beräknar medelsbehovet under budgetåret 
1993/94 till 1 000 kr under förutsättning att reserverade medel tas i 
anspråk. 
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Föredragandens överväganden 

Bilstödet, som infördes den l oktober 1988, har fått stor betydelse för 
många förflyttningshandikappade. Anknytning till arbetslivet är inte 
längre ett villkor för bilstöd. Stöd för inköp av bil kan även lämnas till 
handikappade föräldrar med barn under 18 år eller till föräldrar med 
handikappade barn under förutsättning att föräldern sammanbor med 
barnet och har behov av fordon för förflyttning tillsammans med bar
net. Under den period som förflutit sedan stödet infördes har drygt 
14 000 personer beviljats bilstöd. I förhållande till de regler som gällde 
före oktober månad 1988 innebär det nya bilstödet väsentliga förbätt
ringar. Grundbidraget och det inkomstprövade anskaffningsbidraget har 
höjts och inkomstgränserna vid fastställandet av anskaffningsbidraget 
har justerats uppåt. 

Enligt nu gällande regler kan handikappade över 49 år, som saknar 
anknytning till arbetslivet och som inte heller genomgår yrkesinriktad 
utbildning eller yrkesinriktad rehabilitering, ej erhålla bilstöd. RFV har 
på uppdrag av regeringen utrett konsekvenserna av en utvidgning av 
personkretsen för bilstöd genom att den nuvarande 49-årsgränsen er
sätts av en gräns vid 64 år. Bakgrunden till regeringsuppdraget är ett 
tillkännagivande från riksdagen (bet. SoU 1990/91: 1, rskr. 1990/91 :4) 
enligt vilket regeringen i lämpligt sammanhang borde överväga möjlig
heterna till en utvidgning av personkretsen. 

RFV bedömer att ca 10 500 personer i åldern 50-64 år skulle bli be
rättigade till bilstöd vid en sådan förändring av åldersgränsen. Den 
totala kostnadsökningen skulle för en sjuårsperiod uppgå til\ 
I 175 miljoner kronor. Min bedömning är att det av statsfinansiella skäl 
i nuläget inte är möjligt att utvidga personkretsen genom att den nu
varande 49-årsgränsen ersätts av en gräns vid 64 år. 

RFV har också överlämnat en fördjupad uppföljningsrapport om för
säkringskassornas tillämpning och handläggning av bilstödets regelsys
tem. Rapporten innehåller även en kort beskrivning av rättsläget. I 
rapporten lämnar RFV inga förslag som föranleder några åtgärder från 
regeringens sida. 

Jag bedömer det lämpligt att ändra konstruktionen för detta anslag, så 
att medel för bilstöd till handikappade för nästa budgetår anvisas på ett 
förslagsanslag. Anslaget för budgetåret 1993/94 beräknas med anled
ning härav till 206 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bi/stöd till handikappade för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett förslagsanslag på 206 000 000 kronor. 
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F. Socialt behandlingsarbete, alkohol
och narkotikapolitik 

Individ- och familjeomsorg 

Mål 

Socialtjänstens övergripande mål är att främja ekonomisk och social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt ett aktivt deltagande i sam
hällslivet. 

Verksamheten inom socialtjänsten skall bygga på respekt för männi
skors självbestämmanderätt och integritet. Detta är särskilt viktigt inom 
individ- och familjeomsorgen, som utgör samhällets allra yttersta 
skyddsnät. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes 
möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Aktuella utvecklingstendenser 

Socialtjänsten utvecklas under starkt förändrade förutsättningar. Änd
ringarna i kommunallagen ger kommunerna möjlighet att själva välja 
nämndorganisation. Det nya generella statsbidragssystemet ger dem 
också större frihet att avgöra hur de centralt fastställda målen för 
socialtjänsten skall nås. Samtidigt ställer det ekonomiskt ansträngda 
läget krav på effektivisering av verksamheten, bland annat genom 
rationaliseringar och ökade inslag av konkurrens. 

Platser i missbrukarvård för vuxna 
antal platse.r 

10000 

7500 

1982 1987 1991 

: . I stiftelser 

~ privata 

• offentliga 
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Ett omfattande omställnings- och förnyelsearbete pågår inom individ
och familjeomsorgen. En majoritet av kommunerna har förändrat både 
sin nämndorganisation och sin tjänstemannaorganisation. Många kom
muner har dessutom utvecklat alternativa driftsformer av tidigare kom
munala verksamheter. Inom missbrukarvården har övergången från 
offentlig till enskild drift varit särskilt markant. Sedan år 1987 har 
antalet platser på institutioner för vuxna missbrukare ökat med drygt 
2 200. Den enskilt drivna vården, privat eller i stiftelseform, står för 
hela ökningen. 

Det frivilliga sociala arbetet har en viktig uppgift att fylla som ett 
komplement till både välfärdsstaten och familjen. Det kan erbjuda ett 
alternativ till verksamhet som drivs av det offentliga och kan även gå i 
bräschen för en nödvändig utveckling mot större flexibilitet i fråga om 
verksamhetsformer och arbetssätt. Frivilligt socialt arbete skall inte ses 
som en ersättning för det stöd och den service som måste kunna er
bjudas alla hjälpsökande, men det bidrar till en ökad mångfald och 
därmed till en ökad välfärd. 

Antalet socialbidragstagare har ökat kraftigt sedan andra halvåret 
1990. Ökningen har varit särskilt markant under år 1992. Under tredje 
kvartalet 1992 betalade kommunerna ut ca 25 % mer i socialbidrag än 
under motsvarande kvartal 1991. Den huvudsakliga orsaken till ök
ningen är den växande arbetslösheten. Det är främst ensamstående unga 
män utan ersättning från arbetslöshetskassa och utan rätt till kontant 
arbetslöshetsunderstöd (KAS) som står för nytillskottet. Oroande är 
också det ökande antalet vräkningar och exekutiva auktioner samt det 
faktum att utländska medborgare får allt svårare att etablera sig på den 
svenska arbetsmarknaden. 
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Olika rapporter har visat på en rad problem inom ungdomsvården och 
missbrukarvården. Det finns allvarliga brister i såväl det förebyggande 
arbetet som i eftervården. Samarbetet mellan olika myndigheter är 
dåligt utvecklat. De mest utsatta ungdomarnas behov av individualise
ring, kontinuitet och långsiktighet i behandlingen har inte kunnat till
godoses på ett tillfredsställande sätt. I många kommuner saknas effek
tiva metoder för att klara klientgrupper med en sammansatt problembild 
som t.ex. psykiskt störda missbrukare och klienter med invandrar
bakgrund. Socialstyrelsen har i olika sammanhang efterlyst bättre kun
skap och kompetens samt ökat samarbete mellan socialtjänst och den 
psykiatriska vården. 

Inom institutionsvården för missbrukare finns i dag en viss diskrepans 
mellan utbud och efterfrågan. Många platser på institutioner står tom
ma, samtidigt som vissa grupper av missbrukare inte erhåller lämplig 
vård. Det gäller framförallt missbrukare med psykiska störningar. Me
toder saknas fortfarande för att på ett framgångsrikt sätt nå grupper 
som hittills varit okända för socialtjänsten, främst socialt relativt väl
fungerande missbrukare samt invandrare och flyktingar med ett utveck
lat narkotikamissbruk. 

Kvinnors missbruk är ytterligare ett allvarligt problemområde. Miss
bruket bland kvinnor har ökat i takt med att kvinnors dryckesmönster 
blivit alltmer likartade männens. Olika studier tyder på att kvinnor som 
missbrukar snabbare blir utslagna och att de också fortare får skador av 
sitt missbruk. Socialstyrelsen har under senare år, bl.a. på uppdrag av 
regeringen, ägnat frågan om kvinnors missbruk ökad uppmärksamhet. 
Styrelsen har redovisat behov av ytterligare kunskaps- och metodut
veckling. Dessutom behövs bättre samarbete mellan socialtjänsten, 
sjukvården och företagshälsovården för att på ett tidigare stadium nå 
kvinnor som missbrukar. Andra områden som särskilt bör uppmärk
sammmas är eftervården för kvinnor som genomgått behandling, insat
ser riktade till gravida missbrukare och insatser för barn till missbruka
re. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

Förändrade ekonomiska villkor för den kommunala sektorn, utveck
lingen av nya driftsformer och det förändrade statsbidragssystemet ökar 
behovet av uppföljning och utvärdering från statens sida. Socialstyrel
sen har i sin fördjupade anslagsframställning betonat avsikten att för
stärka sina insatser inom dessa områden. Tillsynen är särskilt viktig i 
förhållande till de verksamheter som riktar sig till de grupper som är 
mest beroende av samhällets stöd och som bara i liten utsträckning kan 
hävda sina krav och behov. Arbetet med att utveckla relevanta kvali
tets- och resultatmått framstår i det sammanhanget som särskilt ange
läget. 

Det har från olika håll uttryckts farhågor för att den kärva ekono
miska situationen i kombination med en minskad statlig styrning av 
kommunerna kan leda till att de mest eftersatta grupperna missgynnas. 
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Regeringen gav i september 1992 Socialstyrelsen i uppdrag att bl.a. 
följa individ- och familjeomsorgens insatser riktade till utsatta barn, 
ungdomar och deras familjer. Särskild uppmärksamhet bör ges de mest 
utsatta barnen som med stöd av socialtjänstlagen (1980:620) och lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) skall 
ges samhällets skydd. Socialstyrelsen bör även följa utvecklingen av 
socialtjänstens arbete med alternativa vårdformer samt dess förebyggan
de arbete. 

Regeringens ambition är att förbättra den sociala omsorgen genom 
valfrihet i välfärdspolitiken och genom särskilda insatser för de sämst 
ställda. Frågan om hur enskildas rättigheter bör definieras övervägs för 
närvarande i Socialtjänstkommitten (S 1991 :07). Kommitten har även i 
uppgift att göra en allmän översyn av socialtjänstlagen. Översynen 
innefattar bl.a. en utvärdering av socialtjänstlagens tillämpning och 
syftar till att tydligare avgränsa och klargöra socialtjänstens uppgifter 
och ansvarsområden. Kommitten skall även överväga hur tillsynen av 
socialtjänstens och de privata vårdgivamas verksamhet skall utformas. 
Vidare skall kommitten se över vissa frågor rörande socionomutbild
ningen. Kommittens arbete skall vara avslutat senast vid utgången av år 
1993. De delar av uppdraget som avser reglerna om rätten till bistånd, 
det yttersta ansvaret, vistelsebegreppet och överklagande av beslut inom 
socialtjänsten skall dock redovisas senast den 1 mars 1993. 

Det sociala arbetet styrs i alltför liten grad av vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Vetenskapligt grundade utvärderingar av behandlings
metoder och andra insatser inom socialtjänsten saknas i stor utsträck
ning. För att råda bot på denna brist byggs nu en fristående centrum
bildning upp inom Socialstyrelsen, Centrum för utvärdering av metoder 
i socialt arbete (CUS). CUS skall bl.a. genom forskningsförankrade 
kunskaps- och erfarenhetsöversikter bidra till att öka individ- och 
familjeomsorgens kunskaper om effekterna av olika insatser. 

Regional tillsyn 

Länsstyrelsen är socialtjänstens regionala tillsynsmyndighet. Tillsynen 
omfattar också olika institutioner inom socialtjänsten samt enskilda 
vårdhem. För enskilt drivna institutioner och enskilda vårdhem är läns
styrelsen även tillståndsgivande myndighet. Länsstyrelsen har även 
ansvaret för utredning, ansökan och processföring i länsrätten i mål om 
tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
( L VM). Vidare är länsstyrelsen tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt 
lagen (1977:293) om handel med drycker (LHD). 

Många kommuner genomför som tidigare nämnts omfattande föränd
ringar av formerna för sin verksamhet. Mot denna bakgrund har läns
styrelsernas tillsynsarbete blivit allt viktigare, liksom information och 
rådgivning till kommuner och enskilda. 

En arbetsgrupp inom regeringskansliet har haft i uppdrag att i dialog 
med länsstyrelsernas sociala enheter utveckla innehållet i den regionala 
tillsynen och uppföljningen av socialtjänstens verksamhet. Arbets-

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 

128 



gruppen avslutade sitt arbete i juni 1992 genom att lägga fram rappor
ten (Ds 1992:67) Länsstyrelserna och socialtjänsten - tillsyn och upp
följning under utveckling. Arbetsgruppen har särskilt betonat att läns
styrelserna, och inte minst dess ledningar, har ett stort ansvar för att 
aktivt stimulera arbetet med metod- och kunskapsutveckling vad gäller 
tillsyn, uppföljning och utvärdering. 

För att göra det möjligt för länsstyrelserna att prioritera detta arbete 
krävs dock åtgärder för att frigöra resurser. Regeringen beslutade där
för i maj 1992 att tillkalla en särskild utredare (S 1992 :09) för att göra 
en analys av förutsättningarna för och konsekvenserna av att tillstånds
givningen enligt LHD överförs från länsstyrelserna till kommunerna. 
Utredaren skall även utreda om socialnämnderna skall få det fulla an
svaret för utredning och ansökan om vård enligt LVM. Utredningen 
förväntas lägga fram sitt förslag under våren 1993. 

Socialbidrag 

I syfte att analysera vilka skillnader som finns vad gäller socialbidrags
normernas konstruktion och innehåll genomförde Socialtjänstkommittcn 
under våren 1992 en riksomfattande enkät. Enkäten visar att det finns 
betydande skillnader i konstruktion, innehåll och nivåer mellan kom
munernas socialbidragsnormer. Flera kommuner har dessutom sett över 
sina socialbidrag under året för att begränsa kostnaderna för social
bidragen. 

Under rådande lågkonjunktur är det angeläget att förstärka möj
ligheterna att komma in på arbetsmarknaden för de grupper av arbets
lösa som är beroende av socialbidrag för sin försörjning. Många kom
muner har därför intensifierat sina ansträngningar att finna alternativ till 
socialbidrag. Arbetsmarknadsstyrelsen har i uppdrag att i samråd med 
Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen initiera försöksverksamhet 
med ökad samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedling/arbetsmark
nadsinstitut och försäkringskassor i storstadsområden med en stor andel 
socialbidragstagare och långtidssjuka. Slutredovisning av uppdraget 
skall lämnas senast den 1 juli 1993. 

Åtgärder har vidtagits för att minska socialbidragsberoendet hos flyk
tingar och för att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden. 
Från och med den 1 januari 1993 får kommunerna laglig möjlighet att 
i stället för socialbidrag utbetala introduktionsersättning under förutsätt
ning att flyktingen följer den introduktionsplan som skall utarbetas för 
varje mottagen flykting. 

Behovet av samhällsinsatser för att ge råd och hjälp i ekonomiska 
frågor till enskilda hushåll är stort. Regeringen uppdrog i maj 1992 åt 
Socialstyrelsen att tillsammans med Konsumentverket göra en uppfölj
ning av effekterna av budget- och skuldrådgivning inom socialtjänsten 
i Malmöhus län. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 
1993. 

Regeringen har vidare uppdragit åt Konsumentverket att bedriva en 
tvåårig försöksverksamhet med budgetrådgivning och skuldsanering på 
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lokal, regional och central nivå. Syftet med verksamheten är att finna 
nya och effektivare former för att möta enskilda hushålls behov av 
budgetrådgivning och skuldsanering. 

Antalet verkställda vräkningar ökade med ca 20 % mellan åren 1991 
och 1992. För att få större kunskap om vad som händer de människor 
som vräks från sina hem har regeringen beslutat att, tillsammans med 
Konsumentverket, finansiera ett forskningsprojekt vid Institutet för 
social forskning. Syftet är att ta reda på vad ökningen av antalet vräk
ningar beror på samt undersöka vräkningarnas konsekvenser för bl.a. 
hyresgäster och socialtjänst. 

Utsatta /..."Vinnor 

Kvinnojourerna och deras riksorganisation - ROKS - bedriver ett om
fattande och angeläget ideellt arbete för att skydda och hjälpa kvinnor 
som utsatts för misshandel och sexuella övergrepp. Kvinnojourernas 
insatser är ett viktigt komplement till den verksamhet som kommunerna 
bedriver. Bidrag utgår till kvinnojourernas riksorganisation och till 
andra organisationer som stödjer misshandlade kvinnor samt till lokalt 
utvecklingsarbete. 

Prostitution är en allvarlig form av kvinnoförtryck och ett uttryck för 
mänsklig förnedring. De prostituerade kvinnorna kommer huvudsak
ligen från den grupp som har det svårast i samhället. Många är skadade 
sedan barndomen. Förhållandevis många är drogberoende. De löper 
stor risk att bli misshandlade av sina kunder. 

De senaste större studierna på området genomfördes för tio år sedan 
i samband med den dåvarande prostitutionsutredningen. Lokala studier 
har visserligen genomförts senare, men det saknas uppgifter på natio
nell nivå. Mot bakgrund härav avser jag inom kort föreslå regeringen 
att tillsätta en ny prostitutionsutredning för att bl.a. kartlägga prostitu
tionens omfattning och överväga insatser mot prostitution. 

Utsatta barn 

Samhället har enligt sociallagstiftningen ett särskilt ansvar för att stödja 
och hjälpa utsatta barn och deras familjer och att vid behov ingripa till 
barns skydd. 

Socialstyrelsen har inom ramen för sin tillsynsverksamhet konstaterat 
att socialtjänsten i allt för liten omfattning uppmärksammar de utsatta 
barnens situation. 

I syfte att höja kompetensen i arbetet med barn inom individ- och 
familjeomsorgen har regeringen uppdragit åt Socialstyrelsen att utforma 
och genomföra ett åtgärdsprogram för att utveckla individ- och familje
omsorgens förhållningssätt till utsatta barn och deras familjer. Sats
ningen tar sikte på att öka medvetenheten hos socialarbetare och andra 
som arbetar med utsatta barn och att stimulera förmågan att se, förstå, 
beskriva och möta dessa barns behov. Som ett led i uppdraget har 
Socialstyrelsen utformat ett särskilt utbildningsmaterial riktat till familje-
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hem, grupphem och andra hem för vård eller boende som rar emot 
flyktingbarn. Jag ser det som angeläget att detta utvecklingsarbete fort
sätter. 

Alkoholmissbrukets ekonomiska, sociala och psykologiska följder för 
missbrukarens familj har bara i mycket begränsad utsträckning varit 
föremål för forskningens intresse. Det gäller inte minst frågan om vad 
det innebär för barn att leva med vuxna som har alkoholproblem. De 
vuxnas alkoholmissbruk finns med som en av de vanligaste orsakerna 
till beslut om placering av barn utanför föräldrahemmet. Alkoholen 
spelar emellertid en destruktiv roll i långt fler fall än så. Det är rimligt 
att anta att det finns ett stort antal barn och ungdomar som far illa i det 
tysta på grund av föräldrarnas missbruk. Olika studier visar också att 
alkoholen ofta finns med i bilden vid barnmisshandel och andra över
grepp mot barn. 

Den av regeringen tillkallade Alkoholpolitiska kommissionen 
(S 1991: 17) har mot denna bakgrund fått i uppgift bl.a. att kartlägga 
och analysera missbrukets konsekvenser för missbrukarnas familjer och 
bedöma vilka insatser som behöver göras för att möta de anhörigas, 
särskilt barnens, behov av stöd. Kommissionen kommer att avsluta sitt 
arbete före utgången av år 1993. 

Ungdom utanför 

Under det senaste året har situationen för övergivna ungdomar i främst 
storstäderna uppmärksammats särskilt. För att få en mer samlad bild 
och för att få veta om samhället brister i sitt ansvar uppdrog regeringen 
åt Socialstyrelsen att undersöka situationen för gruppen i fråga. Social
styrelsen konstaterar att det finns ett antal övergivna ungdomar som 
mer eller mindre permanent uppehåller sig i Stockholms city. Dessa 
ungdomar är i regel väl kända av de sociala myndigheterna, men de 
avvisar inte sällan socialtjänstens erbjudande om vård och behandling. 
Ungdomarnas utsatthet och rotlöshet påkallar emellertid särskilda insat
ser från samhällets sida. Stockholms socialförvaltning kommer att göra 
en fördjupad studie för att få ett bättre underlag för fortsatta insatser för 
gruppen. 

Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet noterat att socialtjänstens 
insatser för ungdomar i riskzonen allt för ofta präglas av kortsiktiga 
insatser föranledda av akuta händelser. Bristande kontinuitet i såväl 
personkontakter som vårdinsater gör att ungdomarna fortsätter ett de
struktivt liv trots ett förhållandevis stort utbud av ungdomsaktiviteter 
och trots olika behandlingsinsatser. Mot bakgrund härav startade 
Socialstyrelsen under år 1991 projektet "Ungdom utanför". Det syftar 
till att utveckla en mer medveten och genomtänkt hållning i ungdoms
ärenden. 

Ett system som kännetecknas av upprepade kortsiktiga och akuta in
gripanden riskerar att bli mycket dyrbart i längden, både för individen 
och samhället. Det är därför angeläget att såväl utvecklings- som till
synsarbetet inom detta område fortsätter. 
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Ungdomsvård och vård av missbrukare 

Våren 1991 fattade riksdagen (prop. 1990/91:96, SoU14, rskr. 267) ett 
principbeslut om att de särskilda ungdomshemmen skall föras över till 
statligt huvudmannaskap. En av regeringen tillsatt särskild utredare 
lämnade sitt förslag, Tvångsvård inom socialtjänsten - ansvar och 
innehåll (SOU 1992: 18) i februari 1992. Riksdagen har nyligen i en
lighet med regeringens proposition i frågan beslutat (prop 1992/93:61 
SoU 10 rskr. 106) att ge staten ett samlat huvudmannaskap för de sär
skilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. En ny statlig myndighet, 
Statens institutionsstyrelse, inrättas den 1 juli 1993. 

Statsbidraget till missbrukarvård och ungdomsvård utgår för närvaran
de som platsbidrag till L VM-hem och särskilda ungdomshem samt till 
kommunerna för deras missbruks- och ungdomsarbete. En mindre del 
har fördelats som utvecklingsmedel inom området. 

Tvångsvården måste ses som den allra yttersta länken i en rad av 
olika samhällsinsatser för utsatta ungdomar och vuxna med missbruks
problem. Som tidigare nämnts finns det allvarliga brister i såväl det 
förebyggande arbetet som i eftervården. Det är också oklart i vad mån 
kommunernas öppenvårdsinsatser kan möta behoven hos de mest utsatta 
grupperna. Om de kommunala insatserna är otillräckliga, finns det en 
risk för att allt fler utvecklar så allvarliga problem att till sist endast 
tvångsvård återstår. 

Det är viktigt att det råder balans mellan å ena sidan den tunga insti
tutionsvården och å andra sidan de kommunala insatserna när staten 
övertar ansvaret för tvångsvården inom socialtjänsten. Det finns därför 
enligt min mening behov av att skapa incitament för att utveckla kom
munernas insatser för missbrukare och utsatta ungdomar. Jag anser 
därför att ett specialdestinerat statsbidrag till missbrukarvården och 
ungdomsvården bör behållas. Medlen för statsbidraget redovisas under 
anslaget F 1 . 

Sedan mitten av 1980-talct har betydande medel satsats på en offensiv 
narkomanvård. Inom ramen för detta har ett hundratal öppenvårdsen
heter byggts upp för vuxna missbrukare. Också institutionsvården och 
familjevården har byggts ut väsentligt. I april 1992 fanns det drygt 
8 200 platser på institutioner för vuxna missbrukare av alkohol och nar
kotika, vilket är en liten ökning jämfört med november 1991. 

En offensiv narkomanvård har av riksdagen betraktats som en förut
sättning för att förebygga spridning av HIV bland intravenösa miss
brukare. Målet är att nå samtliga missbrukare för provtagning, avgift
ning, vård och behandling. Merparten av narkotikamissbrukarna nås för 
motivationsinsatser. Enligt Socialstyrelsens bedömning har drygt 80% 
av injektionsmissbrukarna HIV-testats en eller flera gånger. Enligt en 
nyligen genomförd studie i Stockholm av de HIV-positiva narkotika
missbrukarna framgår att det skett en klar förbättring av de HIV-smitta
des sociala situation och en viss minskning av missbruket. Genom 
samverkan med socialtjänst och kriminalvård har arbetet med narkotika
missbrukarna kunnat utvecklas ytterligare. 
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Trots de relativa framgångarna kvarstår emellertid betydande pro
blem. Omkring hundra HIV-positiva missbrukare i Stockholm uppges 
fortsätta med ett intravenöst missbruk på ett sådant sätt att deras beteen
de bedöms som en klar smittrisk. Flertalet studier av förloppet vid 
HIV-infektion ger vid handen att omkring hälften av de smittade får 
symptom som klassificeras som aids inom tio år. Det finns därför an
ledning att anta att minst 200 HIV-smittade narkotikamissbrukare inom 
en femårsperiod kommer att insjukna i aids eller i RIV-relaterade 
symptom. 

Andra oroande tecken är uppgifter om ett ökat missbruk bland unga 
invandrare och flyktingar samt uppgifter om ett ökat sidomissbruk av 
bensodiazepiner. 

Sedan några år tillbaka pågår i Lund och Malmö en försöksverksam
het med att dela ut rena sprutor till narkotikamissbrukare i syfte att 
förhindra smittspridning av HIV. En vetenskaplig utvärdering av verk
samheten kommer att presenteras av Socialstyrelsen i januari 1993. 

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kart
läggning av dagens narkomanvård och av behoven av insatser, samt att 
utarbeta ett förslag till program för det fortsatta HIV-förebyggande 
arbetet bland narkotikamissbrukare. Uppdraget kommer att redovisas 
till regeringen senast den 31 december 1992. 

Sammantaget har under senare år en omfattande satsning genomförts 
med betydande statliga medel i syfte att utveckla en offensiv narkoman
vård i landets kommuner. Det är viktigt att denna satsning fullföljs av 
kommunerna. Av särskild betydelse är fortsatta ansträngningar att för
bättra samverkan mellan bl.a. socialtjänst, kriminalvård och psykiatri 
när det gäller vård och behandling av narkotikamissbrukare. Samtidigt 
är det väsentligt att genomföra analyser av hur samhällets resurser 
används inom vårdområdet och hur dessa resurser kan användas effek-
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tivare. Regeringen har därför givit Riksrevisionsverket i uppdrag att 
genomföra en sådan analys. Studiens resultat kommer att redovisas i 
slutet av år 1992. 

Som tidigare anförts finns det fortfarande behov av att i särskild ord
ning från centralt håll initiera förebyggande insatser mot HIV /aids. Jag 
anser därför att särskilda medel bör anvisas till HIV-förebyggande 
insatser bl<md narkotikamissbrukare. Regeringen kommer senare att 
besluta om riktlinjer för hur det arbetet skall bedrivas fortsättningsvis. 

Socialstyrelsen har under senare år ägnat frågan om kvinnors miss
bruk ökad uppmärksamhet, bl.a. genom att lämna stöd till utveckling 
av alternativ inom missbrukarvården för att möta kvinnliga missbruka
res specifika vårdbehov. Vidare har styrelsen på regeringens uppdrag 
redovisat ytterligare behov av kunskaps- och metodutveckling inom 
områdec. Socialstyrelsens pågående insatser inom området avser bl.a. 
att förbättra det arbete med missbrukande blivande mödrar och miss
brukande föräldrar som bedrivs av kommunerna och inom barn- och 
mödrahälsovården. Socialstyrelsen avser också att genomföra semina
rier och andra utbildningsinsatser för att höja kompetensen inom om
rådet. 

En av uppgifterna för den av regeringen tillsatta alkoholpolitiska 
kommissionen är att göra en översyn av vården av alkoholmissbrukare 
och att bedöma behoven av förändringar av vårdens form och innehåll. 
De kvinnliga missbrukarnas vårdbehov skall därvid uppmärksammas 
särskilt. Kommissionen skall även behandla frågor som gäller miss
brukets familjesociala konsekvenser. 

Alkoholpolitik 

Mål 

Målet för alkoholpolitiken är att minska den totala alkoholkonsumtionen 
för att därigenom minska alkoholskadorna. 

Sverige har ställt sig bakom WHO:s hälsopolitiska strategi där bl.a. 
målet att minska alkoholkonsumtionen med minst 25 3 under perioden 
1980-2000 ingår. 

Överkonsumtion och missbruk av alkohol för med sig omfattande 
sociala och medicinska problem. Samhällets kostnader för exempelvis 
socialtjänst och sjukvård, produktionsbortfall och rehabilitering är 
mycket höga. Därtill kommer det psykiska, sociala och ekonomiska 
lidande som drabbar enskilda och deras anhöriga. 

Mot denna bakgrund för vi i Sverige en restriktivt hållen alkoholpolitik, 
vars grunddrag slogs fast av riksdagen år 1977 (prop. 1976177:108, 
SkU40, rskr. 231). Härigenom antogs det regelsystem som omgärdar 
hanteringen av alkohol. Riksdagen har därefter vid upprepade tillfällen 
uttalat sitt stöd för en fortsatt aktiv svensk alkoholpolitik. 

Med anledning av propositionen (1990/91: 175) om vissa folkhälso
frågor uttalades åter att målet för den svenska alkoholpolitiken skall 
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vara att minska den totala alkoholkonsumtionen. I framtiden bör 
emellertid avsevärt större vikt än tidigare läggas vid förebyggande 
insatser utifrån ett folkhälsoperspektiv. 

Även våren 1992 (l991/92:SoU15, rskr. 223) uttalade sig riksdagen 
för en fortsatt aktiv svensk alkoholpolitik. 

Alkoholpolitiken och det europeiska samarbetet 

I regeringens proposition ( 1991 /92: 170, bil. IV) om Europeiska ekono
miska samarbetsområdet (EES) konstateras att EES-avtalet inte innebär 
förändringar av den svenska alkoholpolitikens mål. I vissa avseenden 
kan emellertid ändringar i alkohollagstiftningen behöva genomföras 
som en anpassning till EG:s regelsystem. De svenska alkoholmonopo
len kan inte karaktäriseras som diskriminerande i Romfördragets me
ning. 

Denna bedömning delas av såväl socialutskottet som EES-utskottet. 
Vid behandlingen av propositionen har riksdagen hävdat att monopolen 
kan försvaras under åberopande av att deras syfte är att värna befolk
ningens hälsa och inte att skydda inhemsk produktion mot konkurrens. 
Enligt utskottets mening bör en sådan linje också med framgång kunna 
hävdas under EES-samarbetet. 

Riksdagen har beslutat i enlighet med utskottens uttalande. 

Internationellt samarbete 

Sverige deltar i WHO:s alkoholpolitiska arbete inom Europaregionen. 
Arbetet syftar till att minska alkoholkonsumtionen i regionen i enlighet 
med WHO:s mål. En resolution och en aktionsplan antogs den 17 sep
tember 1992 av WHO:s regionalkommitte för Europa, där alla med
lemsstater i regionen - för närvarande 45 - är representerade. Planen 
bygger på den s.k. totalkonsumtionsmodellen och ligger väl i linje med 
den svenska alkoholpolitikens inriktning. Vidare betonas i planen vikten 
av att länder med en ambitiös alkoholpolitik får stöd för att fullfölja 
denna. 

Konsumtionsutvecklingen 

Försäljningen av alkoholdrycker i Sverige minskade med drygt 20 % 
under tioårsperioden 197 6-85. Under senare delen av 1980-talet ökade 
försäljningen på nytt. Särskilt starkölsförsäljningen gick upp under 
denna period och har sedan fortsatt att öka. Under åren 1990 och 1991 
har den totala alkoholförsäljningen åter minskat. 

Utvecklingen under första halvåret 1992 antyder att konsumtions
minskningen de senaste åren kan ha stannat upp, eller till och med 
vänt. Den totala försäljningen av alkoholdrycker under första halvåret 
1992 visar på en ökning med 4,2 % jämfört med första halvåret 1991. 
Det är framför allt starköl och öl klass Il som ökat kraftigt, medan 
försäljningen av spritdrycker fortsätter att minska. 
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Tabell: Försäljning av alkoholdrycker i liter 100 % per invånare 15 år och äldre 
1975, 1980 och 1985-91. 

År Sprit-
drycker 

Vin Starköl Öl Il Totalt 

1975 3,75 1,36 0,21 2,29* 7,61 
1980 3,42 1,53 0,78 1,01 6,74 
1985 2,;2 1,74 0,85 0,96 6,07 
1986 2,59 1,77 0,96 1,02 6,34 
1987 2,38 1.75 1,04 1,04 6,21 
1988 2,31 1,81 1,17 l, 11 6,40 
1989 2,25 1,86 1,26 1,17 6,54 
1990 2,10 1,83 1,26 1,23 6,42 
1991 2,06 1,84 l, 17 1,21 6,28 

"' Inklusive öl Il B (s.k. mellanöl) 

Ungdomarnas konsumtionsmönster följer i stort sett den totala kon
sumtionsutvecklingen. Medan vin- och starkspritkonsumtionen minskar 
i ungdomsgruppen fortsätter starkölskonsumtionen att öka. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

Den 1 juli 1992 infördes nya regler för beskattning av alkoholdrycker. 
Omläggningen, som gjordes bl.a. i syfte att styra alkoholkonsumtionen 
mot svagare drycker, innebär att dryckesskatten bestäms i förhållande 
till dryckens alkoholhalt och tas ut efter en progressiv skatteskala. 

Den europeiska integrationsprocessen innebär att det ekonomiska, 
sociala och kulturella utbytet kommer att öka mellan Sverige och länder 
som av tradition för en mindre restriktiv alkoholpolitik. Bl.a. mot den 
bakgrunden har den av regeringen tillkallade alkoholpolitiska kommis
sionen som främsta uppgift att formulera en mer effektiv strategi för att 
minska den totala alkoholkonsumtionen och därmed begränsa alkoho
lens skadeverkningar. 

Kommissionen bör jämföra den svenska alkoholpolitikens mål och 
medel med den politik som andra jämförbara länder för på detta om
råde. I kommissionens uppgift ingår även att beskriva skillnader i kon
sumtions- och skadenivåer mellan länderna och att analysera effekterna 
av ländernas politik. 

I den mån kommissionen finner att delar av det svenska regelverket 
kan förenklas eller helt utmönstras för att de inte längre fyller någon 
alkoholpolitisk funktion eller behöver förändras med hänsyn till EG:s 
regelverk, bör kommissionen lägga fram förslag till sådan reviderad 
lagstiftning. Kommissionen skall även presentera förslag till hur de 
alkoholpolitiska målen kan uppfyllas, även inom ramen för ett medlem
skap i EG. 

Kommissionen bör vidare överväga hur det opinionsbildande och atti
tydpåverkande arbetet inom området kan förstärkas och bedöma hur 
såväl de primär- som de sekundärpreventiva insatserna kan utvecklas 
ytterligare. I kommissionens uppdrag ingår också att göra en översyn 
av vården av alkoholmissbrukare och bedöma behoven av förändringar 
av vårdformer och vårdinnehåll. De kvinnliga missbrukarnas vårdbehov 
skall därvid uppmärksammas särskilt. 
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Slutligen skall kommissionen även behandla frågor som gäller miss
brukets familjesociala konsekvenser. 

Folkhälsoinstitutet 

Det av riksdagen beslutade Folkhälsoinstitutet har inrättats den 1 juli 
1992 med ansvar för att bl.a. samordna samhällets alkohol- och drog
preventiva verksamhet. Det alkohol- och drogpreventiva arbetet kom
mer vid sidan av HIV /aids-programmet att bli institutets mest omfattan
de område. 

En av institutets uppgifter är att ta fram och tillhandahålla basfakta 
och informationsmaterial inom alkohol- och drogområdet för olika av
nämares behov, bl. a. kommuner, landsting, arbetsplatser och förenings
liv. 

Institutet skall i sin verksamhet stimulera, utveckla och stödja lokala 
drogförebyggande verksamheter som bedrivs av organisationer och myn
digheter. 

Andra viktiga uppgifter för Folkhälsoinstitutet är att initiera forskning 
och samla annan kunskap för att få fram underlag för samhällets fort
satta insatser inom det alkohol- och drogpolitiska området. Att utveckla 
nya och effektiva metoder för det förebyggande arbetet är också en 
central uppgift för institutet. 

Stöd till organisationslivet 

Folkrörelsernas drogförebyggande insatser utgör viktiga komplement 
till det arbete som myndigheterna bedriver. De enskilda organisationer
na bör utforma sina insatser utifrån den egna organisationens särart så 
att mångfalden i det drogförebyggande arbetet värnas. Därigenom kan 
större trovärdighet och bättre effekt av insatserna uppnås. 

Statsbidrag kommer även fortsättningsvis att utgå till organisationer, 
dels i form av centralt organisationsstöd, dels som projektmedel till 
drogförebyggande verksamheter. 

Nykterhetsrörelserna och vissa andra organisationer får organisations
stöd för sin centrala verksamhet. Under anslaget G 4. Folkhälso
institutet beräknas organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer 
m.tl. Särskilda projekt- och utvecklingsmedel utgår till ungdomsorga
nisationer och övriga intressenters drogförebyggande verksamheter. 
Under anslaget beräknas vidare medel som skall fördelas av Folkhälso
institutet till organisationer och kommuner som genomför lokala pro
jekt. 

Bidrag till länkorganisationer och andra organisationer som arbetar 
med att stödja och hjälpa f.d. missbrukare utgår, dels i form av centralt 
organisationsstöd, dels i form av bidrag till lokala stöd- eller rehabilite
ringsinsatser i organisationernas regi. Bidraget redovisas under anslaget 
F 2. Bidrag till organisationer. 
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Narkotikapolitik 

Mål 

Målet för samhällets insatser mot narkotikamissbruket är att genom en 
samordnad narkotikapolitik verka för ett narkotikafritt samhälle. 

Det finns idag starka krafter i flera västeuropeiska länder som ställer 
krav på en allmän liberalisering av narkotikapolitiken och som till och 
med förordar en legalisering av vissa narkotiska preparat. Denna in
ställning präglas av en uppgivenhet inför narkotikaproblemet som inte 
hör hemma i det svenska samhället. Det yttersta målet för den svenska 
narkotikapolitiken är att skapa ett samhälle fritt från narkotika, ett sam
hälle där narkotikan aldrig tillåts bli en normal företeelse. Denna rest
riktiva grundsyn, som har en stark folklig förankring, råder det en i det 
närmaste total politisk enighet om. 

Utvecklingstcndenser 

Sverige 

Narkotikamissbruk innefattar mycket skiftande former av narkotikaer
farenhet, alltifrån bruk vid enstaka tillfällen till långvarig, regelbunden 
och daglig användning. 

Uppgifter om det tillfälliga experimentella bruket bland ungdomar er
hålls genom regelbundna undersökningar bland skolungdom i årskurs 
9. Av dessa undersökningar framgår att ca 3 % av eleverna någon gång 
har använt narkotika, vilket i en internationell jämförelse är en mycket 
låg nivå. I början av 1970-talet var motsvarande andel ca 14%. 

De uppgifter som finns att tillgå om det tunga missbrukets utveckling 
är mer osäkra. År 1979 genomfördes en landsomfattande undersökning 
om det tunga missbrukets omfattning. Då bedömdes att det fanns 
mellan 10 000 och 14 000 tunga missbrukare i landet. Av dessa var 
mellan 7 500 och 10 000 injektionsmissbrukare. Enligt en nyligen 
genomförd undersökning om narkotikamissbrukets omfattning i 
Stockholm finns det tecken som tyder på att antalet narkotikamiss
brukare i staden har ökat, både vad gäller det totala antalet missbrukare 
och de aktiva injektionsmissbrukare som har kontakt med social
tjänsten. Antalet heroinmissbrukare i staden forefaller ha ökat, samtidigt 
som andelen missbrukare som i första hand använder centralstimulantia 
har minskat. Dessa uppgifter är oroande. 
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Bedömningar som i övrigt kan göras av det tunga missbrukets utveck
ling grundas på indikatorer som antalet anmälda brott mot narkotika
strafflagen, antalet narkotikamissbrukare i kriminalvården, antalet be
slag av narkotika m.m. Dessa indikatorer, som under några år i mitten 
av 1980-talet tydde på en påtaglig minskning av det tunga missbruket, 
har under senare år visat en uppåtgående trend. 

Beslag av olika narkotiska medel 
antal be&lag 

6000 

sooo 

4000 

3000 

2000 
- Cannabis 
-- Heroin 
...... Amfetamin 
-+- Kokain 

µ."*~:t::X:::.4-....i:;,;..;;;;:.;~;j;;~i::lt;;::t1=3.. ...,._ Sömnflognande 

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 

Det bör dock påpekas att statistik över narkotikabeslag inte bara speg
lar problemets utbredning utan också omfattningen av myndigheternas 
insatser. Därför bör en viss försiktighet iakttas när det gäller att utifrån 
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dessa uppgifter dra slutsatser om det tunga narkotikamissbrukets för
ändringar. 

Olika uppgifter talar för att medelåldern bland de tunga narkotika
missbrukarna ökar, vilket tyder på att nyrekryteringen av unga till 
gruppen minskar. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning 
(CAN) har under år 1992 genomfört en undersökning av det tunga 
missbrukets omfattning. Resultaten av denna undersökning beräknas 
vara klara i februari 1993. 

Cannabis är det vanligaste narkotiska missbrukspreparatet i Sverige. 
Injektionsmissbruket domineras av centralstimulantia. Kokainmissbruket 
har fortfarande en mycket liten utbredning i landet. Det finns vissa 
tecken som tyder på att användning av droger som inte injiceras, såsom 
ecstasy, amfetamin och LSD, används i ökad omfattning i vissa ung
domskretsar. Ett annat oroande tecken är en ökning av heroinmissbruk, 
främst s.k. rökheroin, i vissa invandrarkretsar. 

Utomlands 

Tillgången på narkotika i världen är mycket stor. Produktionen av ille
gal narkotika ökar, samtidigt som den illegala handeln med narkotika 
blir alltmer välorganiserad och svårare att bekämpa. De politiska och 
ekonomiska förändringarna i Öst- och Centraleuropa har ökat riskerna 
för att produktion, missbruk och handel med narkotika sprids såväl 
inom regionen som till andra länder. Missbruk av narkotika är ett 
växande problem såväl i de traditionella producentländerna i tredje 
världen som bland underprivilegierade grupper i den industrialiserade 
världen. 

Utvecklingen är dock inte entydig. Undersökningar i flera västeuro
peiska länder visar att missbruket av vissa droger stabiliseras eller 
t.o.m. minskar. Antalet beslag av heroin, kokain och andra droger ökar 
i många länder och regioner, vilket pekar på en bestämd vilja från 
kontrollmyndigheternas sida att komma tillrätta med narkotikaproblem
et. Även om skilda intressegrupper i Europa idag framför krav på att 
legalisera narkotikan finns det ingen regering som öppet förespråkar en 
sådan linje. Tvärtom finns det inom EG en uppslutning kring det nar
kotikaprogram som utarbetats av CELAD, en arbetsgrupp för narko
tikafrågor inom EG. Den uppfattning som kommer till uttryck där 
ligger nära den svenska synen i denna fråga. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

Syftet med den svenska narkotikapolitiken är att på alla nivåer och 
områden markera ett avståndstagande från narkotikan som företeelse. 
Efterfrågedämpande åtgärder, åtgärder för att begränsa tillgången och 
kontrollinsatser måste gå hand i hand. Särskilt viktiga är förebyggande 
insatser. Det förebyggande arbete som tidigare bedrevs av regeringens 
s.k. ATHENA-grupp fullföljs nu av Folkhälsoinstitutet inom ramen för 
det drogpreventiva programmet. Polisiära insatser mot gatuhandeln har 
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en viktig förebyggande funktion då sådana insatser både begränsar 
tillgången på narkotika och samtidigt har en avskräckande effekt på 
presumtiva köpare av narkotika. 

Den svenska narkotikalagstiftningen vänder sig mot all befattning med 
narkotika. I syfte att än tydligare markera att narkotikamissbruk inte 
accepteras i vårt samhälle har regeringen i december 1992 förelagt 
riksdagen en proposition om bl.a. en skärpning av straffskalan vid 
ringa narkotikabrott. Enligt förslaget förs fängelse in i straffskalan för 
eget bruk av narkotika. Detta innebär att det blir möjligt att ta urinprov 
för att kontrollera misstänkt narkotikabruk och att den som använt nar
kotika kan dömas till en påföljd som innefattar behandling av miss
bruket. 

Vidare kommer regeringen inom kort att föreslå riksdagen vissa änd
ringar i narkotikakontrollagen i syfte att kontrollera hanteringen av 
vissa kemiska ämnen som kan användas vid illegal narkotikatillverk
ning. 

Narkotikaläget i världen påverkar situationen också i Sverige. Den 
ökande produktionen av illegal narkotika och den världsomspännande 
illegala narkotikahandcln kräver fortsatt stark beredskap och en väl 
samordnad nationell narkotikabekämpning. Regeringens samordnings
organ för narkotikafrågor (SAMNARK) har i uppdrag att verka för en 
förbättrad samordning av samhällets insatser inom narkotikaområdet. 
SAMNARK skall samordna de insatser som initierades av Aktions
gruppen mot Narkotika, som avslutade sitt arbete sommaren 1991. 
Inom ramen för detta uppdrag har uppmärksamhet särskilt riktats mot 
missbruk bland invandrare och flyktingar, drogförebyggande insatser 
inom arbetslivet samt samordning av insatser på regional nivå. 

Sverige deltar mycket aktivt i det internationella samarbetet mot 
narkotika inom FN och Europarådet. Sverige hör till de länder som ger 
de största frivilliga bidragen till FN:s arbete mot narkotika. Sverige är 
f.n. medlem av FN :s narkotikakommission. Inom Europarådets samar
betsgrnpp i narkotikafrågor, den s.k. Pompidougruppcn, har Sverige 
bidragit med ekonomiskt stöd till Öst- och Centraleuropa för att möjlig
göra deltagande därifrån i Pompidougruppens olika aktiviteter. Vidare 
deltar Sverige aktivt i Ocra arbetsgrupper inom Pompidougruppen. 

Sverige ingår också i den s.k. Dublingruppen, som är en informell 
internationell grupp för utbyte av information om framförallt bistånds
insatser för att bekämpa narkotika. I gruppen ingår också EG:s med
lemsländer, EG-kommissionen, USA, Canada, Japan och Australien. 

Sverige har under år 1992 innehaft ordförandeskapet i Nordiska 
kontaktmannaorganet för narkotikafrågor, som har till uppgift att främja 
det tvärscktoriella samarbetet mot narkotika i Norden. 

Det internationella samarbetet mot narkotika är utomordentligt bety
delsefullt, inte minst mot bakgrund av den pågående europeiska integra
tionen och de genomgripande förändringarna i Central- och Östeuropa. 
Regeringen har för avsikt att ytterligare stärka Sveriges roll i detta 
samarbete. Under anslaget A 2. Utredningar, utveckling, samverkan 
m.m. finns medel beräknade för stöd till internationellt samarbete inom 
alkohol- och narkotikaområdet. 
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F 1. Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

908 717 127 
950 000 000 
480 000 000 I 

1 470 000 000 kronor har överförts till anslaget Gl5. Statens institutionsstyrelse. 

Sedan kommunaliseringen av tvångsvårdens institutioner år 1983 har 
den ordningen gällt att staten träffat överenskommelse med Landstings
förbundet och Svenska kommunförbundet om statsbidragssystemet till 
missbrukarvården och ungdomsvården. Statsbidraget har i huvudsak 
fördelats dels till kommunerna enligt en schablon för att fritt disponeras 
till missbrukarvård och ungdomsvård, dels till institutionerna i form av 
platsbidrag. Vid ett antal tillfällen har beslutats om vissa justeringar av 
dessa principer i syfte att påverka utvecklingen av vårdstrukturen eller 
vårdresurserna. 

Den senaste omläggningen av statsbidraget, avseende åren 1991 och 
1992, syftar till att stimulera utbyggnaden av platser vid särskilda ung
domshem och L VM-hem. Ett tillfälligt anordningsbidrag utgår till de 
huvudmän som tar nya platser i anspråk under åren 1991 och 1992. 
Statsbidraget är sedan år 1990 totalt 950 miljoner kronor per år. 

Riksdagen har i enlighet med regeringens proposition (1992/93 :61) 
om ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård 
och missbrukarvård beslutat att staten får ett samlat huvudmannaskap 
för de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. Som redovisas 
under anslag G 15. Statens institutionsstyrelse, bör finansieringen av 
institutionerna även fortsättningsvis ske genom vårdavgifter från kom
munerna och genom statliga platsbidrag. Kostnaderna beräknas uppgå 
till 470 miljoner kronor. Vidare skall principerna för nuvarande stats
bidrag till kommunerna gälla under hela innevarande budgetår. 

Föredragandens överväganden 

M issbrukarvården och ungdomsvården har hittills inte fungerat tillfreds
ställande, vilket bl. a. ligger bakom riksdagens tidigare principbeslut 
om statligt inflytande över framför allt ungdomsvården. 

Från olika håll har framförts att ungdoms- och inissbruksarbete i 
många av landets kommuner inte prioriteras tillräckligt högt. Vissa 
särskilt utsatta gruppers behov av stödinsatser eller vård har lyfts fram. 
Bostadslösa tunga missbrukare är i många fall i behov av en mellan
vårdsfonn som många kommuner inte kan erbjuda. Även psykiskt 
störda missbrukares särskilda vårdbehov är dåligt tillgodosedda. Andra 
grupper i behov av specifika insatser är t.ex. kvinnliga missbrukare, 
barn och ungdomar som lever utan fast förankring i en familj eller 
institution, missbrukande ungdomar där unga flickor är en särskilt utsatt 
grupp. Utbudet av vårdresurser för dessa utsatta grupper varierar 
mellan landets kommuner. 

Statens bidrag till missbrukarvården och ungdomsvården bör ses som 
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en helhet med ett övergripande syfte att garantera att resurserna på 
såväl institutionssidan som öppenvårdssidan överensstämmer med 
behov och efterfrågan. När staten nu tar över den tunga institutionsvår
den finns ett starkt intresse av att det råder balans mellan den tunga 
institutionsvården och de kommunala insatserna inom området, dvs. 
tidigt förebyggande insatser, öppenvård eller andra frivilliga vårdinsat
ser. Den tunga missbrukarvården och ungdomsvården påverkas av 
vilka tidiga insatser som kommunerna gör. 

De fördelningstal som ligger till grund för det generella statsbidraget 
till kommunerna är föremål för översyn av strukturkostnadsutredningen 
(Fi 1992: 17). Ett nytt system för fördelning av det generella stats
bidraget avses träda i kraft den 1 januari 1995. 

Statsbidraget till missbrukarvård och ungdomsvård bör tills vidare fin
nas kvar som ett riktat statsbidrag till kommunernas missbruks- och 
ungdomsarbete. Bidraget skall ha generell karaktär och fördelas enligt 
särskilda fördelningskriterier som regeringen avser att besluta om under 
våren 1993. Länsstyrelserna bör inom ramen för sitt tillsynsarbete ges 
en aktiv roll vid fördelningen av statsbidraget samt uppföljningen av 
dess effekter. Socialstyrelsen bör i samarbete med Statens institutions
styrelse utvärdera och analysera effekterna av statsbidraget på nationell 
nivå. I samband med att nya fördelningstal för det generella statsbi
draget införs bör frågan om statsbidragets konstruktion ånyo prövas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård för budget

året 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 480 000 000 kro
nor. 

F 2. Bidrag till organisationer 

1991/92 Utgift 62 935 277 Reservation 1 555 767 
1992/93 Anslag 28 755 000 
1993/94 Förslag 31 630 000 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen anser att stödet till länkorganisationer och andra före
ningar som arbetar med rehabilitering- och stödinsatser inom miss
bruksområdet bör samordnas på ett bättre sätt. Socialstyrelsen föreslår 
att anslagsposten Bidrag till sammanslutningar av f.d. alkohol
missbrukare m. fl samordnas med anslags posten Bidrag till KALV-orga
nisationerna. Styrelsen anser också att bidrag till lokala föreningar bör 
fördelas av länsstyrelserna. 

Vad gäller organisationsstöd till organisationer som arbetar med ut
satta barn och familjer, människor i samlevnadskriser m.m. hemställer 
Socialstyrelsen om en höjning med I miljon kronor. 
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Socialstyrelsen anser att det bör ske en samordning av bidragsgiv
ningen till kvinnojourerna. Styrelsen föreslår att 3 miljoner kronor 
överförs till anslagsposten Bidrag till kvinnojourernas riksorganisationer 
m.m. från anslag H 4. Utvecklings- och försöksverksamhet, av medel 
som beviljas till kvinnojourernas lokala arbete. 

Socialstyrelsen äskar oförändrat bidrag till de homosexuellas organisa
tioner. 

KAL V-organisationerna 

Den s.k. KALV-gruppen består av Länkens kamratförbund, Alkohol
problematikers riksförbund, Sällskapet Länkarnas riksförbund samt 
Verdandi. 

KALV-organisationerna ansöker om en höjning av bidraget med 
50 % . Sällskapet Länkarnas Riksförbund har inkommit med en särskild 
hemställan om organisationsbidrag. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser i likhet med Socialstyrelsen att bidrag till organisationer som 
arbetar med stödjande insatser till f.d. missbrukare bör samordnas på 
ett bättre sätt. Jag anser därför att anslagsposten Bidrag till KALV
organisationerna bör föras samman med anslagsposten Bidrag till sam
manslutningar av f.d. alkoholmissbrukare m.fl. vilken regleras i förord
ningen (1983:731) om statsbidrag till organisationer för stöd till miss
brukare m.m. Medel skall även utgå till de s.k. KALV-organisationer
na. Jag anser att medlen bör disponeras av Socialstyrelsen. Den del av 
anslaget som avses att gå till lokala länkorganisationer skall utbetalas 
till länsstyrelserna som har att besluta om fördelningen av dessa lokala 
bidrag. 

Organisationer som inriktar sitt arbete på utsatta barn och familjer gör 
betydelsefulla insatser. Föreningar som Barnens rätt i samhället (BRIS), 
Hassela solidaritet och familjehemmens organisationer svarar för 
opinionsbildning, egna insatser och metodutveckling inom sina om
råden. 

Stöd utgår till kvinnojourernas riksorganisation och invandrar
organisationer som stödjer misshandlade kvinnor. Vidare avsätts medel 
för kvinnojourernas lokala utvecklingsarbete. Medlen för det lokala 
utvecklingsarbetet bör fördelas av riksorganisationen i enlighet med 
riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. 

De homosexuellas organisationer bedriver en omfattande infor
mations- och rådgivningsverksamhet. Informationsfrågor inom olika 
samhällssektorer samt stöd till olika organisationer överfördes från 
Socialstyrelsen till Folkhälsoinstitutetnär detta bildades den 1 juli 1992. 
Det uppdrag som regeringen lämnat till Socialstyrelsen angående de 
homosexuellas situation i samhället har därför regeringen beslutat att 
föra över till Folkhälsoinstitutet. Institutet bör också fördela bidrag till 
de homosexuellas organisationer och medel härför bör således över-
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föras till Folkhälsoinstitutet. Under anslag G 4. Folkhälsoinstitutet har 
jag beräknat 1 125 000 kronor för ändamålet. 

Sammanfattning 

Ans lagspost 

Bidrag till sam
anslutningar av 
f.d. alkoholmiss
brukare m.tl. 

Bidrag till 
KAL V-organisa
tionerna 

Bidrag till or
ganisationer som 
arbetar för utsatta 
barn och deras fa
miljer 

Bidrag till 
kvinnojourernas 
riksorganisatio
ner m.m. 

SUMMA 

Hemställan 

Anslag 1992/93 

19 569 

} 3 773 

2 207 

2 080 

27 629 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Förslag 1993/94 

23 343 

3 207 

5 080 

31630 

att till Bidrag till organisationer för budgetåret 1993/94 anvisa 
ett reservationsanslag på 31 630 000 kronor. 

F 3. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

lQ 542 000 I 

7 964 000 I 

7 964 000 

1 Anslaget Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 

Anslaget avser bidrag till verksamheten vid Centralförbundet för alko
hol- och narkotikaupplysning (CAN) 

CAN är ett folkrörelseförankrat informationsorgan som har till uppgift 
att bedriva och främja saklig upplysning om verkningar av alkohol- och 
narkotikamissbruk liksom om vägar och medel att förekomma och 
bekämpa alkoholskador och motverka icke-medicinskt bruk av narko-
tika. · 

CAN skall i detta syfte förmedla basfakta om droger till organisa
tioner, myndigheter, massmedia m.fl. En annan huvuduppgift för CAN 
är att utgöra ett serviceorgan för folkrörelser och organisationer i deras 
arbete med droginformation. 

W Riksdugen 199:!!93. i sumf. Nr 100. Bilaga 6 
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För CAN :s verksamhet har jag för budgetåret 1993/94 beräknat ett 
bidrag på totalt 7 964 000 kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotika

upplysning för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 
7 964 000 kronor. 
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G. Myndigheter under Socialdepartementet 

Socialdepartementets ansvarsområde innefattar verksamheter och 
förmånssystem som skall bidra till medborgarnas trygghet och välfärd. 
De stora transfereringssystemen, som hanteras främst av socialförsäk
ringsadministrationen, skall dels kompensera för inkomstbortfall på 
grund av ohälsa eller ålder, dels ge inkomstutfyllnad i övrigt under 
livets normala skeenden. Denna ekonomiska uppgift, som i stor ut
sträckning är regelstyrd och inriktad på ärendehandläggning, får allt 
starkare beröringspunkter med de delar av trygghetssystemen som skall 
förebygga och behandla ohälsan och dess uppkomst och orsaker, 
nämligen hälso- och sjukvården, hälsoskyddet samt socialtjänsten. Inom 
sistnämnda områden har staten inte det direkta verksamhetsansvaret, 
och dess huvuduppgift är här framför allt inriktad på tillsyn, kunskaps
uppbyggnad och kvalitetssäkring. 

För att fullgöra statens uppgifter finns under Socialdepartementet 
myndigheter på central, regional och lokal nivå. Vid flertalet av myn
digheterna är verksamheten i varierande omfattning regelstyrd i den 
meningen att uppgifter härleds ur någon författning (resp. förordning 
med instruktion undantagen). Dessa uppgifter kan beskrivas i termer av 
ärendehandläggning, utbetalning av statsbidrag eller annat ekonomiskt 
stöd, tillsyn samt rätt att utfärda föreskrifter. Vid sidan av den regel
styrda verksamheten finns vanligen inslag av samordningskaraktär och 
kunskapsförmedling. Ett fåtal myndigheter saknar regelstyrd verksam
het. För Statens institut för psykosocial miljömedicin och Social
vetenskapliga forskningsrådet är forskningsfrågorna helt dominerande, 
medan Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik har en 
utpräglad utvärderingsfunktion. Vid Bammiljörådet och Statens handi
kappråd dominerar policyskapande uppgifter i form av kunskapsför
medling och samordning. 

Den totala personalstyrkan vid Socialdepartementets myndigheter 
uppgår under innevarande budgetår till ungefär 18 000 anställda, vilket 
är ca 600 färre än närmast föregående budgetår och ungefär 1 600 
färre än budgetåret 1989/90. Personalminskningarna har åstadkommits 
genom effektiviseringar och omstruktureringar, främst inom socialför
säkringsadministrationen, Socialstyrelsen och på Rättsmedicinalverkets 
område. Det treåriga programmet för omställning och förnyelse av den 
statliga administrationen som riksdagen godkände vid behandlingen av 
propositionen 1990/91: 150 gällde just dessa tre områden, och förnyel
searbetet fortskrider. Därutöver pågår eller har genomförts andra 
omstruktureringar bl.a. såvitt avser Statens bakteriologiska laboratorium 
(SBL) och Statens hundskola. Hundskolans verksamhet drivs nu i 
bolagsform och har inte längre sin finansiering över statsbudgeten. 

Socialförsäkringsadministrationen bestående av Riksförsäkringsverket 
(RFV) och de allmänna försäkringskassorna med sammanlagt drygt 
16 000 anställda svarar för mer än 85 3 av de administrativa kostna
derna inom Socialdepartementets område. Merparten tjänstgör vid de ca 
400 lokalkontoren. Vid RFV, som är den personellt största centrala 
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myndigheten, tjänstgör drygt 650 anställda. Rättsmedicinalvcrket har 
totalt ungefär 500 anställda, varav endast 10 på det centrala lednings
kansliet. Socialstyrelsens personalstyrka inkl. dem som tjänstgör vid de 
regionala tillsynsenheterna uppgår till ca 350 anställda. Läkemedels
verket, vars verksamhet är helt avgiftsfinansierad, ligger sedan inrättan
det, trots ökade arbetsuppgifter, oförändrat på nivån 185 anställda. 
Verksamheten vid SBL med över ca 400 anställda är föremål för 
omstrukturering, vilken kommer att innebära betydande personal
minskningar. I övrigt är myndigheterna personalmässigt små med i 
flertalet fall färre än 20 anställda. 

Det är min och statrådet Könbergs uppfattning att administrationen i 
stort fungerar väl, och att det finns en god beredskap såväl för att möta 
förändringar i fråga om verksamhetens karaktär och omfattning som för 
att agera i den nya mål- och resu\tatstyrningsprocessen. 

Myndigheterna befinner sig i olika faser av budgetcykeln. Med ut
gångspunkt i anslagsframställningarna har en fördjupad prövning gjorts 
av verksamheten beträffande Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Hälso
och sjukvårdens ansvarsnämnd och Nämnden för vårdartjänst. Resulta
tet av denna prövning redovisas under resp. myndighetsanslag. 

Den aviserade forskningspolitiska propositionen innebär att anslagen 
till Statens institut för psykosocial miljömedicin och Socialvetenskapliga 
forskningsrådet föreslås oförändrade i avvaktan på senare ställnings
taganden inom regeringen. Likaså föreslås Barnmiljörådets anslag 
oförändrat i avvaktan på beredningen av frågan om inrättande av en 
barnombudsman. Även till det föreslagna Smittskyddsinstitutct föreslås 
oförändrad medelstilldelning i förhållande till vad som för närvarande 
utgår till SBL i avvaktan på att frågan bereds inom regeringen med 
sikte på ett senare förslag till riksdagen. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat de 
finansiella förutsättningarna för myndigheterna samt principer för 
beräkning av anslagen. Myndigheterna kommer att få en betydande 
frihet att själva göra avvägningar i finansiella frågor, vilket syftar till en 
effektivare medclshantering. Myndighetsanslagen ändrar i de flesta fall 
karaktär från tidigare förslags- eller rcservationsanslag till ramanslag, 
vilket ger möjlighet all till ett senare budgetår föra över såväl överskott 
som underskott på anslaget. De nya budgeteringsprinciperna innebär att 
förväntade prisökningar budgetåret 1993/94 för samtliga resursslag har 
beaktats vid anslagsberäkningen. Löne- och prisökningar skall således 
finansieras inom myndighetsanslagen samt det utrymme som anslags
sparandet resp. anslagskrcditen ger. Investeringar i anläggningstill
gångar kommer fortsättningsvis i princip att finansieras genom att 
myndigheterna tar upp lån i Riksgäldskontoret. I reglcringsbreven 
kommer låneramen att fastställas samt därav föranledda restriktioner 
vad gäller dispositionen av det anvisade anslagsbeloppet att anges. 
Statliga mcdclstlödcn avses generellt komma att räntebeläggas. Under 
resp. anslag redovisas om myndigheten kommer att tilldelas ett ränte
konto med kredit i Riksgäldskontoret samt vad som i övrigt hänger 
samman med de nya principerna för ekonomistyrning. 
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Effekterna på anslagsbcloppen av sänkningen av nivån på lönckost
nadspålägget har inte nu kunnat beaktas och inte heller det förhållandet 
att medel som tidigare anvisats direkt till Statshälsan avses fördelas ut 
på myndigheterna. Dessa frågor kommer att behandlas i reglerings
breven. 

G 1. Riksförsäkringsverket 

1991/92 Utgift 471 106 611 
1992/93 Anslag 465 222 000 
1993/94 Förslag 604 806 0001 

1 Den ersättning som tidigare utgått från försäkringskassorna för viss ADB-drift före
slås upphöra. 

Riksförsäkringsverket (RFV) är central förvaltningsmyndighet för 
socialförsäkringen och anslutande bidragssystem, dvs. sjukförsäkring 
inkl. föräldraförsäkring och tandvårdsförsäkring, folkpensionering, 
tilläggspensionering, del pensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, 
allmänna barnbidrag, bidragsförskott, bilstöd till handikappade, ersätt
ning för vård av närstående och för ärenden som rör utbetalning av 
utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning samt dagpenning och 
familjebidrag till värnpliktiga. 

De övergripande målen för RFV är att tillsammans med försäkrings
kassorna genom den allmänna socialförsäkringen och anslutande bi
dragssystem ge ekonomisk trygghet under livets olika skeden genom att 
dels ge ersättning till sjuka, handikappade, barnfamiljer och äldre, 
dels aktivt verka för att förebygga sjukdom och skada samt ge sjuka 
och handikappade möjlighet att återgå i arbete. 

RFV har i sin årsredovisning (ÅR) i de delar som avser resultatredo
visningen redovisat verksamheten i följande områden 
- ekonomiskt stöd till barnfamiljer 
- ersättning vid sjukdom och handikapp 
- ersättning vid ålderdom m.m. 
- annan utbetalning 
- administration och fondförvaltning. 

Strukturen överensstämmer i väsentliga delar med den som redovisa
des i den fördjupade anslagsframställningen inför den treåriga budget
perioden 1991/92 - 1993/94. 

Av resultatredovisningen i ÅR framgår utvecklingen med avseende på 
kostnader, intäkter och volym. RFV har inlett ett utvecklingsarbete för 
att förbättra den löpande resultatredovisningen. Avsikten är bl.a. att ta 
fram och utveckla nyckeltal för effekter i verksamheten, för produktivi
tet och kvalitet. Sådana saknas i årets ÅR. 

För verksamheten angavs i regleringsbrev för budgetåret 1991/92 att 
målen för RFV:s och försäkringskassornas åtgärder mot ohälsan skulle 
vara att 
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- försäkringsutbetalningarna på grund av sjukdom och förtidspensione
ring, uttryckt i det s.k. ohälsotalet, sänktes med två dagar jämfört 
med 1990/91 års nivå 

- sjukfall som varat 30 dagar eller längre borde bli kortare och färre 
- antalet nybeviljade förtidspensioner inte skulle öka 
- andelen inbetalade underhållsbidrag i förhållande till utbetalade bi-

dragsförskott skulle upprätthållas och om möjligt öka. 
Vad beträffar ohälsotalet blev enligt RFV resultatet en minskning med 

1,4 dagar. En ohälsodag kostade år 1991 ca I, 7 miljarder kronor. 
Räknat i fasta priser minskade försäkringens ersättningar för inkomst
bortfall vid ohälsa mellan år 1990 och 1991 med ca 5 miljarder kronor. 
Av detta belopp beräknar RFV att effekten av de sänkta ersättningsni
våerna som följt av sjukpenningreformen den I mars 1991 utgjorde 
2,7 miljarder kronor samt att 2,3 miljarder kronor berodde på minskat 
antal ersatta dagar. 

Antalet sjukfall som varat 30 dagar eller längre har enligt RFV 
minskat kraftigt under år 1991. Däremot varar dessa sjukfall allt längre 
tid innan de avslutas. 

Antalet nybeviljade förtidspensioner/sjukbidrag minskade år 1991 med 
1 000 och var därmed för första gången sedan år 1984 lägre än 
50 000. För första halvåret 1992 däremot tyder preliminära uppgifter 
på en ökning. 

Beträffande inbetalade underhållsbidrag har särskilda insatser vid
tagits. Trots detta har andelen inbetalade belopp i förhållande till utgiv
na bidragsförskott minskat från 33 till 31,5 % vilket motsvarar 
56 miljoner kronor. Enligt RFV har dock inbetalningsgraden ökat, om 
hänsyn tas dels till den minskade uppräkningen av underhållsbidragen 
för år 1991, dels till höjda förbchållsbelopp vid införsel samt försämrad 
företrädesordning för krav av underhållsbidrag. 

Vidare framhåller RFV i ÅR att de snabba förändringar som sker 
inom socialförsäkringsscktorn ställer stora krav på administrationen. 
För att klara kraven krävs förnyad och fördjupad kompetens, föränd
ringar i organisationen och nya arbetssätt. Ett brett upplagt utvecklings
arbete bedrivs, där de viktigaste inslagen är decentralisering, kompe
tensutveckling och förbättrat ADB-stöd. 

En central del i stödet av RFV:s och försäkringskassornas verksamhet 
är ADB-utvecklingen. Förberedelser för modernisering av ADB-syste
men har pågått under flera år med inriktning bl.a. att åstadkomma ett 
mer flexibelt handläggarstöd. I en första etapp har under budgetåret 
1991/92 inom en investeringsram om 150 miljoner kronor genomförts 
en basinvestering i lokal ADB-kapacitet. 

I sin förenklade anslagsframställning beräknar RFV att verket 
genom rationalisering kan klara en neddragning av resurserna med 
5, l miljoner kronor. Samtidigt behövs resurstillskott med 8,5 miljoner 
kronor för nya arbetsuppgifter dels till följd av EES-avtalets ikraftträ
dande, dels med hänsyn till att RFV fr.o.m. år 1993 har fått i uppgift 
att fastställa priset på de läkemedel som skall ersättas av socialförsäk
ringen. 
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För ett förbättrat ADB-stöd, som omfattar inrättande av lokala sjuk
försäkringsregister, beräknar RFV investeringskostnaderna till samman
lagt ca 160 miljoner kronor exkl. moms. För driften av ADB-systemen 
yrkas i samband härmed viss medelsförstärkning. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92 -
1993/94 skall ligga fast. Regeringen har den 18 juni 1992 be
slutat att de övergripande mål och verksamhetsmål som gällt för 
perioden 1991/92 - 1993/94 utsträcks till att omfatta även bud
getåret 1994/95. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 604,8 miljoner kronor 

Resultatbedömning 

RFV har en omfattande uppföljnings- och utvärderingsverksamhet som 
löpande följer socialförsäkringens utveckling avseende såväl utgifter 
som effekterna för individen och samhället. 

RFV: s årsredovisning visar enligt min mening att verksamheten be
drivs i enlighet med gällande riktlinjer. Emellertid finns det ännu inte 
möjlighet att göra en bedömning av effektiviteten i någon av verksam
hetsgrenarna, eftersom underlag för sådan prövning saknas. RFV har 
inte heller gjort någon bedömning av resultatet av verksamheten i ÅR. 

Den revisionsberättelse som RRV avgivit vad gäller RFV och försäk
ringskassorna innehåller inga invändningar. I en revisionsrapport pekar 
RRV dock på brister i rutiner och i den interna kontrollen inom RFV 
och försäkringskassorna. Enligt regleringsbrevet skall RFV överlämna 
en gemensam årsredovisning till regeringen. Detta betyder enligt RRV 
att kraven måste ställas högt på den gemensamma årsredovisningen så 
att budgetreformens och budgetförordningens grundläggande krav till
godoses. RRV anser att RFV bör intensifiera arbetet med att vidareut
veckla system och metoder för att mäta och analysera resultat samt se 
till att dokumentera resultatet i nästa årsredovisning. RRV konstaterar 
att flera försäkringskassor inte utsett någon huvudansvarig för arbetet 
med årsredovisningen, vilket har fått negativa konsekvenser för RFV:s 
samlade årsredovisning. RRV:s allmänna intryck är dock att de flesta 
försäkringskassor kommit relativt långt i arbetet med att beskriva sina 
resultat. 

Jag delar RRV:s bedömning att arbetet med att utveckla den gemen
samma årsredovisningen bör ha hög prioritet och att frågan om särskild 
hänsyn vad gäller tidplanen för socialförsäkringsadministrationens års
redovisningar kan komma att behöva diskuteras. Jag anser i likhet med 
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RRV att RFV bör klarlägga och fastställa lämpliga kontrollrutiner samt 
in- och utbetalningsrutiner för småföretagarförsäkringen. 

Med hänsyn till vikten av att effektivitet och kvalitet i verksamheten 
skall kunna bedömas är det mycket angeläget att RFV fortsätter sitt 
arbete med att utveckla lämpliga resultatmål och resultatmått. Jag förut
sätter att resultatredovisningen i årsredovisningen för budgetåret 
1992/93 skall innehålla sådan resultatinformation att såväl nyckeltal 
som produktivitetsmått och styckkostnader ingår i underlaget. 

Slutsatser 

Min bedömning är att de riktlinjer som lades fast i 1991 års komplette
ringsproposition och 1992 års budgetproposition skall gälla även för 
budgetåret 1993/94. Under våren 1992 fann jag vidare att en förläng
ning av gällande riktlinjer borde göras och omfatta ytterligare ett bud
getår utöver slutåret 1993/94 i nuvarande budgetcykel. Jag ville då 
även invänta RFV:s årsredovisning som skulle komma att ge ett bättre 
underlag för nya direktiv till RFV och försäkringskassorna under våren 
1993 än vad som var fallet under våren 1992. Direktiven skall avse en 
utvärdering med avrapportering under loppet av år 1994 som underlag 
för en fördjupad prövning från regeringens sida i 1995 års budget
proposition. 

Ans lagsberäkning 

Jag har vid min beräkning av resurser till RFV för budgetåret 1993/94 
utgått från den i budgetpropositionen 1992 för RFV angivna planerings
ramcn jämte ett reducerat rationaliseringskrav. 

De internationella frågorna inom socialförsäkringen kommer att få 
vidgad betydelse främst i samband med EES-avtalets ikraftträdande. Jag 
har vid min beräkning av medelsbehovet tagit hänsyn härtill. Jag har 
vidare beräknat medel för ökade arbetsuppgifter i samband med pris
sättning av läkemedel samt för utvärdering av försöken med finansiell 
samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård. 

ADB-stöd 

ADB-stödet är av central betydelse för en väl fungerande försäkrings
administration. 

Sedan flera år tillbaka har en utveckling av försäkringskassornas 
ADB-stöd varit aktuell. I årets kompletteringsproposition uttalade jag att 
ytterligare överväganden behövde göras innan ställning kunde tas till 
utformningen av det framtida datorstödet. Jag framhöll även att diag
nosregistrering på ADB-medium när det gällde enskilda personer inte 
skulle få förekomma, ehuru detta var en väsentlig beståndsdel i det s.k. 
FAS 90-förslag rörande sjukförsäkringsregister som tidigare framlagts 
av RFV. Mot den bakgrunden uppdrog regeringen åt RFV att i nära 
samarbete med försäkringskassorna närmare utreda moderniseringen av 
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det lokala ADB-stödet. Utredningsarbetct skulle avse såväl sjukförsäk
ringsområdet som övriga delområden inom socialförsäkringen. 

RFV har redovisat utrcdningsresultatet i en rapport den 27 augusti 
1992. RFV konstaterar att kassorna har behov av ett modernt och lokalt 
ADB-stöd inom praktiskt taget samtliga försäkringsområden. Dagens 
ADB-system, som ursprungligen skapades för att administrativt hantera 
stora mängder utbetalningar, är inte uppbyggt så att det kan ge ett 
effektivt handläggarstöd vare sig för arbetet med långa sjukfall och 
rehabilitering eller för kassornas arbete i övrigt. ADB-systemen är inte 
heller anpassade för att ge information och möjligheter till fördjupade 
verksamhetsanalyser. 

RFV konstaterar vidare att förbudet mot diagnosregistrering enligt 
intentionerna i FAS 90-förslaget medför en försvagning av stödet till 
rehabiliteringsarbetet och likaså konsekvenser för det förebyggande 
arbetet och folkhälsoarbetet. En lokal informationslagring utgör 
emellertid enligt verkets mening ett väsentligt inslag i den pågående 
decentraliseringen av verksamheten inom socialförsäkrings
administrationen. 

Jag delar RFV:s uppfattning om behovet av ett förbättrat lokalt ADB
stöd. En decentralisering av datorstödet till lokal nivå bidrar också till 
såväl bättre service som integritetsskydd för den enskilde. Jag har sam
tidigt gjort den bedömningen att det ytterligare bidrag till försäk
ringskassornas rehabiliteringsinsatser som en utformning i enlighet med 
FAS 90-förslaget skulle innebära inte kan uppvägas av de olägenheter 
för den enskildes integritet som en diagnosregistrering på ADB-medium 
skulle kunna medföra. 

Som jag anfört i många sammanhang är det av yttersta vikt att den 
enskildes personliga integritet skyddas vid en modernisering av dator
stödet. Jag avser därför att inom kort föreslå regeringen att till riks
dagen lägga fram en proposition om decentralisering av register
hanteringen inom sjukförsäkringen till lokal nivå. Detta kommer bl.a. 
att omfatta en strikt lagreglering i fråga om vilka uppgifter som får 
finnas i registren och avgränsning av tillåtna användningsområden samt 
tydliga gränser för i vilken utsträckning och under vilka former infor
mation får bearbetas och lämnas ut på ADB-medium. 

Regeringen avser att tillsätta en beredning som skall utreda möjlig
heterna att flytta över huvudansvaret för sjuk- och arbetsskadeförsäk
ringarna till arbetsmarknadens parter. Direktiv avses inom kort utfär
das. Detta kommer att inverka på försäkringskassornas organisation, 
varför en översyn av kassornas styrelser kommer att ingå i bered
ningens arbete. Den aviserade förändringen av sjuk- och arbetsskade
försäkringarna betyder inte enligt min mening att behovet av ett förbätt
rat ADB-stöd hos försäkringskassorna blir mindre angeläget. Därtill 
kommer att ADB-modernisering behövs inom praktiskt taget samtliga 
försäkringsområden som administreras av kassorna, dvs. utöver sjuk
och arbetsskadeersättningar även föräldrapenning, övriga dagersätt
ningar, bidrag och pensioner. Jag finner det också viktigt vad beträffar 
RFV:s utvecklingsinsatser och förnyelsearbete inom ADB-området med 
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en bred prioritering avseende de olika delområdena inom socialförsäk
ringen. 

Det förbättrade ADB-stödet väntas innebära betydande kostnadsminsk
ningar inte bara administrativt utan även avseende försäkringsutgifterna 
och samhällsekonomiskt i vidare bemärkelse. ADB-investeringen beräk
nas på några års sikt innebära en årlig rationaliseringsvinst inom ad
ministrationen motsvarande ca 98 miljoner kronor. Intjänandetiden för 
investeringen beräknas härvid till fem år. Jag avser att i kommande års 
budgetpropositioner redovisa rationaliseringarna på administrationskost
naderna. De besparingar på försäkringsutgifterna som det förbättrade 
datorstödet väntas medföra torde vara av större betydelse. Storleken 
härav är dock svår att beräkna. 

Socialförsäkringsadministrationens investeringsbehov för ADB-utrust
ning och övriga anläggningstillgångar beräknar jag för budgetåret 
1993/94 till sammanlagt 272,3 miljoner kronor. Av beloppet avser ca 
97 miljoner kronor inrättande av lokala databaser. En förutsättning för 
sistnämnda investering är att riksdagen beslutat om sjukförsäkrings
registerlag. I enlighet med den nya beslutsordningen och finansierings
modellen för finansiering av investeringar i ADB-utrustning och andra 
anläggningstillgångar beräknas RFV för budgetåret 1993/94 ta upp lån 
i Riksgäldskontoret på högst 595, 1 miljoner kronor. Av detta belopp 
beräknas 275,8 miljoner kronor användas för lösen av återstående kapi
talskuld hos Statskontoret för ADB-utrustning som anskaffats t.o.m. 
innevarande budgetår. RFV bör tillföras 49,5 miljoner kronor för att 
bl.a. täcka kostnaderna för amorteringar och räntor under budgetåret 
1993/94 för nyinvesteringarna för det förbättrade lokala datorstödet. 

Övrigt 

I samband med mitt förslag om ramanslag för RFV anser jag att den 
nuvarande anslagsposten Ersättning till postverket m.m., som omfattar 
portokostnader för RFV :s utbetalningar av ersättningar från socialför
säkringen m.fl. förmåner, på grund av svårigheter att beräkna kostna
der och volym bör överföras till ett nytt anslag C 10. Ersättning till 
postverket m.m. 

Under rubriken Inkomster tas för närvarande upp vissa ersättnings
belopp. Ersättningen från försäkringskassorna, som enbart avser ADB
stödet för sjukförsäkringen, bör enligt min mening avvecklas. Budget
tekniken kommer då att vara lika såvitt avser ADB-kostnaderna för 
samtliga förmånssystem. Övriga ersättningsbelopp bör framdeles ingå i 
RFV:s ramanslag och disponeras av verket. RFV bör också - i enlighet 
med det förslag som chefen för Finansdepartementet tidigare i dag 
redovisat - tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. 

Anslaget för RFV har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste
ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över
gången till lån i RGK samt de nya principerna för budgetering av an
slagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redo-

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 

154 



visats av chefen för Finansdepartementet (bilaga l, Statsbudgeten och 
särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till 
RFV :s disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu redovisade 
riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksförsäkringsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 604 806 000 kr. 

G 2. Allmänna försäkringskassor 

1991/92 Utgift 663 190 283 
1992/93 Anslag 643 880 000 
1993/94 Förslag 4 121 817 0001 

1 Ökningen beror i huvudsak på förändrade redovisningsprinciper för socialförsäk
ringsadministrationens kostnader, men innebär ingen ökad kostnad för statsbudgeten 
totalt. (Ca 3 500 miljoner kronor kan hänföras till anslagstekniska förändringar). 

De allmänna försäkringskassorna har till uppgift att handlägga enskil
da ärenden inom socialförsäkrings- och bidragssystemen på regional 
och lokal nivå. Bestämmelserna om allmänna försäkringskassor finns i 
lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

De övergripande målen för verksamheten är att genom den allmänna 
socialförsäkringen ge ekonomisk trygghet under livets olika skeden 
genom att 

dels ge ersättning till sjuka, handikappade, barnfamiljer och äldre, 
dels aktivt verka för att förebygga sjukdom och skada samt ge sjuka 

och handikappade möjlighet att återgå i arbete. 
Det finns 25 allmänna försäkringskassor i landet sedan försäkrings

kassorna i Malmö kommun och Malmöhus län sammanslagits den 1 juli 
1992. Varje kommun har enligt huvudregeln minst ett lokalkontor. 
Totalt finns det ca 400 lokalkontor och ett 50-tal mindre serviceenheter. 
Vid försäkringskassorna arbetar ca 16 000 personer, varav ca 80 3 på 
lokalkontoren. 

Riksförsäkringsverket 

RFV har lämnat en årsredovisning (ÅR) avseende budgetåret 1991/92 
som omfattar hela socialförsäkringsadministrationen. En redogörelse för 
denna har lämnats under G I . Riksförsäkringsverket. 

RFV har vidare i en förenklad anslagsframställning lämnat förslag 
som innebär ett ökat anslagsbehov med 155 miljoner kronor jämfört 
med anslaget för innevarande budgetår. Detta motiveras bl.a. av att 
vissa regelförändringar inte genomförts eller enbart i sådan omfattning 
att beräknad besparing inte har uppnåtts, av att stora ökningar av 
arbetsvolymerna har inträffat vad gäller administrationen av utbild
ningsbidrag och kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) och av ett ökat 
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resursbehov på grund av BES-avtalet. RFV menar att den i reglerings
brevet förutsedda ytterligare minskningen av planeringsramen för 
1993/94 med 168 miljoner kronor skulle förutsätta regeländringar eller 
andra åtgärder som betydligt minskar försäkringskassornas arbetsvo
lymer. Verket har redovisat vissa förslag till sådana regelförändringar. 

Vad beträffar anslagskonstruktion för försäkringskassorna anser RFV 
att det är angeläget att få till stånd en flexiblare resursanvändning 
mellan budgetår. Enligt RFV är det av överordnad betydelse att få till 
stånd en ordning där ställning tas till administrationens resursbehov i 
samband med beslut om nya eller förändrade regler eller eljest när 
beslut tas om verksarnhetsfrågor. RFV menar att det i dag saknas 
underlag för att bedöma om och i så fall vid vilken tidpunkt ramanslag 
bör tillämpas för socialförsäkringsadministrationen. 

Regeringen beslutade den 29 april 1992 att ge RFV i uppdrag att i 
samråd med RRV utarbeta förslag till ändrade redovisningsprinciper för 
att åstadkomma bruttoredovisning i statsbudgeten av vissa inkomster 
och utgifter inom socialförsäkringen. RFV har i anledning av detta 
uppdrag lämnat en rapport (RFV ANSER 1992:8) Förslag till föränd
ringar beträffande redovisningen i statsbudgeten av vissa inkomster och 
utgifter m.m. I denna anförs beträffande försäkringskassorna två alter
nativ. 

RFV förordar att i budgetpropositionen liksom nu redovisas en brutto
ram för förvaltningskostnaderna. Ersättningar från Allmänna pen
sionsfonden, arbetsskadefonden, delpensionsfonden och sjukförsäk
ringsfonden samt från Arbetsmarknadsdepartementet bör fastställas 
årligen med hänsyn till verkliga arbetsvolymer, varefter medel överförs 
från berörda fonder. Anslag över budgeten anvisas för övriga delar, 
dvs. de verksarnhetsgrenar där transfereringarna betalas med stats
medel. 

RFV redovisar även en alternativ konstruktion där hela förvaltnings
kostnaden tas upp som budgetanslag samtidigt som ersättningen från 
fonderna går in på inkomsttitlar. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92-
1993/94 skall ligga fast. Regeringen har den 18 juni 1992 be
slutat att de övergripande mål och verksarnhetsmål som gällt för 
perioden 1991/92 - 1993/94 utsträcks till att omfatta även bud
getåret 1994/95. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 4 121,8 miljoner kronor 
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Resultatbedömning 

Angående hittills uppnådda resultat beträffande de i reglcringsbrevet 
angivna resultatmålen hänvisar jag till vad som anförts under anslaget 
G 1. Riksförsäkringsverket. 

Årsredovisningen för socialförsäkringsadministrationen visar, enligt 
min mening, att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de 
uppsatta målen kan nås. Emellertid saknas det fortfarande underlag för 
att göra en bedömning av effektiviteten i verksamhetsgrenarna. 

Slutsatser 

Min bedömning är att de riktlinjer som lades fast i 1991 års komplette
ringsproposition och 1992 års budgetproposition skall gälla även för 
budgetåret 1993/94. I likhet med vad jag anfört beträffande RFV fann 
jag våren 1992 att en förlängning av gällande riktlinjer borde göras och 
omfatta ytterligare ett budgetår utöver slutåret 1993/94 i nuvarande 
budgetcykel. 

I budgetpropositionen 1992 angavs att jag avsåg att ge ett regerings
uppdrag i syfte att göra en översyn av försäkringskassornas styrelser. 
Jag anser fortfarande att frågeställningen är relevant men att frågor om 
försäkringskassornas administration och organisation bör behandlas i 
samband med beredningen av en ny modell för sjuk- och arbetsskade
försäkringarna. 

Anslagsberäkning 

Jag har i min beräkning av resurser till försäkringskassorna för budget
året 1993/94 utgått från en viss justering av den planeringsram som 
angavs i 1992 års budgetproposition samt ett reducerat rationaliserings
krav. 

Med hänsyn till de administrativa konsekvenserna av olika regelför
ändringar föreslår jag att sammanlagt 81 miljoner kronor tillförs försäk
ringskassorna. De förändringar som då beaktats är det särskilda ensam
förälderstödet, införandet av 180 dagars samordning mellan sjuk- och 
arbetsskadeförsäkringen, införandet av en karensdag och förändrade 
kompensationsnivåer i sjukförsäkringen, överförande av bostadsbidrags
hanteringen från kommunerna till försäkringskassorna, assistansersätt
ning och förändrade folkpensionsregler till följd av EES-avtalet. Admi
nistrativa resurser för de ökade volymerna av utbildningsbidrag och 
kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) på grund av det rådande arbetsmark
nadsläget har jag för avsikt att återkomma till i kompletteringsproposi
tionen 1993. 

För kompetensutveckling beräknas i enlighet med vad som aviserades 
i 1992 års budgetproposition 30 miljoner kronor. 

Beträffande ADB-kostnaderna hänvisar jag till vad jag anfört under 
anslaget G 1 . Riksförsäkringsverket. · 
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Jag beräknar vidare 10 miljoner kronor för särskild projektverksamhet 
även nästa budgetår. 

För att bl.a. underlätta verksamhetsmässiga prioriteringar bör medlen 
för försäkringskassornas förvaltningsutgifter föras samman under ett 
ramanslag. 

Ersättningen från försäkringskassorna till Riksförsäkringsverket vilken 
enbart avser ADB-stödet för sjukförsäkringen bör avvecklas som jag 
tidigare anfört under anslaget G 1. Riksförsäkringsverket. 

Vad gäller inkomstsidan föreslås att de ersättningar som lämnas från 
Allmänna pensionsfonden och från arbetsskadeförsäkringen framdeles 
bör ingå i försäkringskassornas ramanslag. Fr.o.m. innevarande bud
getår redovisas 100 % av kostnaderna (s.k. bruttoredovisning) efter 
avdrag för vissa inkomster på anslaget. Någon ändring av finansierings
principerna för försäkringskassornas förvaltningskostnader föreslås 
däremot inte. Sjukförsäkringsavgifterna kommer alltså även framdeles 
att bidra till finansieringen av förvaltningskostnaderna. 

I samband med mitt förslag om ramanslag för försäkringskassorna 
anser jag att den nuvarande anslagsposten Ersättning till postverket 
m. m., i enlighet med vad som anförts beträffande RFV, bör överföras 
till ett nytt anslag C 10. Ersättning till postverket m.m. 

Av tabellen nedan framgår anslagets konstruktion och storleken på de 
ingående posterna. 

Utgifter 
Inkomster 
varav 
- avgiftsinkomster 
- Allmänna pensionsfonden 
- arbetsskadeförsäkringen 

Summa 

4 722 920 000 
601 103 000 

3 300 000 
182 803 000 
415 000 000 

4 121 817 000 

Vad jag nu har anfört avser att ge information om försäkringskassor
nas samlade resursbehov. 

Anslaget för försäkringskassorna har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
arbetsgivaravgifterna. Det disponibla beloppet kan därför komma att 
avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna försäkringskassor för budgetåret 1993/94 

anvisa ett ramanslag på 4 121 817 000 kronor. 
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G 3. Socialstyrelsen 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

212 716 181 
205 744 000 
316 395 0001 

1 Anslaget omfattar det tidigare anslaget Socialstyrelsen samt hela/delar av anslagen 
Insatser mot aids, Epidemi beredskap m.m., Specialistutbildning av läkare m.m., 
Bidrag till barnomsorg, Utvecklingsmedel m.m. samt Utvecklings- och försöksverk-

samhet. 

Socialstyrelsen är central expert- och tillsynsmyndighet inom social
tjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, särskilda 
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt frågor som rör alkohol 
och andra missbruksmedel. Socialstyrelsen skall utöva tillsyn, följa upp 
och utvärdera verksamheter samt utveckla och förmedla kunskap inom 
dessa områden. Detta skall ske gentemot av statsmakterna fastställda 
mål. De övergripande målen är att verka för en god hälsa och social 
välfärd samt omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela 
befolkningen. Socialstyrelsens närmare arbetsuppgifter och organisation 
regleras i förordningen ( 1988: 1236) med instruktion för Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har i sin fördjupade anslagsframställning för budget
året 1993/94 bl.a. hemställt 
- att anslaget E 1. Socialstyrelsen utformas som ett ramanslag vari 

ingår hela/delar av anslagen E 1. Socialstyrelsen, A 6. Insatser mot 
aids, E 11. Epidemiberedskap m.m., E 14. Specialistutbildning av 
läkare m.m., F I. Bidrag till barnomsorg, G 15. Utvecklingsmedel 
m.m., samt H 4. Utvecklings- och försöksverksamhet, 

- att den medicinska tillsynen förstärks, 
- att tillsynen, uppföljningen och utvärderingen inom socialtjänsten 

och omsorgerna förstärks, 
- att genom omfördelning inom det föreslagna ramanslaget tillföra Epi

demiologiskt centrum (EPC) och Centrum för utvärdering av meto
der i socialt arbete (CUS) ytterligare medel, 

- att genom omfördelning inom ramanslaget tillföra medel för inköp 
av statistik. 

- att Socialstyrelsen övertar den medicinska tillsynen över skolhälso
vården från Statens skolverk, 

- att genom omfördelning inom ramanslaget tillföra Nordiskt utbild
ningsprogram för utveckling av social service (NOPUS) ytterligare 
medel, 

- att ytterligare medel tillförs för specialistutbildning av läkare m.m., 
- att vissa uppgifter av huvudsakligen utbetalande karaktär och/eller 

tillståndskaraktär avvecklas från Socialstyrelsen, 
- au anslaget till Socialstyrelsen uppförs med sammanlagt 322 925 000 kr. 

Socialstyrelsen har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat 
verksamheterna inom verksamhetsområdena hälso- och sjukvård, 
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socialtjänst samt folkhälsa. 
I resultatanalysen avseende den gångna treårsperioden redovisar 

Socialstyrelsen ett flertal positiva effekter av verksamheten. Som exem
pel kan nämnas den under resultatperioden inledda länsvisa aktiva upp
följning som myndigheten genomfört i ett flertal län. Socialstyrelsen 
visar i analysen att det samlade grepp som här har tagits på förhållan
den inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst bl.a. har skapat 
incitament för ansvariga huvudmän att påbörja aktiviteter i syfte att 
komma tillrätta med påvisade brister. 

Av analysen framgår att tillkomsten av en regional tillsynsorganisation 
med ansvar för hälso- och sjukvården och tandvården har inneburit att 
ärendehandläggning, inspektioner och annan förekommande tillsyns
verksamhet kommit att bedrivas mer målinriktat, systematiskt och 
effektivt samt med ett större inslag av förebyggande insatser än 
tidigare. Genom att vissa tillsynsuppgifter har kommit att koncentreras 
till den regionala tillsynsorganisationen har verksamheten på central 
nivå mera kunnat inriktas mot uppföljning och utvärdering av olika 
förhållanden inom hälso- och sjukvården. 

Uppbyggnaden av den regionala tillsynsorganisationen har - enligt 
Socialstyrelsen - bl.a. medfört att handläggningstiden för Lex Maria
ärenden kunnat nedbringas betydligt under perioden. Detta samtidigt 
som ärendevolymen kraftigt ökat. 

Inom socialtjänstsektorn har Socialstyrelsen genomfört uppföljnings
och utvärderingsinsatser inom ett flertal områden. Socialstyrelsen på
visar bl.a. att olika insatser inom barn- och äldreomsorgerna samt när 
det gäller missbruksfrågor medfört att kommunerna prioriterat målet om 
förskola för alla barn, vidtagit åtgärder för att förbättra äldreboendet, 
samt initierat olika typer av narkomanvårdsprojekt. 

Socialstyrelsens arbetsuppgifter inom området folkhälsa har under tre
årsperioden successivt förändrats bl.a. till följd av dels överföringen av 
det förebyggande aids-arbetet till Aids-delegationen, dels överföringen 
den 1 juli 1992 av framför allt det sektorsövergripande folkhälsoarbetet 
och den utåtriktade informationsverksamheten till Folkhälsoinstitutet. 
Under den senare delen av resultatperioden har Socialstyrelsen, till 
följd av bl.a. dessa förändringar, lagt tyngdpunkten av verksamheten i 
det hälsobefrämjande arbetet där huvuduppgifterna har varit att svara 
för den aktiva uppföljningen av folkhälsoarbetet inom hela socialsektorn 
samt social och epidemiologisk analys av folkhälsorapporteringen. 
Socialstyrelsen visar i analysen att folkhälsoarbetet bl.a. har resulterat i 
ökade kunskaper om hälsans villkor, vetenskaplig konsensus i vissa 
frågor, ökad uppmärksamhet på risker i personligt beteende och miljö, 
ökad användning av epidemiologiska data samt förbättrad miljö- och 
samhällsmedicinsk kompetens i regional och lokal planering. 

Socialstyrelsens omvärlds- och framtidsanalys visar på ett ökat behov 
av tillsyn, uppföljning och utvärdering av förekommande tjänster inom 
framför allt hälso- och sjukvård och socialtjänst. Skälen är bl.a. en 
förväntad tilltagande resursbrist inom dessa sektorer, krav på ökad 
produktivitet i tjänsteproduktionen, samt behov av en skärpt kvalitets-
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bevakning med anledning av ett eventuellt framtida svenskt EG-med
lemsskap. 

I resursanalysen beräknar Socialstyrelsen ett i stort sett oförändrat 
resursbehov inom den centrala organisationen under kommande treårs
period. Som ett resultat av bl.a. bedömningarna i omvärlds- och fram
tidsanalysen utgår emellertid Socialstyrelsen från att behovet av resurser 
inom den regionala tillsynsorganisationen kommer att öka. 

Mot bakgrund av de olika verksamhetsanalyserna gör Socialstyrelsen 
bedömningen att den framtida verksamheten ytterligare bör inriktas mot 
de s.k. kärnområdena, dvs. hälso- och sjukvård, socialtjänst samt folk
hälsa. Inom den förstnämnda sektorn görs bedömningen att verksam
heten framför allt bör inriktas mot en ökad medicinsk tillsyn och inom 
de båda andra sektorerna bedömer Socialstyrelsen att insatserna i första 
hand bör inriktas på att åstadkomma en förbättrad uppföljning och 
utvärdering. Inom området folkhälsa ser Socialstyrelsen det också som 
sin huvuduppgift att utveckla verksamheten vid det epidemiologiska 
centret. 

Socialstyrelsen har i resultatanalysen - i enlighet med riktlinjer i de 
myndighetsspecifika direktiven - genomfört en redovisning av hur till
delade resurser har använts under resultatperioden. Av denna redovis
ning kan bl.a. utläsas hur många årsarbetskrafter som olika budgetår 
fördelats på operativ respektive icke-operativ verksamhet, på operativ 
verksamhet inom olika verksamhetsgrenar samt på operativa verksam
heter fördelade på huvuduppgifter. 

Analysen visar bl.a. att andelen årsarbetskrafter i operativ verksamhet 
under treårsperioden minskat från 71 till 66 procent samtidigt som 
andelen årsarbetskrafter i icke-operativ verksamhet ökat från 29 till 
34 procent. Detta resultat förklaras av Socialstyrelsen bero på att stora 
resurser har avsatts under perioden för olika förändringsarbeten med 
anledning av den nyligen genomförda omorganisationen och avveck
lingen. 

Av analysen framgår även att resursfördelningen mellan olika verk
samhetsgrenar är i stort sett oförändrad under perioden, vilket innebär 
att andelen årsarbetskrafter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och 
folkhälsoarbete uppgått till ca 50, 35 respektive 15 procent. 

Fördelningen av resurser inom den operativt inriktade verksamheten 
visar att andelen årsarbetskrafter med uppgifter inom tillsynsfunktionen 
ökat från 24 procent vid periodens början till 30 procent vid periodens 
slut, vilket till stor del förklaras av tillkomsten av den regionala till
synsorganisationen. Också andelen årsarbetskrafter med uppgifter inom 
funktionen kunskapsutveckling ökar något - från 33 till 36 procent 
medan andelen årsarbetskrafter med författningsbundna uppgifter har 
varit i stort sett oförändrad under perioden - ca 15 procent. Övrig 
operativ verksamhet minskar från 30 procent till knappt 20 procent 
under perioden. 

Bl.a. på grund av den nyligen genomförda omorganisationen fram
håller Socialstyrelsen att resultaten med avseende på resursanvänd
ningen är behäftade med vissa osäkerheter och avråder därför från 
alltför långtgående tolkningar av materialet. 

11 Riksdugen 1992!93. I sam/. Nr /(10. Rilaga 6 
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Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

Socialstyrelsens övergripande mål för den kommande treårsperio
den skall vara att verka för en god hälsa och social välfärd samt 
omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolk
ningen. Socialstyrelsens huvuduppgifter skall vara att bedriva 
kvalificerad tillsyn, uppföljning, utvärdering och kunskapsför
medling inom framför allt områdena hälso- och sjukvård, social
tjänst och folkhälsa. Verksamheten skall bedrivas gentemot av 
statsmakterna fastställda mål. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 316,3 miljoner kronor 

Planerings ram 

1993/94 1994/95 1995/96 
316 395 000 kr 316 395 000 kr 316 395 000 kr 

Övrigt 

Socialstyrelsens funktion skall utvecklas bl.a. genom att rutiner 
införs för en till regeringen regelbundet återkommande rapporte
ring av förhållanden inom socialtjänsten respektive hälso- och 
sjukvården. 

Resultatbedömning 

Jag bedömer att satsningen på en regional tillsynsorganisation har gett 
positiva resultat med avseende på såväl verksamhetens innehåll som 
dess kvalitet och effektivitet. Den högre ambitionsnivån inom tillsyns
verksamheten har inneburit att tidigare icke kända missförhållanden 
inom hälso- och sjukvården blottlagts. Tillkomsten av den regionala 
tillsynsorganisationen har också ökat uppmärksamheten på kvalitets
aspektema inom vården såväl inom den medicinska professionen som 
bland allmänheten, vilket inneburit al! antalet anmälningar om bl.a. 
misstänkta felbehandlingar ökat. Jag noterar emellertid au såväl 
Jönköpings- som Malmöenheten tillkommit efter resultatperiodens slut. 
Det kommer därför att dröja ytterligare något år innan en heltäckande 
bild av verksamheten kan ges. 

Också Socialstyrelsens insatser inom hälso- och sjukvårdsområdet på 
den centrala nivån har enligt min bedömning fallit väl ut. Jag noterar 
särskilt att samarbetet mellan Socialstyrelsen, Spri och Landstingsför
bundet inom projektet Dagmar 50 - en kartläggning och analys av 
resursutnyttjande och tillgänglighet vid 400 kliniker i svenska sjukhus -
har gett ett positivt resultat med avseende på de förutsättningar till bätt-
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re resursutnyttjande inom vården som nu har skapats. Jag bedömer 
också att det brett upplagda arbetet inom aktiv uppföljning har gett 
viktig kunskap och impulser för bl.a. planering och utveckling av olika 
insatser och strukturer inom hälso- och sjukvården. 

Den aktiva uppföljningen inom socialtjänstsektorn omfattar en kontroll 
av verksamheter vad avser bl.a. resursanvändning, kvalitet och möjlig
heter till självevaluering. Kontrollen omfattar också verksamheternas 
lagenlighet samt deras relevans i förhållande till av regering och riks
dag formulerade mål. Jag bedömer att denna uppläggning av upp
följningen har bidragit till att påvisade brister i vissa fall har kunnat 
undanröjas. Som exempel på verksamheter och förhållanden inom 
socialtjänsten som varit föremål för uppföljning kan nämnas företeelser 
inom barnomsorgen, äldreboendet, hemtjänsten samt vården av narko
tikamissbrukare. 

Den aktiva uppföljningen har - utöver vad jag här har redovisat -
gett regering och riksdag värdefullt kunskapsunderlag om regionspeci
fika förhållanden inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten, 
vilka tidigare funnits att tillgå endast i begränsad utsträckning. Emeller
tid noterar jag att den länsvis genomförda aktiva uppföljningen inte i 
tillräcklig grad tillgodoser regeringens behov av rikstäckande och regel
bundet återkommande rapponering från hälso- och sjukvårds- respek
tive socialtjänstsektorn. När det gäller förhållanden inom socialtjänsten 
har jag dock erfarit att Socialstyrelsen planerar att utge en regelbundet 
återkommande publikation - en socialtjänstens statusbeskrivning - där 
åtminstone delar av detta behov bör kunna tillgodoses. 

En del av Socialstyrelsens arbetsuppgifter inom området folkhälsa har 
- som jag tidigare redovisat - övergått till andra myndigheter. Social
styrelsens roll har i samband härmed kommit att mera inriktas mot 
uppföljning och utvärdering av förebyggande verksamheter, register
verksamhet samt folkhälsorapportering. Det är ännu för tidigt att be
döma hur väl Socialstyrelsen uppfyller denna delvis nya roll. Genom 
verksamheten vid det epidemiologiska centret kommer emellertid 
Socialstyrelsen att - på ett helt annat sätt än tidigare - kunna följa, ana
lysera och rapportera hur bl.a. folkhälsoproblem, sjukdomar och 
sociala problem utvecklas samt även kunna följa upp effektivitets- och 
kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Mot 
denna bakgrund bedömer jag att Socialstyrelsen under planeringsperio
den bör ha goda förutsättningar att åstadkomma positiva resultat i arbe
tet med folkhälsofrågorna. 

Parallellt med de verksamhetsmässiga förändringarna inom området 
folkhälsa som jag här har redogjort för har Socialstyrelsen genomfört 
ett flertal olika hälsofrämjande insatser. Bl.a. kan nämnas arbetet med 
Folkhälsorapport 1991. Rapporten har sannolikt bidragit till att man på 
regional och lokal nivå nu beaktar epidemiologiska fakta i högre ut
sträckning än tidigare t.ex. vid planering av hälso- och sjukvården och 
social tjänsten. 

Oaktat de osäkerheter som den tidigare presenterade resursredovis
ningen är behäftad med, bl.a. på grund av omorganisationen, drar jag 
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ändå slutsatsen att myndigheten under resultatperioden prioriterat ar
betet med tillsyn och uppföljning inom kärnområdena, vilket ligger i 
linje med de direktiv och riktlinjer för verksamheten som utgått från 
regering och riksdag. Det förhållandet att den icke-operativa verksam
heten ökat på bekostnad av den operativt inriktade verksamheten är 
naturligt med tanke på den neddragning och omorganisering av verk
samheten som ägt rum under senare år. Jag bedömer att Socialstyrelsen 
- när myndigheten hunnit anpassa verksamheten efter rådande förutsätt
ningar - bör kunna uppvisa en mer operativt inriktad verksamhet än 
vad som är fallet i dag. 

Vad jag här har anfört om resultatet av Socialstyrelsens verksamhet 
den senaste treårsperioden måste vägas mot det förhållandet att myndig
hetens uppföljnings- och utvärderingssystem ännu inte är tillräckligt 
utvecklade för att effekterna av den bedrivna verksamheten fullt ut skall 
kunna värderas. Vidare finns fortfarande brister i det ekonomiska redo
visningssystemet som innebär att prestationer och effekter i vissa fall 
inte kan relateras till resursåtgången. Svårigheter föreligger därför att 
bedöma verksamhetens produktivitet och effektivitet. Socialstyrelsen 
har inte heller hunnit utveckla lämpliga resursmått som kan användas i 
resultatanalysen. Jag har emellertid noterat att Socialstyrelsen - i syfte 
att komma tillrätta med dessa brister - för närvarande genomför en 
översyn och utveckling av såväl uppföljnings- och redovisningssystem 
som de olika resursmått som i framtiden skall användas i resultat
analysen. Avsikten är bl.a. att under kommande resultatperiod utveckla 
resultatanalysen som instrument i budgetprövningen samt som underlag 
för den egna verksamhetsuppföljningen. 

Av bl.a. dessa skäl föreligger i vissa fall svårigheter att bedöma resul
tatet av Socialstyrelsens verksamhet den gångna treårsperioden. vilket 
statsrådet Kön berg tidigare redogjort för under anslaget D 3. Funktio
nen Hälso- och sjukvård m.m. i krig. 

Slutsatser 

Socialstyrelsens verksamhet under den gångna resultatperioden visar att 
såväl genomförda prestationer som resultatet av desamma i huvudsak 
gett ett positivt resultat, dvs. bidragit till den övergripande målsätt
ningen med verksamheten. Jag noterar också att Socialstyrelsen har 
följt de direktiv och riktlinjer för verksamheten som regering och riks
dag utfärdat med anledning av den beslutade omorganisationen. Mot 
bakgrund härav gör jag bedömningen att Socialstyrelsen under kom
mande resultatperiod bör erbjudas möjlighet att bedriva verksamheten 
med en högre grad av finansiell frihet än vad som varit fallet under 
föregående resultatperiod. Jag föreslår därför att Socialstyrelsen tilldelas 
ett ramanslag med planeringsram för treårsperioden 1993/94 -
1995/96. 

Socialstyrelsen bör under kommande resultatperiod fortsätta arbetet på 
den inslagna vägen, dvs. ytterligare inrikta verksamheten mot tillsyn, 
uppföljning. utvärdering och kunskapsförmedling inom framför allt 
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områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst samt folkhälsa. Inom social
tjänsten ingår här även arbetet med utvecklings- och försöksverksam
het. I konsekvens härmed bör Socialstyrelsens arbetsuppgifter av för
valtande karaktär så långt möjligt avvecklas eller överföras till andra 
myndigheter. Socialstyrelsen bör vidare driva det inledda arbetet med 
kompetensutveckling vidare. 

Mot bakgrund av vad jag tidigare sagt om verksamheten vid de regio
nala tillsynsenhetema samt med beaktande av de effekter som ett even
tuellt EG-medlemsskap samt pågående strukturförändringar inom den 
nationella hälso- och sjukvården kan ge på hälso- och sjukvårdens kva
litet i framtiden anser jag det angeläget att en hög beredskap upprätt
hålls inom Socialstyrelsen för att möta redan påvisade samt eventuellt 
ytterligare uppkommande behov av medicinsk tillsyn. Jag beräknar 
därför 10 miljoner kronor för en förstärkning av den medicinska till
synen. Medlen bör användas dels till en förstärkning av den hittillsva
rande organisationen, dels till en etablering av en tillsynsenhet i 
Göteborg. Tillsynen över västkustregionen täcks i dag från den regio
nala enheten i Jönköping som, med nuvarande resursdimensionering, 
inte har möjlighet att fullt ut tillgodose de tillsynsbehov som finns i den 
starkt befolkade västkustregionen. 

Socialstyrelsens roll som kunskapsförmedlande myndighet bör utveck
las. Kunskapsutveckling och kunskapsförmedling skall i första hand 
utgå från resultatet av styrelsens tillsyn, uppföljning och utvärdering 
samt reformer inom sektorn och även belysa framtida strukturella för
ändringar. Bl.a. anser jag det angeläget att rutiner för en till regeringen 
regelbundet återkommande rapportering från Socialstyrelsens verksam
hetsområden arbetas fram. Detta bör ske senast under budgetåret 
1993/94. 

Under resultatperioden bör Socialstyrelsen - i samråd med Social
departementet - utveckla redskapen i den nya mål- och resultatstyr
ningen. Häri inbegrips att utforma verksamhetsmål och resultatkrav och 
andra förekommande styrinstrument för verksamheten, utveckla upp
följnings-, utvärderings-, och redovisningssystem i syfte att förbättra 
resultatredovisningen, samt, i anslutning härtill, utveckla resurs- och 
resultatmått för verksamheten. 

Övriga verksamhetsmässiga frågor 

Mot bakgrund av bl.a. nyligen genomförda neddragningar och rationa
liseringar av Socialstyrelsens verksamhet gör jag bedömningen att myn
digheten bör undantas från långtgående besparingskrav. Jag beräknar 
därför besparingen på Socialstyrelsens anslag till 1,9 miljoner kronor. 
Denna besparing bör i första hand tas ut på sådan verksamhet som är 
av icke-operativ karaktär. 

I dag finns medel för förvaltningsändamål beräknade på ett flertal av 
de sakanslag som Socialstyrelsen disponerar. Bl.a. i syfte att underläna 
verksamhetsmässiga pnonteringar samt en långsiktig verksam
hetsplanering bör emellertid dessa medel nu föras samman under ram-
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anslaget. Förvaltningsmedel från följande på statsbudgeten för budget
året 1992/93 upptagna anslag föreslås överföras till det nya ram
anslaget: 

A 6. Insatser mot aids 
E 1. Socialstyrelsen 
E 11. Epidemiberedskap m.m. 
E 14. Specialistutbildning av läkare m.m. 
F 1. Bidrag till barnomsorg 
G 15. Utvecklingsmedel m.m. 
H 4. Utvecklings- och försöksverksamhet 

Detta förslag till ramanslagskonstruktion överensstämmer i huvudsak 
med det förslag som Socialstyrelsen lämnat i sin fördjupade anslags
framställning. 

De förvaltningsmedel som föreslås ingå i det nya ramanslaget är samt
liga beräknade för specifika ändamål. Det strider emellertid mot inne
börden i mål- och resultatstymingen att öronmärka förvaltningsmedel 
för olika ändamål. Det ankommer på myndighetens ledning att utifrån 
övergripande mål och resultatkrav göra verksamhetsmässiga priorite
ringar. Socialstyrelsens verksamhet är dock av så skiftande karaktär 
och omfattar så många olika verksamhetsområden att jag har bedömt 
det som nödvändigt att i en övergångsperiod tillämpa viss finansiell 
styrning av verksamheten. 

Uppgiften att bedriva tillsyn över skolhälsovårdens medicinska del bör 
fr.o.m. budgetåret 1993/94 övergå från Statens skolverk till Social
styrelsen. I samband härmed bör 700 000 kronor överföras från åttonde 
huvudtiteln till Socialstyrelsens ramanslag. Jag har i denna fråga sam
rått med statsrådet Ask. 

I ramanslaget bör även medel beräknas för verksamheter vid Epide
miologiskt centrum (EPC), Centrum för utvärdering av metoder i 
socialt arbete (CUS), Institutet för kunskapsutveckling inom miss
brukarvården (IKM) och Nordiskt utbildningsprogram för utveckling av 
social service (NOPUS). Dessa verksamheter finansieras budgetåret 
1992/93 bl.a. genom överskridande av Socialstyrelsens myndighets
anslag samt från anslag som inte föreslås ingå i det nya ramanslageL. 

Statsrådet Könberg har tidigare under avsnittet Ekonomisk trygghet 
vid sjukdom, handikapp och ålderdom redogjort för en försöksverksam
het med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och 
sjukvård. Syftet är att sammanföra resurser från de båda områdena för 
att därigenom skapa incitament för samordnade bedömningar och åtgär
der som bidrar till förbättrad hälsa och minskad belastning på samhälls
ekonomin. Försöken skall följas upp och utvärderas på såväl nationell 
som lokal nivå. Uppföljningen och utvärderingen handhas gemensamt 
av Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen. För Socialstyrelsens del i 
dessa uppföljnings- och utvärdcringsinsatser beräknar jag 1 miljon 
kronor under ramanslaget. 

Statskomoret har på regeringens uppdrag utrett Socialstyrelsens fram
tida roll inom hälsoskyddet. Regeringen avser alt på grundval av det 
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betänkande som Statskontoret i mars 1992 lagt fram med anledning av 
detta uppdrag lägga fram en proposition om bl.a. ansvarsfördelningen 
mellan olika myndigheter vad gäller uppgifter inom hälsoskyddet. I 
samband härmed bör även Socialstyrelsens förslag om överföring av 
tillståndsprövningen avseende användningen av bekämpningsmedel för 
åtgärder mot ohyra och skadedjur till Kemikalieinspektionen prövas. 

Jag avser att i samband med regleringsbrevet ta upp frågan om viss 
avgiftsfinansiering av kurser för vidareutbildning av läkare. 

När EES-avtalet träder i kraft kommer.den regionala tillsynsenheten i 
Stockholm att åläggas de myndighetsuppgifter som följer av avtalet i 
fråga om ömsesidigt erkännande av kompetensbevis för hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

En proposition om kontroll av medicintekniska produkter avses före
läggas riksdagen under början av år 1993. Avsikten är bl.a. att Social
styrelsen fr.o.m. den 1 juli 1993 skall utföra denna kontroll. Tills vida
re beräknar jag 2 miljoner kronor under ramanslaget för myndighets
uppgifter i samband med kontrollen. 

Som jag tidigare redogjort för under anslaget D 4. Bidrag till Spri be
räknar jag 4 miljoner kronor under ramanslaget för uppdrag till Spri. 

Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1995/96 beräknar jag till 
316 395 000 kronor per budgetår. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Socialstyrelsen kommer fr.o.m. budget
året 1993/94 att tillämpa denna modell. Styrelsen kommer därför att 
tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under 
ramanslaget Socialstyrelsen förs till detta konto. 

Anslaget för Socialstyrelsen har budgeterats utan hänsyn till de tek
niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen 
av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag 
redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten 
och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas 
till styrelsens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1 . godkänna att den övergripande målsättningen för verksam

heten inom Socialstyrelsens ansvarsområde skall vara i enlighet 
med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 

2. till Socialstyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram
anslag på 316 395 000 kronor. 
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G 4. Folkhälsoinstitutet 

1991192 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

12 803 773 
106 883 000 
136 555 000 

Folkhälsoinstitutet är ett nationellt organ med uppgift att förebygga 
sjukdomar och annan ohälsa och främja en god hälsa för alla. Institutets 
verksamhet syftar till att för alla skapa likvärdiga förutsättningar för 
god hälsa. Särskild vikt skall fästas vid sådana förhållanden som främ
jar hälsan hos de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. 
Verksamheten skall vara vetenskapligt förankrad. 

De övergripande målen för institutet är att vara ett stöd för lokalt och 
regionalt folkhälsoarbete i kommuner och landsting, företag, organisa
tioner och utbildningsväsende och att på nationell nivå främja samar
bete mellan olika organ för att påverka förhållanden av betydelse för 
folkhälsan. 

Folkhälsoinstitutets arbetsuppgifter och organisation framgår av för
ordningen ( 1992: 850) med instruktion för Folkhälsoinstitutet. 

Folkhälsoinstitutet 

Folkhälsoinstitutet startade sin verksamhet den 1 juli 1992, varför 
någon verksamhetsanalys ännu inte kunnat göras. Institutet har valt att 
göra en anslagsframställning som i ambitionsnivå ligger mellan en för
enklad och en fördjupad framställning. Utgångspunkten i anslagsfram
ställningen är ett resurstillskott på 20 miljoner kronor för budgetåret 
1993/94 i överensstämmelse med riksdagens beslut (prop. 1990/91: 175, 
bet.1990/91 :SoU23, rskr.1990/91 :376). Institutet har redovisat att de 
fem viktigaste punkterna för verksamheten är: 
1. Att bidra till en fortsatt god hälsoutveckling för hela befolk

ningen. 
2. Att arbeta tvärsektoriellt med särskild tyngdpunkt på lokalt folk-

hälsoarbete. 
3. Att etablera samverkan. 
4. Att förankra folkhälsoarbetet vetenskapligt. 
5. Att arbeta programinriktat. 

Programverksamhet kommer att bedrivas på följande områden: 
1 . Alkohol och narkotika 
2. Allergi 
3.a) HIV/aids 

b) Sex och samlevnad, oönskade graviditeter och övriga STD 
4. Mat och motion 
5. Skador. 

6. Tobak. 
7 .a) Barns hälsa 

b) Ungdomars hälsa. 
8. Kvinnors hälsa. 
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Vidare har institutet framhållit att folkhälsofrågorna blir alltmer inter
nationella till sin karaktär varför ett internationellt engagemang kommer 
att bli aktuellt främst genom WHO. Betydande resurser kommer också 
att satsas på att i avtalsform etablera samarbetscentra på olika håll i 
landet. 

Folkhälsoinstitutet avser i enlighet med regleringsbrevet för inne
varande budgetår att utveckla målen för verksamheten och senast den 
30 april 1993 lämna förslag om vilka konkreta och avgränsade mål som 
bör gälla för verksamheten under perioden 1993/94 - 1995/96. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för Folkhälsoinstitutet skall för budgetåret 
1993/94 vara att främja likvärdiga förutsättningar för en god hälsa 
för hela befolkningen genom att på nationell nivå och med veten
skaplig förankring bedriva hälsofrämjande och sjukdomsföre
byggande arbete av sektorsövergripande karaktär. För att öka 
jämlikheten skall särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som 
främjar hälsan hos de grupper som är utsatta för de största hälso
riskerna. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 136,6 miljoner kronor 

Folkhälsoinsitutets anslagsframställning, som har gjorts efter endast 
två månaders verksamhet, utgår från de beslut som riksdagen tidigare 
har fattat om inriktning och medelstilldelning. Enligt de av riksdagen 
fastlagda riktlinjerna skall den samlade satsningen på det förebyggande 
folkhälsoarbetet omfatta ett utökat statligt stöd om 20 miljoner kronor 
under vardera budgetåren 1993/94 och 1994/95. Jag föreslår att institu
tet medges en sådan ökad medelstilldelning om 20 miljoner kronor. 
Vidare föreslår jag att institutets anslag tillförs vissa förvaltningsmedel 
som tidigare beräknats under anslaget D 2. Insatser mot aids. Motivet 
för detta är att Aids-delegationens verksamhet överförts till Folkhälso
institutet. Denna kostnad har beräknats till 6,5 miljoner kronor. Inom 
det föreslagna ramanslaget har jag även beräknat medel för bidrag till 
organisationer. Jag föreslår vidare att det organisationsstöd för bidrag 
till de homosexuellas organisationer om 1 125 000 kronor som tidigare 
anvisats under anslaget F 2. Bidrag till organisationer och utbetalats via 
Socialstyrelsen överförs till Folkhälsoinstitutet. 

Jag anser att det övergripande målet för Folkhälsoinstitutet för budget
året 1993/94 skall vara att främja likvärdiga förutsättningar för en god 
hälsa för hela befolkningen genom att på nationell nivå och med veten
skaplig förankring bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete av sektorsövergripande karaktär. För att öka jämlikheten skall 
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särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som främjar hälsan hos de 
grupper som är mest utsatta för de största hälsoriskerna. 

Jag finner det angeläget att Folkhälsoinstitutet liksom övriga myndig
heter utvecklar målbeskrivningar och lämnar underlag för en bedöm
ning av effektiviteten i verksamheten inom de olika verksamhetsgrenar
na. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett 
förslag om en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt 
presenterat den modell som bör tillämpas. Folkhälsoinstitutet kommer 
fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Institutet kom
mer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. 
Medlen under ramanslaget Folkhälsoinstitutet förs till detta konto. 

Anslaget för Folkhälsoinstitutet har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen 
av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag 
redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten 
och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas 
till institutets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Folkhälsoinstitutet för budgetåret I 993/94 anvisa ett 

ramanslag på 136 555 000 kronor. 

G 5. Smittskyddsinstitutet 
Nytt anslag (förslag) 62 117 000' 
' Medel har tidigare anvisats under anslagen Statens bakteriologiska laboratorium: 
Uppdragsverksamhet. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorie
uppgifter, Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet, 
Epidemiberedskap m. m. och Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning. 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med· 
Socialstyrelsen landets centrala organ för epidemiologiskt befolknings
skydd. Dess huvudsakliga uppgift består i att förebygga infektionssjuk
domar, speciellt epidemiska. Laboratoriet utför diagnostik, framställer 
bakteriologiska preparat och utövar epidemiologisk övervakning. En 
speciell gren av verksamheten är upprätthållandet av beredskap mot 
epidemier. 

Laboratoriets arbetsuppgifter och organisation framgår av förord
ningen (1988: 1241) med instruktion för statens bakteriologiska labora
torium. 

Regeringen har i propositionen 1992/93:46 föreslagit, att nuvarande 
produktion av vacciner m.m. vid SBL fortsättningsvis skall bedrivas i 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 

170 



aktiebolagsform. Ett aktiebolag föreslås således ta över ansvaret för 
produktionen om möjligt den 1 juli 1993. Vidare föreslås att en ny 
myndighet - Statens smittskyddsinstitut - inrättas den 1 juli 1993 med 
uppgift att bl.a. överta övergripande smittskyddsuppgifter från SBL. 

Riksdagen har godkänt de framlagda allmänna riktlinjerna för arbets
uppgifter för och organisation av Statens smittskyddsinstitut. Riksdagen 
har också godkänt att SBL läggs ned, sedan ansvaret för dess uppgifter 
har övertagits av Statens smittskyddsinstitut och av ett nybildat bolag 
för produktion av vacciner m.m. 

Riksdagen har vidare antagit en lag om ändring i smittskyddslagen 
(1988:1472), som innebär att viss anmälan, som hittills har skett till 
SBL, fr.o.m. den 1 juli 1993 skall göras till Statens smittskyddsinstitut 
(bet. L 992/93: So U7, rskr. 1992/93: 86). 

En organisationskommitte för bildandet av ett aktiebolag för produk
tion av vacciner m.m. och en organisationskommitte för Statens smitt
skyddsinstitut utför för närvarande erforderligt förberedelsearbete. Sist
nämnda organisationskommitte har i uppdrag att bl.a. utarbeta förslag 
beträffande den anslagsfinansierade verksamheten för budgetåret 
1993/94 med utgångspunkt från en total resursram om högst 75 miljoner 
kronor. 

Förslag beträffande de anslagsmässiga konsekvenserna av att nuvaran
de SBL ersätts av Statens smittskyddsinstitut och att ett statligt aktie
bolag för tillverkning av vacciner m.m. bildas avses att Lämnas i sam
band med anmälan till proposition med förslag till slutlig reglering av 
statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Jag föreslår i avvaktan 
härpå att ett ramanslag förs upp med ett i förhållande till medelsanvis
ningcn till SBL för innevarande budgetår oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Smitt

s/...yddsinstitutet för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag på 
62 117 000 kronor. 

G 6. Läkemedelsverket 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 000 
1 000 
I 000 

Läkemedelsverket är en central myndighet vars övergripande mål är 
att svara för tillsyn och kontroll av läkemedel och läkemedelsnära pro
dukter m.m. Verket, som inrättades den I juli 1990, har ca 185 anställ
da. 

Läkemedel får i regel inte säljas utan att vara godkända av Läke
medelsverket. Beslut om godkännande kommer att vara tidsbegränsat 
till fem år men skall kunna förnyas. Varje godkänt läkemedel skall 
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fortlöpande kontrolleras genom verkets försorg. Verket utövar också 
kontroll av bl.a. naturläkemedel, kosmetika och hygieniska medel, 
fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål, 
preventivmedel, teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt narko
tika. Till följd av den nya läkemedelslagen (1992:859) som avses träda 
i kraft samtidigt som EES-avtalet skall Läkemedelsverket också ha 
tillsyn över vissa homeopatiska medel. 

Samtliga kostnader för kontrollen av läkemedel m.m. skall täckas med 
avgifter. 

Läkemedelsverkets arbetsuppgifter och organisation framgår av för
ordningen (1990:434) med instruktion för Läkemedelsverket. 

Läkemedelsverket 

Läkcmedelsverket har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat 
sin verksamhet på följande program: Program l. Godkännande och 
registrering av läkemedel m.m., Program 2. Efterkontroll av och infor
mation om läkemedel m.m., Program 3. Kontroll av läkemedelsnära 
produkter. De av statsmakterna uppsatta målen vad avser program 1 
har uppfyllts och i vissa fall överträffats sedan myndigheten bildades. 
Målet att under en treårsperiod reducera handläggningstiderna och 
därmed ärendebalanserna till att omfatta en årsvolym för registrering av 
nya kemiska substanser har uppnåtts redan under verkets två första 
verksamhetsår. För kliniska prövningar har handläggningstiderna 
väsentligen förbättrats efter en fortlöpande rationalisering av rutinerna. 
Över 90 % av de inkomna anmälningarna primärhandläggs inom den 
stipulerade tiden om 6 veckor mot ca SO % under budgetåret 1989/90, 
då verksamheten bedrevs inom Socialstyrelsens läkemedelsavdelning. 

Verket har också i en särskild rapport med inriktning på den ökande 
internationaliseringen redovisat vilka verksamhetsområden som bör 
utvecklas och vilka utvecklingsinsatser för personalen som är nödvän
diga. En omfattande svensk medverkan i det internationella samarbetet 
för utformningen av reglerna för läkemedelsutvecklingen, besluten 
kring nya läkemedel och uppföljningen av redan marknadsförda pro
dukter kommer enligt verkets bedömning att öka förutsättningarna för 
att endast effektiva och säkra läkemedel av god kvalitet kommer till 
användning och att dokumentationskraven bygger på solid och veten
skaplig grund. 

Läkemedelsverket har i sin fördjupade anslagsframställning visat på 
att produktionsmålen i allt väsentligt har uppnåtts inom samtliga verk
samhetsområden. 

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och bedömningarna i 
sin framtids- och resursanalys föreslår verket följande målsättningar för 
den kommande treårsperioden. 

Läkemedclsverket skall i sitt arbete prioritera registrering av läke
medel med högt medicinskt och samhällsekonomiskt värde samt verk
samhet som leder till en ändamålsenlig, säker och kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning. 
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Läkemedelsverket skall prioritera en verksamhet som är inriktad på 
trygghet och säkerhet för hälso- och sjukvårdens och den enskildes 
räkning samtidigt som den utgör en effektiv och rättvisande produkt
kontroll och kvalitetssäkring för industrin. 

Läkemedelsverket skall därvid särskilt utveckla verksamhetsformerna 
när det gäller kliniska prövningar, registreringsansökningar, kontroll 
och inspektion av tillverkning, distribution och produktsortiment, läke
medelsepidemiologi, information samt områden som är en direkt följd 
av anpassningen till EG, naturläkemedel, homeopatika m.m. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

De övergripande målen för Läkemedelsverkets verksamhet under 
den kommande treårsperioden skall vara att: 

i syfte att tillgodose behovet av säkra och effektiva läkemedel 
av god kvalitet pröva inkomna ansökningar om godkännande 
av eller tillstånd till tillverkning av läkemedel, varvid läke
medel av högt medicinskt och samhällsekonomiskt värde skall 
ges prioritet; 
verka för att dessa läkemedel används på ett ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt sätt; 
främja säkerheten och kvaliteten för läkemedelsnära produk
ter. 

Resurser: 

Planerings ram 

1993/94 1994/95 1995/96 
111 480 000 kr 115 835 000 kr 116 890 000 kr 

Övrigt 

Verksamheten finansieras helt av avgifter. 
Avgiftsnivån beräknas vara oförändrad under planeringsperioden. 
Anslaget skall beräknas till 1 000 kronor per budgetår. 

Resultatbedömning 

Jag delar Läkemedelsverkets uppfattning att produktionsmålen i allt 
väsentligt har uppnåtts inom samtliga verksamhetsområden. Produktivi
teten har ökat samtidigt som handläggningstiderna för de olika ärende
typerna har sänkts och kvaliteten på utredningarna höjts. 
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Fördjupad prövning 

Jag anser att målen för Läkemedelsverkets verksamhet hittills har upp
fyllts på ett tillfredsställande sätt. Verket har en ambition att kontinuer
ligt förbättra sin verksamhet både kvalitativt och kostnadseffektivt. Jag 
instämmer i verkets bedömning att det är viktigt både för medborgarna 
och för den svenska läkemedelsindustrin att ha en väl fungerande och 
internationellt respekterad läkemedelskontroll. För medborgarna ger 
detta säkerhet och snabb tillgång till nya och effektiva läkemedel. För 
industrin skapar det en god hemmamarknad, som bidrar till att få ut 
läkemedlen för försäljning snabbt och med garanti för att de är väl 
granskade och bedömda när de sedan också i många fall går ut på 
exportmarknaden. 

Förberedelser inför ett EG-medlemskap och ett genomförande av ett 
EES-avtal kräver betydande insatser från verkets sida, vilket har belysts 
i den särskilda rapporten och framtidsanalysen. 

Verksamheten är redan internationaliserad, och verket samarbetar med 
läkemedelskontroller över hela Europa samt Australien, Canada och 
USA. EES-avtalet kommer att ytterligare formalisera detta samarbete. 
Jag förutser dock inte så stora förändringar under den kommande tre
årsperioden. De avgörande besluten om hur den framtida europeiska 
läkemedelskontrollen kommer att utvecklas är ännu inte tagna inom 
EG. Det kommer att finnas anledning att efter den treåriga planerings
perioden återkomma till såväl målen som formerna för verkets arbete 
med hänsyn till utvecklingen inom EG. Mot bakgrund av verksam
hetens betydelse för hälso- och sjukvården och samhällsekonomin är 
det dock angeläget att under perioden verka för en stark position för 
den svenska läkemedelskontrollen inom ramen för det europeiska inte
grationsarbetet. Avgörande blir då att verket kan göra bra utredningar 
med korta handläggningstider och till låga avgifter. 

Läkemedelsverket har formulerat mål för sin verksamhet och före
slagit en indelning i program för planeringsperioden. Jag återkommer 
till detta under rubriken slutsatser men vill redan här påpeka att en 
anpassning av terminologin till den nya lagstiftningen bör ske. Verket 
använder begreppet registrering i stället för det som kommer att införas 
i den nya läkemedelslagen (1992:859) när EES-avtalet träder i kraft, 
nämligen godkännande för försäljning. Begreppet registrering används 
enligt den nya lagstiftningen endast för ett enklare förfarande när det 
gäller homeopatika. 

Läkemedelsverket har i enlighet med de särskilda direktiven till den 
fördjupade anslagsframställningen gjort en analys av avgiftskonstruk
tionen. Det nuvarande avgiftssystemet är utformat i syfte att erhålla full 
kostnadstäckning för varje enskild verksamhet. Avgifterna fastställs 
genom självkostnadsprincipen - avgifterna skall täcka själva presta
tionen samt verksamhetens del i myndighetens gemensamma kostnader. 
I likhet med verket anser jag att det nuvarande avgiftssystemet fungerar 
på ett tillfredsställande sätt. 
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Beslut kring det kommande systemet för godkännande och kontroll av 
läkemedel inom EG och tillskapandet av en europeisk läkemedelsmyn
dighet kan emellertid komma att medföra behov av en översyn av av
giftssystemet efter år 1995/96. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövningen som jag har gjort av verk
samheten drar jag följande slutsatser. 

De övergripande målen för Läkemedelsverkets verksamhet skall vara 
att: 
- i syfte att tillgodose behovet av säkra och effektiva läkemedel av god 

kvalitet pröva inkomna ansökningar om godkännande av läkemedel, 
varvid läkemedel av högt medicinskt och samhällsekonomiskt värde 
skall ges prioritet; 

- verka för att dessa läkemedel används på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt; 

- främja säkerheten och kvaliteten för läkemedelsnära produkter. 
Följande verksamhetsmål skall gälla för den kommande treårsperio

den: 
Läkemedelsverket skall prioritera en verksamhet som är inriktad på 

trygghet och säkerhet för hälso- och sjukvårdens och den enskildes 
räkning samtidigt som den utgör en effektiv och rättvisande produkt
kontroll och kvalitetssäkring för industrin. 

Läkemedelsverkct skall därvid särskilt utveckla verksamhetsformema 
när det gäller ansökningar om godkännande av läkemedel, kliniska 
prövningar samt säkerhetsuppföljning. 

Läkemedelsverket har angett resultatmål för olika verksamheter inom 
program 1. I detta sammanhang vill jag särskilt nämna mcdianhand
läggningstiden för nya kemiska substanser där verket angett ett mål på 
14 månader. Ett problem är här att Sverige i EES-avtalet har accepterat 
normer för betydligt kortare handläggningstider överlag än vad som är 
praxis i såväl Sverige som i övriga europeiska länder. Riksdagen har 
antagit en ny läkemedelslag, som är avsedd att träda i kraft samtidigt 
med EES-avtalet. Regeringen kommer att i läkemedelsförordningen, 
som är avsedd att träda i kraft vid samma tidpunkt, meddela föreskrif
ter om de tider inom vilka Läkemedelsverket skall fatta beslut i ansök
ningsärenden enligt lagen. Dessa föreskrifter kommer att följa de hand
läggningstider som anges i EG:s direktiv. Samtidigt är jag medveten 
om att det inom EG finns ett förslag om att förlänga handläggningstiden 
för godkännande på grund av att den tid som anges i direktiven är väl 
knapp. Jag anser att ett mål bör vara att under budgetåret 1993/94 
minska handläggningstiden för nya kemiska substanser, vilket är en 
prioriterad uppgift för verket, så all primärutredningarna rörande nya 
kemiska substanser utförs inom sju månader. När det gäller ansök
ningar om kliniska prövningar primärhandlägger verket i dag över 
90 % inom den stipulerade tiden om 6 veckor. Jag instämmer i Läkc
medclsverkets målsätLning, vilken överensstämmer med EG:s krav. att 
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alla ansökningar om kliniska prövningar under planeringsperioden skall 
klaras inom sex veckor. 

Läkemedelsverkets verksamhet redovisas för närvarande genom ett 
formellt belopp på l 000 kronor i statsbudgeten. Bruttoredovisning 
skall i princip gälla för myndigheters avgiftsfinansierade verksamhet 
enligt riksdagens beslut (prop. 1991/92:100 bil.I, bet. 1991/92:FiU20, 
rskr. 1991/92:128). Verket bedriver dock en efterfrågestyrd verksamhet 
där det krävs en effektiv och rationell anpassning till rådande efter
frågan. Verksamhetsvolymen kan vara svår att bedöma på förhand. Det 
är viktigt att resurserna utnyttjas på ett sådant sätt att hand
läggningstidema kan hållas så korta som möjligt. A vnämama av verkets 
tjänster är till största delen läkemedelsföretagen och inte andra statliga 
myndigheter. Därför bör undantag tillämpas från bruttoredovisnings
principen och Läkemedelsverket således även fortsättningsvis tilldelas 
ett anslag på statsbudgeten med ett formellt belopp om 1 000 kronor. 

Jag anser att Läkemedelsverket uppfyller kraven för att få en treårig 
budgetram för perioden 1993/94 - 1995196. Planeringsramen uppgår 
totalt till 344 200 000 kronor. 

Jag har beräknat planeringsramen efter följande budget 

Budget (tkr) 

Verksamhetsområden 1993/94 1994/95 1995/96 

l . Godkännande av 47 500 48 180 48 230 
läkemedel 

2. Kontrollen efter 49 350 52 080 54 030 
godkännandet och 
information om 
läkemedel m.m. 

3. Kontroll av 14 630 15 575 14 630 
läkemedelsnära 
produkter 

Summa 111 480 115 835 116 890 

Kostnaderna är beräknade efter en omfattning som i stort motsvarar 
dagens. Läkemedelsverket har bedömt att avgifterna inte skall behöva 
höjas under planeringsperioden. Jag delar denna uppfattning. Det är 
troligt att efterfrågan på verkets tjänster kommer att öka något under 
perioden. Det ackumulerade överskottet om sammanlagt 18 miljoner 
kronor vid utgången av budgetåret 1991 /92 kan användas för att utjäm
na kostnaderna under perioden och i kombination med fortsatta bespa
rings- och rationaliseringsåtgärdcr möjliggöra en oförändrad avgifts
nivå. 

Läkemedelsverket har ett avkastningspliktigt kapital om ca 8 miljoner 
kronor. Lösen av detta skall ske genom att verket tar upp lån i Riks
gäldskontoret. Verket skall också finansiera investeringar i anläggnings
tillgångar för förvaltningsändamål på detta sätt. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam

heten inom Läkemedelsverkets ansvarsområde skall vara i en
lighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 

2. till Läkemedelsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
anslag på 1 000 kr. 

G 7. Rättsmedicinalverket 
1991192 Utgift 181 903 8361 

1992/93 Anslag 161 444 000 
1993/94 Förslag 163 136 000 

1 Anslagen Rättsmedicinalverket och Rättspsykiatriska stationer och kliniker. 

Rättsmedicinalverket (RMV) är central förvaltningsmyndighet för 
rättspsykiatrisk, rättsmedicinsk, rättskemisk och rättsscrologisk verk
samhet i den utsträckning sådana frågor inte skall handläggas av någon 
annan statlig myndighet. RMV skall särskilt svara för rättspsykiatriska 
undersökningar i brottmål och läkarintyg som avses i 7 § lagen 
(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m., rätts
medicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersökningar samt 
rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol, länsstyrelse, 
allmän åklagare eller polismyndighet. 

Vidare skall RMV utföra rättskemiska och rättsserologiska undersök
ningar samt lämna information inom sitt ansvarsområde till andra myn
digheter och enskilda. Verket skall också bedriva internationellt sam
arbete inom sitt ansvarsområde samt svara för utvecklingsarbete och 
stöd åt forskning av betydelse för verksamheten. 

Rättsmedicinalverkets arbetsuppgifter och organisation framgår av för
ordningen ( 1991: 944) med instruktion för Rättsmedicinalverket. 

Följande övergripande verksamhetsmål för RMV kan nämnas. 
Den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten skall bidra till att 

beslutsunderlag inom rättsväsendet kan föreligga inom lagstadgad tid 
och att underlaget är av hög kvalitet. De rättsmedicinska, rättskemiska 
och rättsserologiska undersökningsverksamhetema skall medverka till 
att goda förutsättningar för rättssäkerhet och effektivitet skapas inom 
rättsväsendet. RMV skall även bidra till samhällets brottsförebyggande 
verksamhet genom att informera om de erfarenheter som vunnits inom 
verkets verksamhetsområden. 

Rättsmedicinalverket 

RMV framhåller i sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 
samt verksamhetsredovisning för budgetåret 1991192 att verksam
hetsplanen för budgetåret 1991192 i allt väsentligt har kunnat följas. De 
konkreta målen har i hög grad kunnat infrias. 

12 Riksdagen /CJ9]!93. I sam/. Nr /(il!. Bilaga 6 
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Under budgetåret har de rättspsykiatriska undersökningsenheterna 
totalt genomfört 502 rättspsykiatriska undersökningar. Av dessa under
sökningar avser 413 häktade personer och 89 icke häktade personer. 
Vidare har 1 062 § 7-intyg utfärdats. Verksamheten har effektiviserats 
väsentligt genom att utredningstiderna har förkortats och väntetider i 
avvaktan på undersökning och placering nästan helt har eliminerats. 

Under kalenderåret 1991 utfördes 6 248 kvalificerade rättsmedicinska 
obduktioner. Antalet sådana obduktioner har i princip varit konstant de 
senaste åren. Det finns dock indikationer på att antalet förrättningar av 
denna typ har minskat något under 1992. 

Antalet enkla dödsorsaksundersökningar har minskat kraftigt de 
senaste åren på grund av ändrade förordningsföreskrifter m.m. Denna 
förrättningsform har upphört helt fr.o.m. den 1 januari 1992. De rätts
medicinska avdelningarna har därmed fått möjlighet att ge ökad service 
i annan form till polis- och åklagarmyndigheter samt domstolar. 

Under budgetåret 1991192 har den rättskemiska avdelningen utfört 
totalt 4 271 rättskemiska analyser åt de rättsmedicinska avdelningarna. 
Verksamheten har i stort sett haft samma omfattning de två senaste 
budgetåren. Antalet s.k. rattfylleriärenden åt polismyndigheterna har 
minskat kraftigt vilket har medfört besparingar i verksamheten. Antalet 
rättskemiska analyser som syftar till att påvisa läkemedels- eller drag
påverkan i samband med bilkörning har dock ökat. 

Rättsserologiska avdelningen, som är helt finansierad med avgifter, 
har under budgetåret 1991192 besvarat 2 276 basärenden och 256 ut
vidgade ärenden vilket är 500 fler än planerat. På grund av detta har ett 
överskott på ca 4 000 000 kr uppstått. Taxan har därför sänkts. Under 
verksamhetsåret 1991 /92 har verksamheten effektiviserats genom att 
bl.a. ny teknik införts. Den totala tiden för ett faderskapsärende från 
registrering till expcdiering av protokoll har minskat med ca 303. 

Övergripande riktlinjer för verksamhetens utveckling bör enligt RMV 
vara de verksamhetsmål och resultatkrav som har lagts fast i reglerings
brevet för budgetåret J 992/93 samt de långsiktiga och strategiska delar
na i myndighetens verksamhetsplan. 

I anslagsframställningen föreslår RMV bl.a. 
att målsättningen bör vara att finna alternativa användningsområden 

för den reservkapacitet som har uppkommit vid vårdavdelningarna 
inom den rättspsykiatriska utredningsverksamhetcn, 

att RMV ges i uppdrag att verka för att de s.k. rättsintygen är av till
fredsställande kvalitet 

och att medel för RMV:s kostnader för sådan läkarutbildning och 
forskning för vilken högskolan är huvudman förs över till Utbildnings
departementets anslag. 

Vidare hemställer RMV om 
- att regeringen föreslår riksdagen en lagändring som gör det möjligt 

att bedriva rättspsykiatrisk vård i begränsad omfattning vid RMV:s 
rättspsykiatriska avdelningar även efter det att den rättspsykiatriska 
undersökningen har slutförts, 
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- att regeringen ger sin syn på entreprenadverksamheten med rätts
psykiatriska undersökningar m.m., 

- att de medel som får disponeras för s.k. § 7-intyg räknas upp med 
2,7 miljoner kronor till 5 miljoner kronor och att medlen fortsätt
ningsvis anvisas under RMV:s anslag och 

- att en del av de medel som frigörs genom rationaliseringar på 1,5 % 
får disponeras av RMV för åtgärder som ökar uppföljnings- och 
redovisningsstandarden. 

RMV hemställer att totalt 164 822 000 kronor anvisas under ram
anslaget för budgetåret 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

För budgetåret 1993/94 skall följande övergripande mål gälla 
för RMV, nämligen att den rättspsykiatriska undersökningsverk
samheten skall bidra till att beslutsunderlaget inom rättsväsendet 
är av hög kvalitet och kan föreligga inom lagstadgad tid. Vidare 
skall de rättsmedicinska, rättskemiska och rättsserologiska under
sökningsverksamheterna medverka till att goda förutsättningar för 
rättssäkerhet och effektivitet skapas inom rättsväsendet. RMV 
skall bidra till samhällets brottsförebyggande verksamhet genom 
att prioritera arbetet med att informera om de erfarenheter som 
har vunnits inom de rättsmedicinska, rättskemiska och rättspsy
kiatriska verksamheterna. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 163,1 miljoner kronor 

Övrigt 

Rättsmedicinska avdelningen Uppsala bör avvecklas före den 
I januari 1994. 

Resultatbedömning 

RMV har i sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 och sin 
verksamhetsredovisning för budgetåret 1991192 framhållit att de över
gripande verksamhetsmålen i huvudsak har nåtts. Jag delar denna be
dömning. Jag anser att de verksamhetsmål som har lagts fast i regle
ringsbrevet för budgetåret 1992/93 bör ange den huvudsakliga inrikt
ningen av RMV:s verksamhet även under budgetåret 1993/94. Inrikt
ningen av RMV:s verksamhet framgår av instruktionen för RMV och 
även av propositionerna 1990/91 :93 om rättsmedicinsk verksamhet och 
1990191: 120 om den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. 
RMV skall fästa särskild vikt vid bl.a. utvecklingen av en effektiv 
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kvalitetssäkring av verksamheten. Vidare skall behoven av personal
och kompetensutveckling liksom av utvecklingsarbete uppmärksammas 
samtidigt som kraven på en effektivare resursanvändning skall mötas. 
Från rättssäkerhetssynpunkt skall kvaliteten, enhetligheten och säker
heten i angivna utlåtanden inom resp. verksamhetsområde bevakas. 
Handläggningstiderna skall förkortas så långt det är praktiskt genomför
bart utan att kvalitetskrav och rättssäkerhet eftersätts. 

Jag vill särskilt nämna de effektiviseringar som genomförts inom den 
rättspsykiatriska verksamheten under budgetåret 1991/92. Väntetider i 
avvaktan på undersökning och på placering vid psykiatrisk vårdenhet 
har numera nästan helt eliminerats. Vidare har utredningstiderna förkor
tats. 

Med nuvarande system för redovisning av verksamhet och ekonomi 
saknas dock tillräckliga möjligheter att bedöma effektiviteten i resursut
nyttjandet. En sådan analys förutsätter bl.a. att det är möjligt att identi
fiera och jämföra kostnader för slutprestationer vid olika organisato
riska enheter inom verket. RMV bedriver utvecklingsarbete med att 
utveckla metoder och modeller för att redovisa verksamheten i relation 
till de nya kraven på mål- och resultatstyrning m.m. Jag anser att det är 
angeläget att detta arbete prioriteras så att underlaget för resursavväg
ningarna framdeles kan förbättras. 

Slutsatser 

Rättspsykiatrisk verksamhet 

Effektiviseringar m.m. av den rättspsykiatriska verksamheten har med
fört viss överkapacitet i organisationen. Beläggningen på utred
ningsplatserna vid de statliga rättspsykiatriska enheterna var i genom
snitt 59 3 budgetåret 1991/92. För närvarande saknas dock enligt min 
mening tillräckligt underlag för att bedöma om strukturella åtgärder bör 
vidtas. För att fatta långsiktiga beslut om rättspsykiatrins framtida 
dimensionering krävs enligt min uppfattning bl.a. yllerligare erfaren
heter av tillämpningen av den nya lagstiftningen och av domstolarnas 
benägenhet att utnyttja utvidgad ~ 7-undersökning som alternativ till 
rättspsykiatrisk undersökning. Dessutom behövs uppgifter om produk
tivitet och kvalitet i den rättspsykiatriska undersökningsverksamhet som 
Malmö kommun, Östergötlands läns landsting och Västerbottens läns 
landsting utför på entreprenad. Eftersom denna verksamhet inleddes 
den I januari 1992 har endast begränsade erfarenheter kunnat erhållas. 
Överväganden om eventuell avveckling av statliga undersökningsen
heter samt framtida inriktning och omfaltning av entreprcnadvcrksam
heten bör enligt min mening ske i ett sammanhang. Jag har således för 
avsikt att återkomma till riksdagen i denna fråga när ytterligare erfaren
heter har vunnits och ett mer tillförlitligt beslutsunderlag finns att till
gå. Det är dock viktigt att RMV fortlöpande kan begränsa kostnaderna 
för verksamheten. Möjligheten att under budgetåret 1993/94 stänga 
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vårdavdelningar bör därvid prövas. 
Enligt ett avtal mellan staten och Malmö kommun om utförande av 

rättspsykiatriska undersökningar har Malmö kommun åtagit sig att 
bygga upp en verksamhet som på sikt ger möjlighet att utföra 125 
rättspsykiatriska undersökningar per år, varav 100 undersökningar på 
häktade personer. I avvaktan på en kommande utbyggnad omfattar 
kommunens åtagande 50 rättspsykiatriska undersökningar per år, varav 
35 undersökningar på häktade personer. Mot bakgrund av det kapaci
tetsöverskott som redovisats inom rättspsykiatrin bedömer jag att det 
inte finns behov av nämnda utbyggnad i Malmö. 

RMV hemställer om att regeringen föreslår riksdagen en lagändring 
som gör det möjligt att bedriva rättspsykiatrisk vård vid RMV:s rätts
psykiatriska avdelningar även efter det att den rättspsykiatriska under
sökningen har slutförts. 

Riksdagen har fattat beslut om en ny lagstiftning om psykiatrisk 
tvångsvård m.m. (prop. 1990/91:58, bet. 1990/91:SoU13, rskr. 
1990/91:329 resp. bet. 1990/91:JuU34, rskr. 1990/91:330). Dessa nya 
bestämmelser började gälla den 1 januari 1992. Regeringen gav den 
15 april 1992 Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera tillämpningen av 
den nya lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård m. m. (rskr. 1990/91: 
329). Uppdraget delredovisades den 15 december 1992 och skall slut
redovisas senast den 15 december 1993. Jag är inte beredd att föreslå 
riksdagen någon ändring av lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård 
m.m. innan Socialstyrelsen har avrapporterat sina iakttagelser till 
Socialdepartementet och ett tillfredsställande beslutsunderlag finns till
gängligt. 

RMV har framhållit att det finns behov av att tydliggöra sjuk
vårdshuvudmännens vårdansvar efter genomförd rättspsykiatrisk under
sökning. Det gäller de fall då undersökningen visa att vårdbehov före
ligger. Jag anser att det är väsentligt att de undersökta som har behov 
av rättspsykiatrisk vård tas om hand av sjukvårdshuvudmännen utan 
onödiga dröjsmål. Om det skulle visa sig - i Socialstyrelsens utvärde
ring eller på annat sätt - att problem förekommer vad gäller överflytt
ningarna avser jag att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen i 
denna fråga. 

Rättsmedicinsk verksamhet 

RMV föreslår att verket får i uppdrag att verka för att de s.k. rätts
intygen håller tillfredsställande kvalitet och att instruktionen ändras i 
enlighet med detta. RMV har dock redan vidtagit vissa åtgärder för att 
förbättra rättsintygens kvalitet. De rättsmedicinska avdelningarna har 
bl.a. intensifierat informations-, utbildnings- och konsultationsinsatser 
till hälso- och sjukvården. RMV håller på att ta fram allmänna råd för 
undersökning och utfärdande av rättsintyg i samråd med Socialstyrelsen 
och Rikspolisstyrelsen. Jag ser positivt på de åtgärder som RMV har 
vidtagit för att förbättra rättsintygens kvalitet. De åtgärder som har 
initierats bör följas upp och utvärderas. Därefter bör det finnas möjlig-
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het att bedöma om det krävs ytterligare åtgärder för att förbättra kvali
teten. 

De ändrade regler som numera gäller har medfört att s.k. enkla döds
orsaksundersökningar inte längre utförs vid de rättsmedicinska avdel
ningarna. Vissa härigenom frigjorda resurser har enligt RMV kunnat 
användas till att förbättra servicen till polis- och åklagarmyndigheter. 
Trots dessa åtgärder har RMV enligt min mening i dag en alltför stor 
rättsmedicinsk undersökningskapacitet i förhållande till behovet av 
kvalificerade rättsmedicinska undersökningar. Jag bedömer således att 
behovet kan tillgodoses med färre rättsmedicinska undersökningsavdel
ningar än vad som finns för närvarande. Den rättsmedicinska avdel
ningen i Uppsala bör därför avvecklas före den I januari 1994. Det 
korta avståndet mellan Uppsala och Stockholm innebär att ärenden från 
Uppsala rättsläkardistrikt i stor utsträckning kan hanteras av den rätts
medicinska avdelningen i Stockholm. En avveckling av den rätts
medicinska avdelningen i Uppsala bör således inte medföra några större 
olägenheter för verksamhetens bedrivande. Medel för avvecklingskost
nader har beräknats under anslaget G 17. Avvecklingskostnader. 

Viss utbildning och forskning 

RMV föreslår vidare att medel för kostnader för den läkarutbildning 
och forskning som högskolan är huvudman för och som bedrivs inom 
RMV anvisas under åttonde huvudtiteln. För närvarande övervägs 
förändringar av anslagsstrukturen när det gäller ersättningar för utbild
ning och forskning. Jag avser att återkomma till denna fråga när detta 
beredningsarbete är avslutat. 

Övergripande mål m.m. 

Mot bakgrund av RMV:s resullatbedömning och den prövning jag gjort 
av verksamheten anser jag att de övergripande verksamhetsmål som har 
lagts fast i regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 också bör gälla 
under budgetåret 1993/94. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av sratliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. RMV kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell. RMV kommer därför att tilldelas ett 
räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under ramanslaget 
Rättsmedicinalverket förs till detta konto. 

Anslaget för RMV har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste
ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över
gången till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av 
anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag 
redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga l, Statsbudgeten 
och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas 
till verkets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu redo-
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visade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade be
loppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. ta del av vad jag har anfört om en avveckling av den rätts

medicinska avdelningen i Uppsala, 
2. till Rättsmedicinalverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 163 136 000 kronor. 

G 8. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

1991192 Utgift 13 470 752 
1992/93 Anslag 12 692 000 
1993/94 Förslag 14 560 000 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har till uppgift att 
pröva frågor om disciplinansvar och om behörighet för hälso- och 
sjukvårdspersonal m.m. enligt lagen (1980: 11) om tillsyn över hälso
och sjukvårdspersonalen m.fl. (tillsynslagen). HSAN skall i anmälda 
fall pröva hur hälso- och sjukvårdspersonalen har utövat sitt yrke och 
genom beslut om disciplinpåföljd eller återkallelse av legitimation m.m. 
ge sin bedömning av vad som är godtagbart eller inte inom hälso- och 
sjukvården samt tandvården. Nämndens arbetsuppgifter och organisa
tion framgår av lagen samt av förordningen (1988: 1240) med instruk
tion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 

Det övergripande målet för nämnden är att medverka till patientens 
säkerhet i hälso- och sjukvården samt tandvården, vilket utgör en viktig 
del av målsättningen för hela sektorn om en god hälso- och sjukvård 
samt tandvård för hela befolkningen. 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

HSAN framhåller i sin fördjupade anslagsframställning inledningsvis 
att nämnden har en relativt begränsad uppgift, nämligen att i anmäl
ningsärenden pröva frågan om någon som tillhör hälso- och sjuk
vårdspersonalen gjort sig skyldig till fel eller försummelse i sin yrkesut
övning. En förbättring av resultatet av nämndens verksamhet har skett 
särskilt under det senaste budgetåret. Antalet avgjorda ärenden har 
ökat, balansen har minskat, handläggningstiden har förkortats och kost
naden per ärende har successivt sjunkit. Antalet anmälningar ökar 
emellertid. 
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Ärendeutveckling vid HSAN 

antal maden 
2000 

- antal inkomna ircndcn 
-- antal avgjorda ircnden 

<#-'---'--'--'----'----'----'...._....._....._....._....._.._ .....- antal bal&DBelade imlden 

82/83 88/89 
8S/86 

Ansträngningarna att snabbt avgöra fler ärenden än tidigare har dock 
inneburit vissa kostnadsökningar. HSAN har således under budgetåret 
1991/92 överskridit anslaget betydligt för att kunna minska balansen 
och handläggningstiderna. Nämnden föreslår mot denna bakgrund att 
anslagsnivån för nämnden höjs med ca 1,3 miljoner kronor sedan viss 
engångsanvisning för budgetåret 1992/93 frånräknats. Medlen bör 
enligt HSAN anvisas i form av ett ramanslag. 

Delmålen för nämndens verksamhet är att främja en kvalitativt god 
hälso- och sjukvård samt att medverka till rättssäkerhet och integritet i 
hälso- och sjukvården. Genom nämndens verksamhet fastställs vad som 
är godtagbart eller icke godtagbart handlande inom hälso- och sjuk
vården. Genom att felaktigheter i vården och i bemötandet av patienter 
kan påtalas och beivras av HSAN inskärps vikten av att patienten skall 
behandlas inte bara på ett medicinskt sakkunnigt sätt utan även med 
omtanke och respekt. 

Om endast några diagnostiska eller behandlingsmässiga misstag med 
drastiska konsekvenser undviks under ett år blir kostnaderna för HSAN 
motiverade. Rutinerna ses över och förbättras på många håll inom hälso
och sjukvården med anledning av nämndens beslut. Inom olika vårdut

bildningar används nämndens beslut för att illustrera med intressanta 
fall. 

Nämnden redovisar att antalet avgjorda ärenden har ökat från 1 042 
under budgetåret 1987 /88 till 1 813 under budgetåret 1991/92. Under 
sistnämnda budgetår inkom 1 600 anmälningar, vilket innebar 241 fler 
inkomna ärenden än under budgetåret 1987 /88. Antalet ännu inte av
gjorda ärenden har dock kunnat minskas från 1 589 den 30 juni 1991 
till 1 374 den 30 juni 1992. I juni 1992 var den genomsnittliga hand
läggningstiden 13 månader, vilket var en minskning med fem och en 
halv månad i förhållande till i juni 1991. 
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HSAN anser att det är realistiskt att räkna med en fortsatt ökning av 
antalet anmälningar under de kommande åren. Det sker också en ök
ning av antalet muntliga förhandlingar. Detta kommer att ställa krav på 
ökade insatser från nämnden. För att möta kraven på resultatredo
visning och ekonomiredovisning behöver ekonomifunktionen utvecklas. 

Nämnden eftersträvar att med samma rättssäkerhet som tidigare av
göra allt fler ärenden och uppställer som mål för treårsperioden att fort
sätta att förkorta handläggningstiderna och minska ärendebalansen. 
HSAN anser att en minskning av den genomsnittliga handläggnings
tiden till högst 10 månader bör vara möjlig. 

HSAN föreslår också en decentraliserad instansordning i sin fördjupa
de anslagsframställning 1993/94 - 1995/96. Förslaget innebär att en 
disciplinnämnd med en domare som ordförande inrättas som första 
instans i vart och ett av de geografiska områdena för Socialstyrelsens 
regionala tillsyn över hälso- och sjukvården. HSAN skulle därvid bli en 
förvaltningsdomstol som skulle utgöra slutinstans. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

För den kommande treårsperioden skall följande övergripande 
mål gälla för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, nämligen att 
nämnden skall medverka till att patientens säkerhet i hälso- och 
sjukvården samt tandvården stärks, vilket utgör en viktig del av 
målsättningen för hela sektorn om en god hälso- och sjukvård 
samt tandvård för hela befolkningen. Verksamhetsmålet för 
HSAN skall vara att i anmälda fall pröva hur hälso- och sjuk
vårdspersonalen har utövat sitt yrke och genom beslut om dis
ciplinpåföljd eller återkallelse av legitimation m.m. ge sin bedöm
ning av vad som är godtagbart eller inte inom hälso- och sjuk
vården samt tandvården. HSAN skall vinnlägga sig om en snabb 
och effektiv handläggning samt under treårsperioden nedbringa 
den genomsnittliga handläggningstiden för ärendena till en tid 
som inte överstiger sex månader. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 14,5 miljoner kronor 

Planerings ram 

1993/94 1994/95 1995/96 
14 560 000 kr 14 560 000 kr 14 560 000 kr 

Övrigt 

En omorganisation bör genomföras enligt statskontorets förslag. 
Den innebär bl.a. att HSAN får en förstärkt ledningsfunktion 
genom en heltidsanställd ordförande, varvid kanslichefsfunktio
nen utgår. 
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Vissa utredningar 

Tillsynsutredningen har i sitt betänkande (SOU 1991 :63) Tillsynen över 
hälso- och sjukvården framhållit bl.a. att HSAN i praktiken har fyra 
fullständiga uppsättningar av nämnden med var sin ordförande, näm
ligen dels den ordförande som kan betecknas som den ordinarie och 
dels tre ersättare för denne. Mot bl.a denna bakgrund föreslår tillsyns
utredningen - för att samordning och enhetlighet skall skapas i HSAN :s 
praxis - att nämndens ordföranden skall vara anställd på heltid med 
tjänstgöring vid nämndens kansli. Endast en ersättare för honom före
slås finnas, nämligen en vice ordförande, som kan vara deltidsanställd. 
Bådas tjänsteställe bör enligt tillsynsutredningen vara nämndens kansli. 

Förslaget om en heltidsanställd ordförande med en deltidsanställd er
sättare har godtagits av de instanser som avgivit remissyttranden över 
förslaget. 

Statskontoret har överlämnat rapporten (1992:33) Hälso- och sjukvår
dens ansvarsnämnd - en uppföljning och därvid bl.a. anfört att problem 
med oacceptabelt långa handläggningstider och gamla ärenden i balans 
fortfarande kvarstår. Enligt statskontoret bör handläggningen av ett 
ärende inte överstiga sex månader. Någon minskning av ärendetill
strömningen tror Statskontoret knappast kommer att ske. Snarast ökar 
benägenheten att anmäla brister inom vården. Insatser krävs enligt 
Statskontoret i syfte att höja den inre effektiviteten vid nämnden. 

Förslag lämnas om dels lednings- och styrningsfrågor, dels kompe
tensbehov och utnyttjande av externa tjänster, dels andelen administra
tiv personal i förhållande till handläggare och övriga resurser. Enligt 
Statskontoret bör HSAN öka den inre effektiviteten bl.a. genom att 
stärka den egna kompetensen. Detta bör enligt Statskontoret ske på 
flera nivåer i organisationen, vilket bör leda till ett minskat utnyttjande 
av externa tjänster. 

Statskontoret föreslår att ordförandefunktionen vid nämnden utökas till 
att omfatta ett samlat ansvar för myndighetens ledning, att enhetschefer
na ges ett ökat ansvar för ledning och resultatuppföljning och att den 
medicinska kompetensen förstärks. Statskontoret framhåller att en ut
ökad ordförandefunktion och ökade möjligheter till egna medicinska 
bedömningar, tillsammans med ett utvidgat teknikstöd, utgör en grund 
för ett utökat ansvar och utvidgade arbetsuppgifter för handläggarna. 
Dessa förändringar är enligt Statskontoret av central betydelse för 
HSAN:s möjligheter att åstadkomma en snabbare handläggning. 

Statskontoret menar vidare att förutsättningar för en systematisk åter
föring till hälso- och sjukvården av den kunskap som HSAN:s ärenden 
utgör bör skapas. Ansvaret för detta bör emellertid enligt Statskontoret 
läggas på Socialstyrelsen, lämpligen inom ramen för arbetet med den 
s. k. riskdatabasen, som beräknas kunna tas i drift sommaren 1993 och 
som kommer att bestå av avidentifierad information. 

Med anledning av att HSAN föreslår en decentraliserad instansord
ning erinrar Statskontoret om Domstolsutredningens förslag i betänkan-
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det (SOU 1991:106) Domstolarna inför 2 000-talet. HSAN:s förslag 
skiljer sig från den allmänna inriktningen i betänkandet, anser Statskon
toret. Det uppstår också en risk för att den för HSAN så viktiga 
specialkompetensen splittras och för att en olikartad tillämpning av 
praxis uppstår vid de fem regionala disciplinnämnderna. 

Resultatbedömning 

Någon uppdelning i verksamhetsområden ter sig knappast meningsfull. 
HSAN nämner dock att arbetet omfattar dels avgöranden, dels infor
mation. 

HSAN:s övergripande mål anges vara en förbättrad hälso- och sjuk
vård, varvid delmålen är att befrämja dels kvaliteten, dels rättssäker
heten, dels patientens integritet i vården. 

Resultatmåttet bygger på antalet ärenden, vilket får anses relevant. 
Produktiviteten mäts i antalet avgjorda ärenden. Effektiviteten mäts i 
kostnad per ärende och handläggningstid. 

Resultatkravet är att ärendena skall avgöras inom rimliga tidsramar. 
HSAN menar i sin anslagsframställning att en genomsnittlig handlägg
ningstid på högst 10 månader är rimlig. Handläggningstiden har 
minskat från 19,5 månader år 1989 till hittills 13 månader under år 
1992. För att radikalt minska ärendebalans och handläggningstider i ett 
läge när antalet anmälningar ökar har HSAN överskridit anslaget för 
budgetåret 1991/92. Uppnått resultat relateras till insatta resurser, som 
beskrivs närmare. Kostnaden per ärende har minskat från 9 162 kr 
budgetåret 1987/88 till 7 859 kr budgetåret 1991/92, vilket beskrivs 
som innebärande ett förbättrat produktionsindcx från IOO till 116. 

HSAN anser att organisationen är ändamålsenlig och lägger i stort 
nuvarande kostnader till grund för en resursanalys. 

Statskontorets rapport fyller ut den bild som HSAN förmedlar men 
innehåller framför allt förslag om ytterligare åtgärder för en snabbare 
ärendehandläggning vid nämnden. 

För min del bedömer jag att HSAN:s verksamhet blir ännu viktigare 
i framtiden när mer av konkurrensinriktade köp- och säljsystem sanno
likt kommer att introduceras inom hälso- och sjukvården. Genom 
HSAN:s verksamhet blir kvaliteten känd för köparen av vård och pati
entens integritet förstärks. I direktiven (1992:30) till utredningen om 
hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation sägs att samhället 
måste skapa särskilda system av regler och kontroller för att garantera 
att den professionella insatsen är väl grundad i vetenskap och erfaren
het. Även i direktiven (1992:8) till utredningen om prioriteringar inom 
hälso- och sjukvården framhålls att ambitionen måste vara att åstadkom
ma ett etiskt försvarbart hushållande med resurserna och att utredningen 
bör uppmärksamma tillsynens roll i anslutning till prioriteringsarbetet. I 
mina överväganden är det centralt att slå vakt om patientens integritet 
och rättssäkerhet. HSAN:s omvärlds- och framtidsbild bör enligt min 
uppfattning accepteras. 
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Fördjupad prövning 

Den övergripande målsättningen enligt regeringens föreskrifter är att 
HSAN skall medverka till att stärka patientens säkerhet i vården. Enligt 
min mening finns det inte någon anledning att i sak ändra detta mål 
som naturligtvis ytterst syftar till en förbättrad hälso- och sjukvård i 
hela landet. Uppnås målet blir det både en god kvalitet på vården och 
en rättssäkerhet och integritet för patienten. Även hälso- och sjukvårds
personalens trygghet i arbetet ökar genom att obefogad kritik kan av
visas på ett tillfredsställande sätt. 

Enligt regeringens föreskrifter är verksamhetsmålet att i underställda 
fall pröva hur hälso- och sjukvårdspersonalen har utövat sitt yrke. Vid 
slarv eller försummelse som är mer än ringa meddelar HSAN erinran 
eller varning. Vid olämplighet att utöva yrket eller vid sjukdom kan 
HSAN också återkalla meddelad legitimation eller behörighet. 

Viss förbättring bör kunna ske av produktivitet och effektivitet med 
en mer enhetlig ledning av verksamheten. HSAN:s förslag om att s.k. 
disciplinnämnder inrättas som första instans inom vart och ett av de 
fem regionala tillsynsområdena under Socialstyrelsen anser jag mig 
emellertid inte kunna förorda, bl.a. på de av Statskontoret framförda 
skälen. 

Jag är beredd att godta HSAN:s framtids- och resultatanalyser. 
En omorganisation av HSAN bör emellertid enligt min mening 

genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med Statskontorets förslag. 
En sådan omorganisation innebär bl.a. att HSAN får en förstärkt led
ningsfunktion genom en heltidsanställd ordförande, varvid kanslichefs
funktionen kan utgå. Åtgärden bör leda till att effektiviteten ökar 
genom att nämndens måluppfyllelse kan förbättras med ett lägre resurs
utnyttjande. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag gjort av verksam
heten drar jag följande slutsatser. Övergripande mål för den verksamhet 
som HSAN svarar för skall vara att HSAN skall medverka till att stärka 
patientens säkerhet i hälso- och sjukvården samt tandvården. 

Denna målsättning utgör en viktig del av målsättningen för hela sek
torn om en god hälso- och sjukvård samt tandvård för hela befolk
ningen. 

Verksamhetsmålet för myndigheten bör formuleras sålunda. HSAN 
skall i anmälda fall pröva hur h~lso- och sjukvårdspersonalen har ut
övat sitt yrke och genom beslut om disciplinpåföljd eller återkallelse av 
legitimation m.m. ge sin bedömning vad som är godtagbart eller inte 
inom hälso- och sjukvården samt tandvården. 

Resultatkravet för myndigheten bör tills vidare vara följande. HSAN 
skall vinnlägga sig om en snabb och effektiv handläggning av anmälda 
fall samt under treårsperioden väsentligt nedbringa den genomsnittliga 
handläggningstiden för ärendena till en tid som inte överstiger sex 
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månader. Jag förväntar mig att detta krav skall kunna genomföras med 
t.ex. en genomsnittlig handläggningstid av högst tio månader under 
budgetåret 1993/94, högst åtta månader under budgetåret 1994/95 och 
därefter högst sex månader under budgetåret 1995/96. 

Den fördjupade prövningen bör avse tidshorisonten tre år. 
Jag anser att pågående insatser för en intensivare handläggning av 

nämndens ärenden bör vidmakthållas. Vissa förhör borde enligt min 
mening kunna förläggas till den plats där händelserna, som föranlett 
anmälan, har ägt rum. Härigenom bör ett bättre underlag för beslut 
kunna åstadkommas. 

Jag är med hänsyn till vad jag har anfört beredd att godta HSAN:s 
förslag om en uppräkning av medelsnivån med ca 1,3 miljoner kronor 
och beräknar härutöver pris- och löneomräkning. 

En omorganisation i huvudsaklig överensstämmelse med Statskon
torets förslag samt vissa ytterligare förstärkningar medför enligt min 
beräkning ett ytterligare medelsbehov på 500 000 kr. 

Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1995/96 har mot bakgrund 
av vad jag har anfört beräknats till 14 560 000 kronor för varje budget
år. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. HSAN kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell. Nämnden kommer därför att till
delas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under 
ramanslaget Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd förs till detta konto. 

Anslaget för HSAN har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste
ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över
gången till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av 
anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag 
redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, Statsbudgeten 
och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas 
till nämndens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam

heten inom ansvarsområdet för Hälso- och sjukvårdens ansvars
nämnd skall vara i enlighet med vad jag har förordat i avsnittet 
SI utsatser, 

2. till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för budgetåret 
1993/94 anvisa ett ramanslag på 14 560 000 kronor. 
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G 9. Statens institut för psykosocial miljömedicin 

Statens institut för miljömedicin (IPM) har till uppgift att utveckla, 
värdera och förmedla kunskaper om psykosociala risksituationer, risk
grupper och riskreaktioner. Verksamheten omfattar målinriktad forsk
ning samt utbildning, dokumentation och information. 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen 
av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en 
proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993. 

I avvaktan på att beredningen av dessa frågor slutförs föreslår jag att 
anslaget till IPM förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition om inriktningen av 

den framtida forskningspolitiken, till Statens institut för psyko
social miljömedicin för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag 
på 5 741 000 kronor. 

G 10. Statens beredning för utvärdering av medicinsk 
metodik 

1992/93 
1993/94 

Anslag 
Förslag 

11 408 000 
13 921 000 

Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) har till 
uppgift att för hela landet utvärdera tillämpade och nya medicinska 
metoder ut medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv. 

De övergripande målen för SBU är att medverka till ett rationellt ut
nyttjande av givna resurser inom hälso- och sjukvården genom att ut
värdera befintlig och ny medicinsk metodik. 

SBU :s arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen 
(1992: 851) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av 
medicinsk metodik. 

Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik 

SBU startade sin verksamhet den l juli 1992, varför någon verksam
hetsanalys ännu inte har kunnat göras. Beredningen har i sin anslags
framställning begärt medel för att konsolidera verksamheten på sikt, i 
första hand för följande syften: 
- analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika alternativ 

för sjukvården 
- beräkningar av kostnadseffektiviteten i olika strategier 
- intensifierad marknadsföring 
- tillvaratagande av utvärderingar gjorda i andra länder. 

SBU arbetar för att på vetenskaplig grund ge underlag för att välja 
sådan metodik inom vården som gagnar patienten, för att utmönstra 
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föråldrade och ineffektiva metoder och för att påskynda införande och 
användning av effektiva medicinska åtgärder. De epidemiologiska, men 
framförallt de ekonomiska analyserna i SBU :s projekt kräver stora 
insatser och blir av alltmer avgörande betydelse för slutsatser om kost
nadseffektiv vård. SBU föreslår därför att resurserna för ekonomisk 
analys förstärks. Dessutom föreslås ökade insatser för implementering 
av resultaten för snabbare förändring mot ökad effektivitet i den prak
tiska sjukvården. Vidare äskas resurser för att tillvarata utvärderingar 
gjorda i andra länder. 

SBU föreslår i sin anslagsframställning att 14,8 miljoner kronor an
visas för verksamheten under budgetåret 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för Statens beredning för utvärdering av 
medicinsk metodik skall för budgetåret 1993/94 vara att verka 
för ett rationellt utnyttjande av givna resurser inom hälso- och 
sjukvården genom att utvärdera befintlig och ny medicinsk me
todik. Beredningens arbete skall vara inriktat på utvärdering i vid 
mening och belysa de samlade medicinska, ekonomiska, sociala 
och etiska konsekvenserna av såväl etablerade som nya metoder. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 13,9 miljoner kronor 

SBU:s verksamhet syftar bl.a. till att göra samhällsekonomiska be
sparingar genom långsiktig och strategiskt genomförd granskning och 
utvärdering av sjukvården. Utvärderingar av effekterna av SBU:s re
kommendationer om preoperativ utredning har visat på en årlig kost
nadsbesparing om ca 50 miljoner kronor enbart för denna verksamhet. 
Ett annat exempel är rapporten om behandling av ryggont, som inte 
bara har lett till förändringar i rutinerna för sjukskrivning utan också 
till förändringar i problemets omhändertagande med förbättringar för 
patienterna och samtidigt samhällsekonomiska besparingar. 

Jag föreslår att det övergripande målet för SBU:s verksamhet för bud
getåret 1993/94 skall vara att verka för ett rationellt utnyttjande av 
givna resurser inom hälso- och sjukvården genom att utvärdera befintlig 
och ny medicinsk metodik. Beredningens arbete skall vara inriktat på 
utvärdering i vid mening och belysa de samlade medicinska, ekono
miska, sociala och etiska konsekvenserna av såväl etablerade som nya 
metoder. 

Jag finner det angeläget att SBU liksom övriga myndigheter utvecklar 
målbeskrivningar och lämnar underlag för bedömning av effektiviteten 
i verksamheten. 
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Jag beräknar ett ramanslag på 13 921 000 kronor till SBU:s verksam
het, vilket innebär bl.a. att SBU erhåller en resursförstärkning med 
1 miljon kronor för att möjliggöra och förstärka arbetet med en effek
tivisering av sjukvården. Detta gäller såväl införande av nya metoder 
som utmönstring av föråldrade metoder. Vidare har jag inom föreslaget 
ramanslag beräknat 1 miljon kronor för uppdrag till Spri. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presente
rat den modell som bör tillämpas. SBU kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell. SBU kommer därför att tilldelas ett 
räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under ramanslaget 
Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik förs till detta 
konto. 

Anslaget för SBU har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste
ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över
gången till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av 
anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag 
redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten 
och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas 
till SBU:s disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu redo
visade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade be
loppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 13 921 000 kronor. 

G 11. Barnmiljörådet 

Barnmiljörådet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand
lägga frågor om barns miljö och barns säkerhet. Instruktion för bam
miljörådet framgår av särskild förordning ( 1988: 1127). 

De övergripande målen för Barnmiljörådets verksamhet är att verka 
för förbättringar i barns miljö, med särskild tonvikt på lekmiljö, och för 
en ökad säkerhet för barn och ungdom. 

Barnmiljörådet 

Bammiljörådet har lämnat en fördjupad anslagsframställning för 
budgetåren 1993/94-1995/96. Denna kommer att utgöra ett underlag i 
det fortsatta beredningsarbctct som berör Bammiljörådets verksamhet. 
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Föredragandens överväganden 

För innevarande budgetår har ett förslagsanslag på 5 199 000 kr an
visats för Barnmiljörådet. Med stöd av regeringens bemyndigande till
kallades den 20 december 1990 en utredningsman med uppdrag att 
närmare utreda förutsättningarna för en statligt utsedd barnombudsman. 
Kommitten har i september 1991 avlämnat betänkandet (SOU 1991:70) 
Ombudsman för barn och ungdom. I avvaktan på att beredningen av de 
frågor som hänger samman med kommittens förslag slutförs, vilket 
kommer att beröra även Barnmiljörådet, föreslår jag att anslaget förs 
upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Barn

miljörådet för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag på 
5 199 000 kr. 

G 12. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 

1991/92 utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

5 453 645 
5 828 000 
5 998 000 

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) är en central 
förvaltningsmyndighet med ansvar för information, tillsyn och kontroll 
i frågor rörande internationella adoptioner. Instruktion för NIA framgår 
av särskild förordning (1988: 1128). 

Socialnämnderna skall enligt socialtjänstlagen (1980:620) inhämta ytt
rande från NIA om det avsedda förmedlingssättet är tillförlitligt när det 
är fråga om adoption av ett utländskt barn utan medverkan av auktori
serad organisation. 

Nämnden ansvarar vidare för frågor enligt förordningen (1976:834) 
om prövning av utländskt beslut om adoption samt frågor om auktorisa
tion av organisationer enligt lagen (1979:552) om internationell adop
tionshjälp. NIA beslutar också om fördelning av statsbidrag till sådana 
organsationer samt fastställer årligen genomsnittskostnader att ligga till 
grund för beräkning av bidrag vid adoption av utländska barn. 

De övergripande målen för NIA är följande. Verksamhetens huvud
sakliga inriktning att underlätta adoptioner i Sverige av utländska barn 
skall fortsätta som tidigare år. NIA skall därvid sträva efter att adop
tioner sker i enligthet med gällande lagstiftning i barnets ursprungsland. 
NIA skall vidare medverka till att barnet får en god och trygg uppväxt 
i Sverige. NIA bör ge ökad tyngd åt arbetet med att följa den inter
nationella utvecklingen på området och därvid samla information i 
frågor som rör adoption av utländska barn. 

Som framgår av vad som tidigare anförts har regeringen den 27 maj 
1992 tillkallat en särskild utredare för att göra en översyn av verksam-
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heten med internationella adoptioner. Inom ramen för denna översyn 
skall NIA:s roll i adoptionsverksamheten prövas. Översynen har initie
rats bl.a. mot bakgrund av det arbete som för närvarande pågår inom 
Konferensen för internationell privaträtt i Haag med att utarbeta en 
konvention med regler för hanteringen av internationella adoptioner. 
Utredaren skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 
1 oktober 1993. 

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 

I sin förenklade anslagsframställning anger NIA att det inte finns skäl 
att ändra inriktningen av nämndens verksamhet i förhållande till de 
beslut som fattats i samband med behandlingen av NIA:s fördjupade 
anslagsframställning. NIA föreslår för budgetåret 1993/94 oförändrat 
ramanslag som pris- och löneomräknas. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1992/93 - 1994/95. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 5, 9 miljoner kronor 

Planeringsram 

1993/94 
5 998 000 kr 

Resultatbedömning 

1994/95 
5 998 000 kr 

Jag delar NIA:s bedömningar vad gäller de hittillsvarande erfarenheter
na av verksamheten. 

Slutsatser 

Min bedömning innebär att de riktlinjer som lades fast i 1992 års bud
getproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. 

Jag beräknar medelsbehovet under nästa budgetår för NIA:s verksam
het och för bidrag till auktoriserade organisationer för internationell 
adoptionshjälp till 5 998 000 kr. Jag har därvid räknat med oförändrat 
bidrag (I 583 000 kr) till de auktoriserade organisationerna. Planerings
ramen för perioden 1993/94 - 1994/95 beräknas till 11 996 000 kr. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett 
förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsllöden samt pre-
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senterat den modell som bör tillämpas. NIA kommer fr.o.m budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell. Nämnden kommer därför att till
delas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret, och medlen under 
anslaget Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor förs till detta 
konto. 

Anslaget för NIA har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste
ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de 
nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa 
förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finans
departementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 
2.2). Det belopp som kommer att ställas till nämndens disposition kom
mer slutligt att fastställas enligt de nu redovisade riktlinjerna och kan 
därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 5 998 000 kr. 

G 13. Nämnden för vårdartjänst 

1991/92 Utgift 109 146 4701 

1992/93 Anslag 122 328 0001 

1993/94 Förslag 8 971 0002 

1 Inkl. statsbidragen till vårdartjänst och omvårdnadsinsatser i anslutning till riks
gymnasium som nu redovisas under anslaget E 3. Statsbidrag till vårdartjänst m.m. 
2 Förvaltningskostnaderför Nämnden för vårdartjänst och Rh-nämnden. 

Nämnden för vårdartjänst (NV) är central myndighet med uppgift att 
administrera statsbidrag till vårdartjänst samt till verksamheten med 
särskilda omvårdnadsinsatser i anslutning till riksgymnasium för 
rörelsehindrade. Dessutom disponerar nämnden vissa medel från åtton
de huvudtiteln, anslaget C 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom 
folkbildningen. Nämnden bistår med kansliresurser den särskilda 
nämnd, Rh-nämnden, som skall avgöra frågor om intagning till speciellt 
anpassad gymnasial utbildning. NV bedriver forsknings- och utveck-
1 ingsarbete. 

NV:s arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen 
(1988: 1126) med instruktion för Nämnden för vårdartjänst. 

Nämnden för vårdartjänst 

Nämnden för vårdartjänst har i sin fördjupade anslagsframställning 
för perioden 1993/94-1995/96 redovisat verksamheten inom områdena 
vårdartjänst, omvårdnadsinsatser i anslutning till riksgymnasium för 
rörelsehindrade samt vissa stödåtgärder inom folkbildningen. På grund 
av den ändring av anslagets konstruktion som nu görs redovisas stats-

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 

195 



bidragen till vårdartjänst och till omvårdnadsinsatser under det nya 
anslaget E 3. Statsbidrag till vårdartjänst m. m. Under det anslaget görs 
också en analys och bedömning av nämndens fördjupade anslagsfram
ställning för dessa verksamhetsområden samt vissa överväganden i 
anslutning till detta. 

De övergripande målen för nämndens verksamhet är att förbättra 
förutsättningarna för utbildning och studier för unga och vuxna per
soner med funktionshinder samt administrera och utveckla olika stöd 
som behövs i och omkring studiesituationen. 

Verksamhetsmålen för vårdartjänst och omvårdnadsinsatser i anslut
ning till riksgymnasium för rörelsehindrade redovisas under anslaget 
E 3. Statsbidrag till vårdartjänst m.m. 

NV pekar i sin resultatanalys på den förändrade roll nämnden fått dels 
genom riksdagsbeslutet år 1990 om riksgymnasium för rörelsehindrade 
ungdomar, dels genom att vissa uppgifter på folkbildningsområdet förts 
över i samband med förändringen av den statliga skoladministrationen 
år 1991. I och med detta vidgades NV :s uppgifter till att omfatta stöd 
till personer oberoende av funktionshindrets art. 

Förändringen har enligt NV också inneburit krav på både social och 
pedagogisk kompetens vid nämndens kansli. En organisationsöversyn 
har gjorts för att nå bättre måluppfyllelse, öka effektiviteten i verksam
heten och för att anpassa den till de nya uppgifterna. Nämnden redo
visar olika resultatmått för sin verksamhet med avseende på kvalitets
krav, kvantitetskrav, utvecklingskrav och ekonomiska krav. I resultat
analysen visar nämnden hur en utveckling mot målstyrning av verksam
heten med omvårdnadsinsatser i anslutning till den rh-anpassade gym
nasieutbildningen skett och föreslår en övergång till ett schabloniserat 
statsbidrag. När det gäller vårdartjänsten pågår utvecklingsarbete inom 
nämnden i syfte att hiua effektivare och bättre samordnade sociala 
system för stödet i och omkring studiesituationen. Nämnden påpekar 
emellertid att effektiviteten och kvaliteten i verksamheterna i många 
stycken är svår att mäta med hänsyn till verksamheternas speciella 
karaktär och innehåll samt att uppföljnings- och redovisningssystemen 
ännu inte är tillräckligt utvecklade. NV avser att fortsätta arbetet med 
att utveckla sådana system för att bättre kunna relatera prestationer och 
kostnader till varandra och för att åstadkomma bättre kostnadskontroll. 
Nämnden menar att de frågor som regeringen ställt kunnat besvaras 
trots ofullständiga mätmetoder. 

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och de bedömningar 
som NV gjort i sin framtids- och resursanalys föreslås ingen förändring 
i den övergripande målsättningen för NV:s verksamhet för den kom
mande treårsperioden. 

I syfte att bällre uppnå de övergripande målen föreslår nämnden 
ökade medel för utvecklingsarbete och information, kompetensutveck
ling samt teknikstöd till en sammanlagd kostnad av l 166 000 kr för 
budgetåret 1993/94. De totala kostnaderna för perioden l 993/94-
1995/96 beräknas till 25 540 000 kr. 
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För Rh-nämnden föreslås ingen förändring. NV beräknar kostnaderna 
för Rh-nämnden till 993 000 kr per budgetår för perioden 1993/94-
1995/96. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

För den kommande treårsperioden skall följande övergripande 
mål gälla för den verksamhet som Nämnden för vårdartjänst 
ansvarar för: 

De övergripande målen för nämndens verksamhet är att förbätt
ra förutsättningarna för utbildning och studier för unga och vux
na personer med funktionshinder samt att administrera och ut
veckla olika stöd som behövs i och omkring studiesituationen. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 8,9 miljoner kronor 

Planerings ram 

1993/94 1994/95 1995/96 
8 971 000 kr 8 971 000 kr 8 971 000 kr 

Resultatbedömning och fördjupad prövning 

NV:s fördjupade anslagsframställning visar, enligt min mening, att 
verksamheten bedrivs med sådan inriktning att det övergripande målet 
med verksamheten uppnåtts. 

Jag har under anslaget E 3. Statsbidrag till vårdartjänst m. m. gjort 
den bedömningen att NV:s uppgift att organisera och administrera stats
bidraget till vårdartjänst bedrivits med en sådan inriktning att målet 
uppfyllts. Jag har gjort samma bedömning när det gäller nämndens 
verksamhet med omvårdnadsinsatser i anslutning till riksgymnasium för 
rörelsehindrade ungdomar. 

Den nya utformning nämndens kansliorganisation fått med anledning 
av översynen kan bidra till att öka effektiviteten i statsbidragshante
ringen i framtiden. Utvecklingen av redovisningsrutiner och system 
förutsätter emellertid tillgång till en effektiv datautrustning. Organisa
tionsförändringen bör också kunna leda till en bättre samordning och 
ett rationellare utnyttjande av de resurser för olika stödinsatser åt stude
rande med funktionshinder som nämnden nu förfogar över. Det utveck
lingsarbete som nämnden bedrivit har på olika sätt medverkat till att 
funktionshindrades möjligheter till utbildning och studier har förbättrats. 
Nämndens förslag att sammanföra det bidrag till forsknings- och ut
vecklingsarbete som nu utgår från det under åttonde huvudtiteln uppför
da anslaget C 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbild-

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 

197 



ningen med nämndens egna medel för utvecklingsarbete bör ytterligare 
kunna underlätta detta arbete. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag gjort av verksam
heten drar jag följande slutsatser. 

Övergripande mål för den verksamhet som Nämnden för vårdartjänst 
ansvarar för skall vara oförändrade. Det innebär att inriktningen på 
nämndens arbete skall vara att förbättra förutsättningarna för utbildning 
och studier för unga och vuxna personer med funktionshinder samt att 
administrera och utveckla olika stöd som behövs i och omkring studie
situationen. 

I samråd med statsrådet Ask föreslår jag att bidraget om 549 000 kr 
till forsknings- och utvecklingsarbete under den under åttonde huvud
titeln upptagna anslagsposten C 2.2 Bidrag till forsknings- och utveck
Jingsarbete överförs till detta anslag. 

Jag anser att NV:s investeringsbehov skall finansieras genom lån i 
Riksgäldskontoret. 

Jag beräknar kostnaderna för Rh-nämndens verksamhet för budgetåret 
1993/94 till I 045 000 kr. 

Planeringsramen för perioden 1993/94-1995/96 har mot denna bak
grund beräknats till 26 913 000 kr. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
en modell som bör tillämpas. Nämnden för vårdartjänst kommer 
fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Nämnden kom
mer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret 
och medlen under anslaget Nämnden för vårdartjänst förs till detta 
konto. 

Anslaget för Nämnden för vårdartjänst har budgeterats utan hänsyn 
till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av 
nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för 
Statshälsan, övergången till lån i RGK samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som 
kommer att ställas till nämndens disposition kommer slutligt att fast
ställas enligt de nu redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från 
det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam

heten inom Nämndens för vårdartjänst ansvarsområde skall vara 
i enlighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 

2. till Nämnden för vårdartjänst för budgetåret 1993/94 anvisa 
ett ramanslag på 8 971 000 kronor. 
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G 14. Statens handikappråd 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 815 122 
5 955 000 
6 027 000 

Statens handikappråd (SHR) är central förvaltningsmyndighet med 
uppgift att bevaka och samordna frågor inom handikappområdet. Rådet 
bereder också ärenden om statsbidrag till handikapporganisationerna. 
Rådets organisation regleras i förordningen (1988: 1094) med instruk
tion för Statens handikappråd. 

De övergripande målen för Statens handikappråd är att verka för för
bättrade levnadsförhållanden för människor med funktionshinder och 
därvid i första hand inrikta sig på handikappfrågor som berör flera 
samhällsområden. 

Statens handikappråd 

Statens handikappråd har i sin fördjupade anslagsframställning redo
visat sitt verksamhetsområde. Resultatanalysen visar att rådets funktion 
som samordningsorgan gradvis ändrat inriktning från direkta samord
nings- och samarbetsinsatser av olika slag till mer utvecklings-, ut
värderings- och uppföljningsarbete. Orsaken till detta har främst varit 
att många samhällsorgan nu själva byggt upp egna samarbetsorgan i 
handikappfrågor och utvecklat egna kontaktnät och samarbetsformer. 
Samtidigt har det vuxit fram ett ökat behov av att få fram en samlad 
bild av hur de pågående samhällsförändringarna inverkar på funktions
hindrades levnadsförhållanden. Andra faktorer som kan komma att 
påverka rådets framtida roll och uppgifter är Handikapputredningens 
förslag i sitt slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för alla om 
förbud mot diskriminering och inrättande av en handikappombudsman. 

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och de bedömningar 
Statens handikappråd kunnat göra i sin framtids- och resursanalys före
slår rådet en förändrad verksamhetsinriktning, förändrade övergripande 
mål samt en ny instruktion. De nya målen formuleras på följande sätt: 
- Statens handikappråd skall kontinuerligt ge en samlad bild av utveck-

lingen på handikappområdet genom sektorsövergripande nationella 
utvärderingar och uppföljningar samt att som nationellt organ göra 
uppföljningar av FN:s standardregler för handikappades jämlikhet 
och delaktighet. 

- Rådet skall svara för kunskapsuppbyggnad samt förmedling av kun
skap och information på handikappområdet. 

De förändringar som föreslås kräver en systematisk kompetensutveck
ling av rådets personal och en utvecklad datametodik. Statens handi
kappråd hemställer att sammanlagt 350 000 kronor anvisas för kompe
tensutveckling för perioden 1993/94-1995/96 samt om ett riksgäldslån 
om 400 000 kr för finansiering av en utbyggnad av ADB-funktionen. 
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Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för den verksamhet som Statens handi
kappråd ansvarar för skall för budgetåret 1993/94 vara detsamma 
som tidigare, dvs. att verka för förbättrade levnadsförhållanden 
för människor med funktionshinder. Rådet skall därvid i första 
hand inrikta sig på handikappfrågor som berör flera samhällsom
råden. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 6,0 miljoner kronor 

Övrigt 

I avvaktan på regeringens ställningstagande till Handikapputred
ningens förslag i sitt slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle 
för alla om bl.a. inrättande av en handikappombudsman bör 
Statens handikappråd endast prövas i ett ettårsperspektiv. 

Resultatbedömning 

Rådets fördjupade anslagsframställning visar, enligt min mening, att de 
verksamhetsmål som hittills varit uppsatta har kunnat uppnås. Samhälls
utvecklingen har dock medfört att rådet gradvis förändrat och anpassat 
sin verksamhet för att bättre svara mot de behov och förändringar i 
omvärlden som uppkommit. 

Slutsarser 

Handikapputredningen har i sitt slutbetänkande behandlat frågan om 
myndigheternas bevakning av handikappfrågor. Utredningen har före
slagit att de uppgifter som nu åvilar Statens handikappråd fördelas till 
andra myndigheter och organ och att rådet avvecklas i samband med att 
en funktion som handikappombudsman inrättas. 

Utredningens slutbetänkande remissbehandlas för närvarande. 
Min bedömning är att ingen förändring av rådets övergripande mål 

och verksamhetsinriktning bör göras innan ställning tas till Handikapp
utredningens förslag om inrättande av en funktion som handikappom
budsman. Det innebär att beslut om en ettårsram bör fattas för Statens 
handikappråd. 

Jag är inte heller beredd att nu föreslå att rådet får ta lån i Riksgälds
kontoret för finansiering av investeringar. 

Anslaget för Statens handikappråd har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan 
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samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, 
avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till rådets disposition 
kommer slutligt att fastställas enligt de nu redovisade riktlinjerna och 
kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens handikappråd för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 6 027 000 kronor. 

G 15. Statens institutionsstyrelse 

Nytt anslag (förslag) 470 000 000 

Bakgrund 

Redan några år efter socialtjänstreformens genomförande år 1982 ut
trycktes från många håll kritik mot organisationen med ett delat 
huvudmannaskap för de institutioner som tar emot de mest utsatta ung
domarna och de tyngsta missbrukarna. JO varnade redan tidigt för att 
de s.k. § 12-hemmen inom ungdomsvården inte klarade att utgöra den 
resurs för de mest utagerande och kriminella undomarna som de var 
avsedda för. Bl.a. i en rapport år 1987 framförde JO skarp kritik mot 
vad ämbetet uppfattade som en nedrustning av dessa institutioner (JO:s 
ämbetsberättelse år 1987 /88). Kritiken tog sikte dels på att det förelåg 
en allmän resursbrist, dels på att vissa institutioner inte tog emot de 
mest svårplacerade ungdomarna och att vissa ungdomar kunde "straffa 
ut sig" från institutionerna. JO anförde bl.a. att statsbidragssystemet 
bidrog till nedrustningen. Även på missbrukssidan förekom liknande 
kritik. Sålunda anförde socialberedningen i betänkandet (SOU 1987:22) 
Missbrukarna, Socialtjänsten, Tvånget att insatserna för de tunga miss
brukarna inte var tillräckliga. 

År 1990 överlämnade Socialstyrelsen en rapport till regeringen över 
en inventering av behov och resurser inom den tunga missbrukar- och 
ungdomsvården. Styrelsen redovisade i rapporten att endast 20 % av de 
ungdomar för vilka kommunerna efterfrågade plats kunde beredas plats 
på särskilda ungdomshem. 

Riksdagen har under de senaste åren vid flera tillfällen uttryckt oro 
för att statsbidragssystemet inte i tillräcklig grad haft en styrande effekt 
på utvecklingen av institutionsvården för de mest utsatta grupperna. 
Riksdagen fattade i maj 1991 (prop. 1990/91:96, bet. 1990/9l:SoU14, 
rskr. 1990/91:267) ett principbeslut om att huvudmannaskapet för de 
särskilda ungdomshemmen skulle föras över från kommuner och lands
ting till staten. Riksdagen ställde, mot bakgrund av de problem som 
konstaterats, två huvudsakliga krav på verksamheten, dels att alla som 
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behöver det skulle kunna beredas plats, dels att en väl differentierad 
vård skulle erbjudas. Regeringen borde enligt riksdagen snarast utreda 
förutsättningarna för huvudmannaskapsförändringen som förutsågs 
kunna vara genomförd under år 1992. Även missbrukarvårdens organi
sation borde utredas i sammanhanget. 

En av regeringen tillsatt särskild utredare lämnade sitt förslag, 
Tvångsvård inom socialtjänsten - ansvar och innehåll (SOU 1992:18) i 
februari 1992. Utredaren redovisade två huvudalternativ, dels en hel
statlig organisation, dels en organisation med ett entreprenörsystem. 
Vidare föreslogs att en ny statlig myndighet inrättas för ledning och 
drift av verksamheterna. Betänkandet har remissbehandlats. 

I en proposition (l 992/93: 61) om ändrat huvudmannaskap för vissa 
institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård har regeringen 
föreslagit riksdagen att staten får ett samlat huvudmannaskap för de 
särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. En ny statlig myndig
het, Statens institutionsstyrelse, föreslås inrättas den 1 juli 1993. Inom 
myndigheten skall finnas en organisation med särskilda ungdomshem 
och L VM-hem. lnstitutionsstyrelsen föreslås få ansvaret för planering 
och drift av de aktuella hemmen. 

T .o .m. budgetåret 1992/93 har i statsbudgeten funnits ett särskilt 
anslag för bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård. Anslaget upp
går för nämnda budgetår till 950 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har den 15 december 1992 beslutat att en ny statlig myndig
het, Statens institutionsstyrelse, skall inrättas den 1 juli 1993 (prop. 
1992/93 :61, bet. 1992/93:SoU10, rskr. I 992/93: 106). Styrelsen får 
bl.a. till uppgift att träffa avtal med de nuvarande huvudmännen om 
övertagande av berörda institutioner, vilket huvudsakligen bör kunna 
slutföras under år 1993. Finansieringen av institutionerna skall även 
fortsättningsvis ske genom vårdavgifter från kommunerna och genom 
statliga bidrag. Medel som anvisas via statsbudgeten bör fördelas av 
Statens institutionsstyrelse. Vidare bör det åligga styrelsen att svara för 
intern revision och en samlad resultatuppföljning. 

Den nya myndigheten får ansvaret för att anvisa plats vid den institu
tion som i varje enskilt fall bedöms lämpligast. Härigenom beräknas en 
behövlig differentiering av vården kunna ske, bl.a. behovet av enheter 
med särskilt hög bevakningsgrad. Verksamheten vid institutionerna bör 
organiseras så att behövlig vård huvudsakligen skall kunna ges region
vis. 

Styrelsen får följande uppgifter vad avser de särskilda ungdomshem
men och LVM-hemmen: 
- planering, ledning och drift 
- platsanvisning 
- ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll 
- personaladministration och personalutbildning 
- metodutveckling 
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- forsknings- och utvecklingsarbete. 
En särskild organisationskommitte (dir 1992:96) för ändrat huvud

mannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukar
vård har tillkallats för att utföra det förberedelsearbete som krävs för 
inrättandet av Statens institutionsstyrelse och för statens övertagande av 
huvudmannaskapet för de särskilda ungdomshemmen och L VM-hem
men. 

480 miljoner kronor av det tidigare statsbidraget till missbrukarvård 
och ungdomsvård på totalt 950 miljoner kronor redovisas under an
slaget F 1. Bidrag till missbrukar- och ungdomsvård. 

Till Statens institutionsstyrelses verksamhet beräknar jag 470 miljoner 
kronor, varav 420 miljoner kronor avser driften av de särskilda ung
domshemmen och LVM-hemmen. Resterande 50 miljoner kronor avser 
kostnader för den centrala myndigheten, personalutbildning och utveck
lingsverksamhet. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presen
terat den modell som bör tillämpas. Statens institutionsstyrelse kommer 
att tillämpa denna modell. Styrelsen kommer därför att tilldelas ett 
räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under ramanslaget 
Statens institutionsstyrelse förs till detta konto. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens institutionsstyrelse för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett ramanslag på 470 000 000 kr. 

G 16. Socialvetenskapliga forskningsrådet 

Socialvetenskapliga forskningsrådet har i uppgift att stödja betydelsefull 
grundforskning och tillämpad forskning inom socialvetenskap och 
socialpolitik. 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen 
av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en 
proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993. I avvaktan 
på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp med oför
ändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition om inriktningen av 

den framtida forskningspolitiken, till Socialvetenskapliga forsk
ningsrådet för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag 
på 79 175 000 kr. 
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G 17. Avvecklingskostnader 

1992/93 Anslag 35 000 000 
1993/94 Förslag 36 775 000 

Vid behandlingen av propositionen 1990/91: 150 med förslag till slutlig 
reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. godkände 
riksdagen de allmänna riktlinjerna för ett treårigt program för omställ
ning och förnyelse av den statliga administrationen. Utgångspunkterna 
för förnyelsearbetet inom Socialdepartementets område avsågs åstad
kommas genom regelförändringar och förenklingar, särskilt inom 
socialförsäkringen. Vidare skulle det ske en ökad satsning för att stärka 
kompetensen och öka koncentrationen inom myndigheterna på upp
följning och utvärdering. Andra verkningsfulla instrument i omstruktu
reringen skulle vara delegering, decentralisering, ökad samverkan 
mellan olika organ och sammanslagning av närbesläktade verksamheter. 
Åtgärderna skulle ge en effektivare medelsanvändning och koncentreras 
till Socialstyrelsens område och till socialförsäkringsadministrationen. 
En samlad besparingseffekt på ca 420 miljoner kronor beräknades 
under treårsperioden motsvarande en personalminskning på bortemot 
2 000 personer. 

Gällande trygghetslagar och -avtal medför att kostnader för uppsagd 
och övertalig personal belastar statsbudgeten under varierande tid även 
efter det att uppsägning skett. Sådana kostnader har hittills belastat 
resp. myndighetsanslag. Detta innebär att myndigheternas anslag inte 
alltid är helt anpassade till och visar vad den reguljära verksamheten 
kräver. Det försvårar också möjligheten att snabbt och samlat kunna 
avläsa bcsparingseffekter och personalkonsekvenser inom hela verksam
hetsområdet. Fr.o.m. innevarande budgetår beräknas därför kostnader 
för uppsagd personal vid de myndigheter som omfattas av administra
tionsprogrammet under förevarande anslag. Den närmare inriktningen 
av omställningsåtgärderna och därmed sammanhängade besparingar 
redovisas under berörda anslag. 

Jag bedömer att en stor del av personalminskningen kan åstadkommas 
genom naturlig avgång, vilket bl.a. innebär att uppkomna vakanser inte 
återbesätts. Arbetsmarknadsläget har stor betydelse för takten i denna 
personalomsättning. Det är dock ofrånkomligt att personal inom de 
berörda verksamheterna också måste sägas upp. Vederbörande myndig
het har ansvaret för att detta sker i den takt det behövs med hänsyn till 
verksamhetens givna ekonomiska förutsättningar. 

Underhandsuppgifter från de berörda myndigheterna tyder på att 
belastningen för innevarande budgetår på förevarande anslag kommer 
att uppgå till ungefär vad som beräknats; alltså 35 miljoner kronor. 
Myndigheterna skall före utgången av januari resp. juni 1993 till rege
ringen redovisa sina kostnader för uppsagd personal under andra halv
året 1992 resp. första halvåret 1993. På grundval av dessa redovis
ningar kommer regeringen att besluta om vilka kostnader som skall 
belasta förevarande anslag i stället för resp. myndighetsanslag. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 

204 



För budgetåret 1993/94 beräknar jag nu de avvecklingskostnader för 
övertalig personal som skall belasta förevarande anslag till 36 775 000 
kr, varav merparten hänför sig till socialförsäkringsadministrationen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Avvecklingskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 36 775 000 kr. 
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Bilaga 6.1 

Lagförslag 





Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäk
ring 

Härigenom föreskrivs att 1, 5 - 7, Il och 13 §§lagen (1979:84) om 
delpensionsförsäkring skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Delpension enligt denna lag kan 
efter ansökan utgå till förvärvsar
betande i åldern 60-64 år som 
minskar sin arbetstid. 

I § 

Föreslagen lydelse 

Delpension enligt denna lag kan 
efter ansökan utgå till förvärvsar
betande i åldern 63-64 år som 
minskar sin arbetstid. 

5 §I 
Försäkrad, som från och med 

den månad då han fyller 60 år 
eller senare minskar sin arbetstid i 
förvärvsarbete, har rätt till del
pension i enlighet med 6-13 §§ 
om han därefter arbetar i genom
snitt minst 17 och högst 
35 timmar per arbetsvecka. Pen
sion utgår längst till och med 
månaden före den då han fyller 65 
år. 

En försäkrad, som från och med 
den månad då han fyller 63 år 
eller senare minskar sin arbetstid i 
förvärvsarbete, har rätt till del
pension i enlighet med 6-13 §§ 
om han därefter arbetar i genom
snitt minst 17 och högst 
35 timmar per arbetsvecka. Pen
sion utgår längst till och med 
månaden före den då han fyller 65 
år. 

Delpension får ej utgå för månad, för vilken den försäkrade uppbär 
förtidspension eller ålderspension enligt lagen ( 1962: 381) om allmän 
försäkring. 

6 §2 
Den som efter arbetstidsminsk

ningen har förvärvsarbete enbart i 
form av anställning eller uppdrag 
eller i båda dessa former har rätt 
till delpension om han har minskat 
arbetstiden med i genomsnitt 
minst fem timmar per arbetsvecka 
och hans inkomst av detta för
värvsarbete är att hänföra till in
komst av tjänst vid taxering till 
statlig inkomstskatt. 

1 Lydelse enligt 1987:364. 2 Senaste lydelse 1987:364. 

Den som efter arbetstidsminsk
ningen har förvärvsarbete enbart i 
form av anställning eller uppdrag 
eller i båda dessa former har rätt 
till delpension om han har minskat 
arbetstiden med i genomsnitt 
minst fem och högst tio timmar 
per arbetsvecka och hans inkomst 
av detta förvärvsarbete är att 
hänföra till inkomst av tjänst vid 
taxering till statlig inkomstskatt. 

14 Riksdagen JCJ92193. I sam/. Nr /00. Bilaga 6 
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Nuvarande lydelse Föreslagell lydelse 

7 §3 
Annan förvärvsarbetande än som 

avses i 6 § är berättigad till del
pension om han har minskar ar
betstiden med i genomsnitt minst 
hälften. 

Aven annan förvärvsarbetande 
än som avses i 6 § är berättigad 
till delpension om han har minskat 
arbetstiden med i genomsnitt 
millst fem och högst tio timmar 
per arbetsvecka. 

Vid tillämpning av första stycket skall beträffande förvärvsarbete i 
fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag som avses i punkt 14 av 
anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) företagsledare 
och dennes make inte anses arbeta som anställda hos företaget eller 
annars under förhållanden som omfattas av 6 §. Med makar jämställs de 
som lever tillsammans, om de tidigare varit gifta med varandra eller 
gemensamt har eller har haft barn. 

11 §4 

Delpensionen fastställs till det Delpensioncn fastställs till det 
belopp som motsvarar 65 procent belopp som motsvarar 50 procent 
av den försäkrades pensionsunder- av den försäkrades pensionsundcr-
lag. lq. 

Fastställd delpension anknyts till basbeloppet och omräknas vid för
ändring av detta. Därvid skall 1 kap. 6 § tredje stycket lagen 
(1962:381) om allmän försäkring tillämpas. 

13 §5 

För försäkrad som avses i 7 § 
utgörs pensionsunderlaget av hälf
tell av hans genomsnittliga för-
värvsinkomst före arbetstids-
minskningen. Dellna inkomst 
beräknas enligt 12 § andra styck
et. Överstiger den förvärvsin
komst, som den försäkrade efter 
arbetstidsminskningen kan antas 
tills vidare ha, hälfwz av den 
tidigare inkomsten, minskas pen
sionsunderlaget med hänsyn här
till. Vidare tillämpas 8 § och 9 § 
andra stycket vid beräkningen av 
pens ionsunderlaget. 

För el! försäkrad som avses i 
7 § utgörs pcnsionsunderlaget av 
skillnaden mellan hans genom
snittliga förvärvsinkomst före 
arbetstidsminskningen och den 
a!ldel av de!lna inkomst som mot
svarar det antal timmar han ar
betar efter arbetstidsminskningen i 
förhållande till det antal timmar 
han arbetade före arbetstidsminsk
ningen. Förviirvsinkomsten före 
arbetstidsminskningen beräknas 
enligt 12 § andra stycket. Över
stiger den förvärvsinkomst, som 
den försäkrade efter arbetstids
minskningen kan antas tills vidare 
ha, den andel av den tidigare 
inkomsten som motsmrar arbets
tiden efter arbetstidsminskningen, 
minskas pensionsunderlaget med 
hänsyn härtill. Vidare tillämpas 
8 § och 9 § andra stycket vid be
räkningen av pensionsunderlagct. 

3 Senasce lvdelse 1990:671. 
~ Lydelse enligt prop. 1992/93: 116 och bet. 1992/93:StlJ9. 
- Senaste lydelse 1987:364. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I. Denna lag träder i kraft, såvitt avser I och 5 §§ den I januari 
1994 '··och i övrigt den I juli 1993 . 

2. Aldre bestämmelser tillämpas på delpension som avser tid före 
ikraftträdandet. Äldre bestämmelser tillämpas även efter den 30 juni 
1993 för försäkrad som senast den 11 januari 1993 ansökt om delpen
sion hos allmän försäkringskassa. 

3. Utan hinder av bestämmelserna i 1 och 5 §§ skall vad som där 
anges om åldern 63 år gälla åldern 62 år under år 1994. De nya be
stämmelserna i 1 och 5 §§ tillämpas inte på den som är yngre än 62 år 
den 1 januari 1994 och som uppburit delpension för december 1993 och 
på den som är yngre än 63 år den I januari 1995 och som uppburit 
del pension för december 1994. 

4. Om en försäkrad, som ansökt om delpension efter den 11 januari 
1993 och har rätt till del pension för juni 1993, inte uppfyller arbetstids
villkorcn enligt de nya bestämmelserna i 6 och 7 §§, skall hans rätt till 
delpension med anledning av ny ansökan prövas med utgångspunkt i den 
arbetstid han hade före den första arbetstidsminskningen. Den genom
snittliga förvärvsinkomsten före arbetstidsminskningen skall beräknas till 
samma belopp som när han första gången beviljades delpension. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 
Bilaga 6.1 

211 





Bilaga 6.2 

Socialförsäkringens kostnader och 
finansiering 





Socialförsäkringens kostnader och finansiering 
I denna underbilaga redovisas de socialavgiftsfinansierade verksamheter 
som tillhör Socialdepartementets ansvarsområde. Övriga social
avgiftsfinansierade verksamheter tillhör arbetsmarknadsdepartementets 
ansvarsområde. Inledningsvis redovisas ett antal rapporter och ställ
ningstaganden vad avser principer m.m. för socialavgiftsfinansierad 
verksamhet. 

1. Inledning 

Riksdagens revisorers rapport 

Riksdagens revisorer framhöll i en rapport (1988/89:16) Statistiken 
över socialavgifter angelägenheten av att riksdagen får en samlad 
redovisning av socialförsäkringssektom. Revisorerna ansåg att den av 
dem föreslagna översynen bl .a. borde resultera i 
- att hela socialförsäkringssektorn omfattas av redovisningen 
- att för alla socialförsäkringsavgifter anges avgiftsinkomster och even-

tuell fondbehållning eller skuld, 
- att för de ändamålsbestämda socialavgifterna anges alla viktigare in

komster och utgifter som tillgångar och skulder 
- att redovisningen för den allmänna sjukförsäkringsfonden omprövas 
- att enhetliga, med allmänt språkbruk förenliga och i nationalräken-

skaperna tillämpade definitioner införs av begreppen avgift, socialav
gift, socialförsäkring och allmän försäkring införs statsbudgeten. 

Finansutskottet (bet. 1988/89: Fi U23 rskr. 1988/89: 169) tillstyrkte 
revisorernas förslag och den med anledning därav väckta motionen om 
en översyn av redovisningen av socialförsäkringsavgifterna i statsbud
geten. Utskottet ställde sig även bakom revisorernas förslag om en 
förbättring av statistiken på socialförsäkringsområdet. 

Budgetpropositionsutredningens betänkande 

I Budgetpropositionsutredningens betänkande (SOU 1990:83) påpekas 
att principerna för redovisning av socialavgiftsinkomsterna i statsbud
geten är olika. De inkomsttitlar som berörs är konstruerade enligt olika 
principer beroende på om avgiften skall föras till fond eller inte. Utred
ningen diskuterar alternativ med s.k. bruttoredovisning, vilket enligt 
utredningen borde innebära att inflytande avgifter redovisas på statsbud
getens inkomstsida, medan överföring till fonder skall betraktas som 
utgifter på statsbudgeten. 

Vidare påpekas i Budgetpropositionsutredningens betänkande att det 
är otillfredsställande att underskott på inkomsttitlarna sjukförsäkringsav
gift och arbetsskadeavgift inte blir föremål för riksdagens utgiftsbeslut. 
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RFV:s uppdrag 

Regeringen beslutade den 29 april 1992 att ge Riksförsäkringsverket 
(RFV) i uppdrag att i samråd med Riksrevisionsverket (RRV) utarbeta 
förslag till ändrade redovisningsprinciper för att åstadkomma en brutto
redovisning i statsbudgeten av vissa inkomster och utgifter inom social
försäkringen. Vägledande för uppdraget var att 
- utgifter över statsbudgeten bör redovisas genom anslag på statsbud

getens utgiftssida 
- omföringar mellan inkomsttitlar bör undvikas 
- lagstadgade socialavgifter bör ha egna inkomsttitlar. 

RFV:s rapport (RFV ANSER 1992:8) Förslag till förändringar be
träffande redovisningen i statsbudgeten av vissa inkomster och utgifter 
m.m. överlämnades till regeringen den 10 september 1992. Den inne
håller förslag till lösningar som tillgodosåg de tre huvudönskemål som 
regeringen angivit. Härutöver har RFV i anslutning till de olika delarna 
i uppdraget utarbetat ett eget förslag med innebörd att socialförsäk
ringen ges en mer fristående finansiell och redovisningsmässig ställning 
i förhållande till statsbudgeten. Förslaget innebär bl.a. att den nu noll
ställda allmänna sjukförsäkringsfonden skulle aktiveras och att av
räkning skulle göras löpande. Fondens inkomster skulle utgöras av hela 
sjukförsäkringsavgiften, statsbidraget samt i förekommande fall rän.tor 
på placerade överskott. Eventuella underskott skulle enligt förslaget 
lösas genom att berörda fonder får ta upp lån i Riksgäldskontoret eller 
på marknaden i stället för att belasta budgetens inkomstsida, på likartat 
sätt som i dag gäller för den s.k. arbetsmarknadsfonden. 

Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 

Den 22 septeµiber 1992 träffade regeringen och Socialdemokraterna en· 
överenskommelse som närmare redovisas i regeringens prop. 
1992/93 :50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. I 
propositionen anges bl.a. att regeringen och socialdemokraterna är 
eniga om att snarast tillsätta en beredning i syfte att genomföra en ny 
försäkringsmodell som innebär att sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna 
flyttas ut ur statsbudgeten. Genom denna förändring kommer verksam
heten att bedrivas i ett system där underskott inte är möjliga. Här
igenom uppnås att villkoren automatiskt anpassas till de ekonomiska 
förändringarna. · 

Enligt propositionen skall sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna lyftas 
ut ur statsbudgeten så snart detta kan ske. Finansieringen avses från 
början ske med statsbidrag men i successivt avtagande grad. Riksdagen 
har beslutat att godkänna de riktlinjer för åtgärder på socialförsäk
ringsområdet som föreslås i propositionen (bet. 1992/93:FiU1, rskr. 
1992/93: 134. 

Överenskommelsen omfattar även införandet av en ny sjukförsäk
ringsavgift. Denna är motiverad av statsfinansiella skäl och av en 
strävan att åstadkomma ett tydligare samband mellan avgifter och sjuk-
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försäkringsförmåner och bör införas som ett första steg mot en ny för
säkringsmodell. I propositionen om allmän sjukförsäkringsavgift (prop. 
1992/93: 136) anges de närmare förutsättningiima för denna avgift som 
föreslås införas den 1 januari 1993. 

I överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna ingick 
även att förslag skulle lämnas om en karensdag och sänkta ersätt
ningsnivåer inom sjukförsäkringen. I prop. 1991192:31 om ändrad 
sjukersättning m.m. lämnas sådana förslag. I propositionen föreslås 
vidare att arbetsgivaravgiften skall anpassas till arbetsgivarnas minskade 
utgifter för sjukersättning inklusive arbetsgivaravgifter. Avsikten är att 
åtgärden, i likhet med sjuklönereformen, skall utformas så att den blir 
kostnadsneutral för arbetsgivarna som grupp. 

I prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekono
min föreslås en sänkning av den sammanlagda arbetsgivaravgiften med 
4,3 procentenheter. Sänkningen innebär dels att barnomsorgsavgiften 
slopas, dels att folkpensionsavgiften sänks. Vad beträffar egenavgiften 
sänks sjukförsäkringsavgiften med 0,48 procentenheter, folkpensions
avgiften med 1,62 procentenheter samtidigt som barnomsorgsavgiften 
slopas (prop. 1992/93: 50, bet. 1992/93: FiU 1, rskr. 1992/93: 134). 

2. Översikt av socialförsäkringsutgifterna och deras 
finansiering 

Socialförsäkringsutgiftemas andel av BNP har i löpande priser stigit 
från ca 17 % år 1980 till ca 20 % år 1992. I följande tabell redovisas 
socialförsäkringssektoms utbetalningar (inkl. administrationskostnader) 
i procent av BNP från år 1980 till år 1992. 

Socialförsäkringsutgifterna som andel(%) av BNP 

prog. 
1980 1985 1988 1989 1990 1991 1992 

Socialförsäkr. 
inkl adm, totalt 

17,6 18,0 19,l 19,2 19,4 20,2 20,2 

- varav 
"' ekonomiskt stöd 2,00 2,04 2,19 2,20 2,44 2,77 2,9 

till bamfam. 
(barnbidrag 0,95 0,96 0,93 0,86 6,9i 1,15 . 1,18) 

"' ersättning 6,53 6,71 7,48 7,61 7,48 7,30 6,2 
vid sjukdom 
& handikapp 

2,23 (sjukpenning 2,39 2,07 2,80 2,77 2,61 1,25) 

• ersättning 
8,63 vid ålderdom 7,98 8,37 8,57 8,61 9,10 9,8 

(åp/folkp 4,15 3,85 3,56 3,48 3,40 3,49 3,6) 
(åp/ATP 2,34 3,33 3,81 3,95 4;05 4,33 4,7) 

... an han 
utbetalning Ö;59 Ö,48 0,47 0,43 0,42 0,58 1,0 
(KAS, utbildn.bidr 0,29 0,48 - ) 

• adm. 0,48 0,39 0,38 0,38 0,41 0,41 0,41 

Källor: RFV, SCB, S-dep. 
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Finansieringen av socialförsäkringsförmånerna varierar. De olika för
måner som inryms inom sjukförsäkringen och folkpensionsförsäkringen 
finansieras av socialavgifter och av statliga medel. Den allmänna 
tilläggspensionen, arbetsskadeförsäkringen och delpensionsförsäkringen 
skall enligt gällande regler finansieras med socialavgifter, samt i före
kommande fall med avkastning på fonder. De kommunala bostads
tilläggen till pensionärer finansieras dels av kommunala medel, dels av 
statsbidrag. 

Översikt över finansieringen av vissa socialförsäkringsförmåner 
budgetåret 1993/94 

Kostnader Finansiering 
Social Anslag Övriga 
avgifter tillförda 

medel 

Stöd till barnfamiljer 
Barnbidrag, 
bidragsförskott m.m 22 212 576 20 401 1 235 
Föräldraförsäkring, 
vård bidrag 19 601 15 566 4 035 

Ersättning vid sjukdom 
och handikapp 
Sjukpenningförsäkring 30 991 26 342 4 649 
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Över-/ 
under-
skott 

Arbets-ly rkesskadeförs. 12 200 7 800 - 4 400 
Förtidspension m.m. 

Folkpension 14 135 7 687 6 448 
ATP 20 868 16 816 4 052 

Försäkring vid 
ålderdom m.m. 
Ålderspension m.m. 

Folkpension 55 300 30 073 25 227 
ATP 84 854 68 377 16 477 

Administration 
Försäkringskassor 4 122 3 504 618 
RFV 605 605 

Summa 264 888 177 346 61378 21 764 - 4 400 

3. Lagstadgade socialavgifter m.m. 

I följande tabell redovisas de olika socialavgifter i form av arbetsgivar
och egenavgifter som uttas för olika ändamål. För budgetåret 1991/92 
uppgick arbetsgivargifterna till 35,98 3 och egenavgifterna till 
33,85 3, för år 1992 är arbetsgivaravgiften 33,63 3 och egenavgiften 
33,85 3. Under förutsättning att 'riksdagen beslutar i enlighet med 
regeringens förslag i prop. 1992/93:36 och med beaktande av riksdagens 
beslut (prop. 1992/93:50, bet. 1992/93:FiUI, rskr. 1992/93:134) kom
mer de lagstiftade socialavgifterna uppgå till 31,00 3 resp. 29,55 3 år 
1993. Från och med den 1 januari 1993 skall enligt regeringens förslag 
i prop. 1992/93: 136 en allmän sjukförsäkringsavgift tas ut som skall 
uppgå till 0,95 3 på förvärvsinkomst upp till 7,5 basbelopp. 
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Inkomst- Avgift 
titelnr. 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift,netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 

1251 1 Arbetsmarknadsavgift 
1251 2 Arbetsskadeavgift 
1251 4 Lönegarantiavgift 
1251 5 Arbetarskyddsavgift 
1251 6 Sjömanspensionsavgift 
1251 7 Delpensionsavgift 
1251 8 Tilläggspensionsavgifter- ATP 
1251 9 Arbetsmiljöavgift 

Arbetsskadeavg., förvaltning 
1281 Allmän löneavgift 

Summa lagstadgade socialavgifter 

4. Sjukförsäkringen 

Bruttoinkomst 
(mkr) 91/92 

47 811 
58 641 
14 130 
I 693 

13 398 
4 900 
1 242 
2 216 

32 
3 211 

83 789 
24 

258 
1 697 

233 042 

Sjukförsäkringen finansieras av socialavgifter och statsbidrag. Avgifts
intäkterna används dels för att täcka sjukförsäkringens utgifter för sjuk
penning, rehabilitering, ersättning till sjukvårdshuvudmärlnen och kost
nader för tandvård och läkemedel, dels för att täcka utgifterna för för
äldraförsäkring, ersättning vid närståendevård samt socialförsäkringens 
administration hos försäkringskassorna. 

Sjukförsäkringsavgiftens storlek skall enligt 19 kap 2§ AFL vara 
sådan att avgiftsinkomsterna täcker 85 3 av försäkringens utgifter. 

Sjukförsäkringsavgiften kommer således att finansiera de anslag som 
framgår i nedanstående tabell. 

Utgift varav avgifts-
(mkr) finansierat 
1993/94 (mkr)3 

B 3. Föräldra försäkringen 18 316 15 566 853 
C 1 . Sjukförsäkringen 30 991 26 342 853 
C 2. Närståendevård 23 19 853 
G 2. Försäkringskassorna 4 122 3 504 853 

Summa 53 452 45 431 853 

Utvecklingen 1991/92 - 1993/94 vad gäller utgifter och inkomster 
redovisas i följande tabell. 
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· Sjukförsäkringen (miljoner kronor) 

1991/92 
utfall 

Utgifter 
Sjukförsäkringen * 49 114 

- sjukpenning m.m.""" 24 731 
- rehabilitering 1 114 
- ersättning till 

sjukvårdshuvudmännen 10 515 
- läkemedelsförmåner 8 366 
- tandvård 4 388 

Föräldra försäkringen 18 410 
Ers. vid närståendevård 8 
Försäkrings.adm. 4 445 

Summa utgifter 71 977 

Inkomster 
Statsbidrag, sjukförsäkring 7 367 
" , föräldraförs. 2 762 
" , närståendevård 1 
" , administration 667 
Socialavgifter 58 640 

Summa inkomster*** 69 437 

Summa över/underskott +2 540 

1992/93 
enl. stats-
budget 

37 674 
16 891 

1 481 

7 340 
7 914 
4 048 

18 860 
20 

4 293 

60 847 

5 730 
2 832 

3 
610 

50 468 

59 643 

+1 204 

1993/94 
förslag 

30 991 
13 941 
2 561 

2 564 
8 120 
3805 

18 316 
23 

4 122 

53 452 

4 649 
2 750 

3 
613 

47 198 

. 55 213 

+1 761 

* Inkl. sjukhusvårdsavdrag, dvs. det avdrag för sjukhusvård som görs på pension 
tillförs sjukförsäkringssystemet. 
** Inkl. frivillig sjukförsäkring 
*** Prognos 1992/93 och 1993/94 

Mot bakgrund av den kostnadsbesparing som arbetsgivarna beräknas 
göra genom minskad utbetalning av sjuklön i och med införandet av en 
karensdag föreslås i prop. 1992/93 :31 att arbetsgivaravgiften höjs med 
0,47 procentenheter av avgiftsunderlaget fr.o.m. den 1 januari 1993 
och med ytterligare 0,16 procentenheter fr.o.m. den !januari 1994, 
Denna höjning motsvarar ca 3 400 miljoner kronor. 

Den allmänna sjukförsäkringsavgift om 0,95 % som införs fr.o.m. 
den 1 januari 1993 skall bidra till finansieringen av sjukförsäkringen, 
Avgiftsinkomsten beräknas netto (efter skatteavdrag) att uppgå till ca 
3 700 miljoner kronor. 

Dessa avgiftsförändringar beräknas · medföra att avgiftsinkomstema 
vad gäller sjukförsäkringen för första gången sedan mitten av 1980-taiet 
är tillräckligt höga för att det lagstadgade kr.avet på finansiering. av 
85 % av utgifterna skall vara uppfyllt. En total samordning av sjuk
och arbetsskadesjukpenningen i enlighet med de förslag som jag avise
rat i denna proposition, kommer att medföra en avlastning för arbets
skadefonden, samtidigt som det blir en ökning av sjukförsäkrings
utgiftema. 
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5. Arbetsskadeförsäkringen 

Arbetsskadeförsäkringen (mkr) 

1991/92 1992/93 . 1993/94 
utfall prognos prognos 

Utgifter 
Försäkringen 

- arbetsskadesjukpenning 6 552 6 600 6 200 
- arbetsskadelivräntor 3 564 4 200 4 700 
- ersättning enl äldre 

lagstiftning 1 214 1 300 1 300 
Försäkringens administration 258 358 410 

Summa utgifter (exkl. adm.) 11 330 12 100 12 200 

Inkomster 
~ocialavgifter 4 900 6 800 7 800 
Overfört från delpensions-
fonden 12 8 300 

Summa inkomster 4 912 15 400 7 800 

Summa över/underskott - 6 418 + 3 000 - 4400 

Arbetsskadefondens utveckling 

Fondens storlek 
vid ingången av budgetår - 17 602 -24 020 21 020 

Anm. Administrationskostnader avdraget från utgiftssidan och socialavgifter. 
Statens utgifter för arbetsskadeförsäkring ingår inte. 

Arbetsskadefonden uppvisar sedan år 1987 ett underskott. Vid ut
gången av år 1991 var underskottet i fonden drygt 20 miljarder kronor. 
Genom särskilt regeringsbeslut den 10 september 1987 har RFV be
myndigats att disponera medel från inkomsttitel för att täcka löpande 
utbetalningar. 

Riksdagen beslutade i anledning av regeringens propos1t1on 
1991/92: 149 om avskaffande av delpensionsförsäkring m.m. (prop. 
1991/92: 149, bet. 1991/92:SfU8, rskr. 232) om överföring av medel 
från delpensionsfonden till arbetsskadefonden samt att delpensionsavgif
ten skulle sänkas med 0,3 procenttenheter fr.om. den 1juli1992. Sam
tidigt höjdes arbetsskadeavgiften i motsvarande mån. 

6. Pensioner 

Folkpensionerna finansieras dels genom en socialavgift för arbetsgivare· 
och egenföretagare som för år 1993 uppgår till 5,83 % av avgiftsunder
laget, dels genom anslag över statsbudgeten motsvarande ca 30 % av 
avgiftsunderlaget. Tilläggspensionen (ATP) finansieras genom en 
socialavgift som för år 1993 utgör 13 % av avgiftsunderlaget och 
genom avkastning från den allmänna pensionsfonden. Denna fond upp
gick den I januari 1992 till 480 734 miljoner kronor. 

Delpensionsförsäkringen finansieras till 100 % genom en socialavgift 
som för närvarande uppgår till 0;20 % av avgiftsunderlaget. Avgiften 
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förs till en särskild fond vars behållning den 1 januari 1992 uppgick till 
11 991 miljoner kronor. Riksdagen beslutade under våren 1992 
(prop.1991/92:49, bet. 1991/92:SfU8, rskr. 1991/92:232) att en viss 
del av delpensionsfonden behållning skall användas för att finansiera 
det underskott i arbetsskadeförsäkringen för budgetåret 1992/93 som 
kvarstår efter avgiftshöjningen för arbetsskadeförsäkringen. Efter över
föringen med 8 300 miljoner kronor till arbetsskadeförsäkringen beräk
nas fondbehållningen uppgå till 5 043 miljoner kronor den 31 december 
1993. 

Folkpensionsförsäkringen (mkr) 

Löpande pris 

1991192 1992/93 1993/94 
utfall prognos prognos 

Utgifter 
Försäkringen 

- ålderspensioner 50 831 51 828 51 885 
- änkepensioncr m.m. 1 2 052 2 025 2 020 
- förtidspensioner 13 324 13 800 14 315 
- harnpensioner 273 277 280 
- handikappersättningar 852 896 935 
- vårdbidrag 857 1 212 1 285 

Summa utgifter 68 189 70 038 70 720 

Inkomster 
Statsbidrag 20 378 24 991 32 262 
Socialavgifter 47 811 45 047 38 458 

Summa inkomster 68 189 70 038 70 720 

1 Inkl hustrutillägg 
2 Inkl vissa undersökningar vid RFV:s sjukhus 

Tilläggs pensionsförsäkringen 

Löpande pris 

1992 1993 1994 
prognos prognos prognos 

Utgifter 
Försäkringen 

- förtidspensioner 18 950 19 988 21 747 
- åldcrspensioner 67 730 70 360 73 971 
- efterlevandepensioner 9 034 9 397 10 020 
- barnpensioncr 544 555 580 

Administrationskostnader 25 405 2 292 2 528 

Summa utgifter 121 663 102 592 108 846 

Inkomster 
Socialavgifter 83 426 83 850 86 536 
Ränteinkomster1 55 441 55 950 56 500 

Summa inkomster 138 867 139 800 143 036 

1 Inkl kursnetto, aktieutdelningar. vinstdelningsskatt m.m. 
' Inkl överföring till småföretagsfonden och avveckling av löntagarfonden 
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AP-fondens utveckling, miljarder kronor 

1992 1993 1994 
prognos prognos 

Fondens storlek 442,l 481,7 516, 1 
vid ingången av år 

Över/underskott + 38,7 + 34,2 + 27,9 
resp. år 

Delpension (enl. RFV:s anslagsframställning - AF) 

1991/92 1992/93 1993/94 
prognos prognos 

Utgifter 
Försäkringen 1 910 2 173 2 209 
Kursförluster samt överföring 
till arbetsskadefonden 1992/93 57 4 150 2 075 

Summa utgifter 1 967 6 323 4 284 

Inkomster 
Socialavgifter 3 211 2 034 I 562 
Ränteinkomster 1 631 816 444 

Summa inkomster 4 842 2 848 2 006 

Summa över/underskott 2 875 - 3 475 - 2 278 

Delpensionsfondens utveckling (enl. RFV:s AF) milj.kr. 

1992 1993 1994 

fondens storlek 
vid ingång.en av år 11 991 9 370 5 043 

Över/underskott resp. år + 400 - 679 - 614 
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7. Övrigt 

Översikt över socialförsäkringens finansiering per verksamhetsgren 
budgetåret 1991192 

Kostnader Finansiering 
Social Anslag Medel Övriga 
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Över-/ 
avgifter fr.ink. tillförda under-

titlar medel skott 

Stöd till barnfamiljer 
Barnbidrag, 
bidragsförskott m.m. 21 414 479 19 710 1 225 
Föräldraförsäkring, 
vård bidrag 19 269 14 965 3 618 686 

Ersättning vid sjukdom 
och handikapp 
Sjukpenningförsäkring 24 430 19 881 3 685 864 
Arbets-/yrkesskadeförs. 11 755 4 900 4 198 234 - 6 419 
Förtidspension m.m. 30 627 16 412 12 607 1 608 
Sjukvård m.m. 28 621 20 206 7 523 892 

Försäkring vid 
ålderdom m.m. 130 373 70 109 48 481 14 686 +2 903 

Övrigt 
Arbetslöshetsersättning 16 545 13 398 - 3 147 
Annan utbetalning 11 829 1 204 9 573 1 056 + 4 

Administtation 

Försäkringskassor 4 785 3 542 611 169 554 + 91 
RFV 896 304 523 89 + 20 

Summa 300 544 165 400 106 335 2 809 19452 - 6 548 

Källa: RFV:s årsredovisning (ÅR) för budgetåret 1991/92 
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Allmänna arvsfonden 
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Allmänna arvsfonden 
Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja vård och fostran av 
barn och ungdom samt omsorg om handikappade. Fonden förvaltas av 
Kammarkollegiet (fondbyrån) som en särskild fond, skild från stats
kapitalet. För budgetåret 1991192 beslutades att 180 miljoner kronor 
skulle utdelas. 

Stöd ur fonden beslutas av regeringen samt av barn- och ungdoms
delegationen. Enligt regeringsbeslut kan barn- och ungdomsdelegatio
nen disponera 25 % av det utdelningsbara beloppet årligen. För bud
getåret 1991 /92 disponerade barn- och ungdomsdelegationen 
45 miljoner kronor för stöd till fostran av ungdom. Med ungdom avses 
i detta sammanhang åldrarna 7-25 år. 

Regeringen beviljar stöd till verksamhet för barn under 7 år samt till 
verksamhet rörande personer med fysiska, psykiska och sociala handi
kapp i alla åldrar. Stöd ur fonden lämnas huvudsakligen till frivilliga 
och ideella insatser. 

Under budgetåret 1991/92 har regeringen beviljat stöd till 276 projekt 
med ett sammanlagt belopp av 137 ,2 miljoner kronor. Stödet till 
omsorg om handikappade har uppgått till ca 100 miljoner kronor 
medan stöd till barn och ungdomar utgått med sammanlagt ca 
37 miljoner kronor. 

Huvuddelen av stödet till personer med funktionshinder har under 
budgetåret 1991 /92 omfattat försöks- och utvecklingsarbeten inom 
följande områden. Projekt för ökat självbestämmande och oberoende 
har fått ca 9 miljoner kronor. Området teknik och handikapp har fått 
stöd med ca 19 miljoner kronor. Eftersom många olika handikapp
grupper berörs av denna satsning har en del av stödet överförts till 
Handikappinstitutet med uppdrag att samordna arbetet. Området kul
tur/fritid och handikapp har fått ca 10 miljoner kronor. Ökade kun
skaper om olika slag av handikapp samt satsning på information och 
utbildning är viktiga förutsättningar för att villkoren för personer med 
funktionshinder skall kunna förbättras. Drygt 36 miljoner kronor har 
utgått till ett stort antal utvecklingsarbeten med denna inriktning. 

Stödet till utvecklingsprojekt rörande barn och ungdomar har uppgått 
till ca 37 miljoner kronor. Här kan särskilt nämnas information om 
FN:s barnkonvention, insatser inom barnomsorg respektive kultur
verksamhet för barn i ett mångkulturellt perspektiv, insatser för barn 
som far illa och deras föräldrar samt ungdomar med särskilda behov. 

Stöd ur Allmänna arvsfonden har framför allt utgått till frivilliga och 
ideella organisationer och föreningar. 

Regeringen har i april 1992 överlämnat en skrivelse till riksdagen 
med redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden 
under budgetåret 1990/91 (skr. 1991/92: 136). I denna skrivelse redo
gjordes för den kommande inriktningen för stödet ur Allmänna arvsfon
den. Här kan nämnas fortsatt satsning på handikapporganisationernas 
informations- och utbildningsprojekt med syfte att öka kunskap och 
medvetenhet om levnadsförhållanden för personer med olika funktions-
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hinder. Stöd bör även fortsättningsvis ges till utveckling inom om
rådena teknik och handikapp respektive fritid/kultur och handikapp. 

Vad gäller utvecklingsarbete för barn och ungdomar bör utveck
lingsstöd framför allt ges till frivilligorganisationer som bedriver för
söksverksamhet för att förbättra situationen för utsatta barn och deras 
föräldrar samt för ungdomar med särskilda behov. Regeringen har 
vidare anvisat 5 miljoner kronor per år under en treårsperiod för att ge 
frivilligorganisationer möjlighet att till barnomsorgspersonal sprida 
kunskap om invandrar- och flyktingbarnens situation i Sverige. 

Regeringen beslutade den 24 januari 1991 att tillkalla en särskild 
utredare (dir. 1991 :3) med uppdrag att se över Allmänna arvsfondens 
ändamålsbestämmelse samt vissa frågor rörande dess tillämpning och 
beslutanderätten vid utdelning av stöd ur fonden. 

Den 4 december 1992 överlämnades till statsrådet och chefen för 
Socialdepartementet ett betänkande av 1991 års arvsfondsutredning 
(SOU 1992: 120). I betänkandet föreslås en ny arvs fondslag samt att 
den övergripande beslutanderätten bör ligga kvar hos regeringen. En 
särskild delegation - Arvsfondsdelegationen - bör därför inrättas som 
ny myndighet inom regeringskansliet med Socialdepartementet som 
huvudman. Alla ansökningar skall enligt utredningsförslaget i fortsätt
ningen ställas till den nya myndigheten. 

Vidare bör enligt förslaget fondens ändamål även i framtiden vara att 
utveckla och stödja verksamhet till förmån för barn, ungdomar och 
personer med funktionshinder. Fondens ändamål begränsas som hittills 
till i första hand ideell verksamhet. Om särskilda skäl finns får medel 
lämnas också till offentlig verksamhet. Ett sådant skäl kan vara att en 
kommun i samverkan med en ideell organisation vill förnya eller 
utveckla en kommunal verksamhet till förmån för någon av fondens 
målgrupper. Den praxis som utvecklats att medel ur Allmänna arvsfon
den inte beviljas till enskilda personer, fastslås i förslaget om ny arvs
fondslag. 

Betänkandet kommer inkom kort att remissbehandlas. 
En redovisning av fördelningen av stöd ur Allmänna arvsfonden 

under budgetåret 1991192 kommer senare att överlämnas till riksdagen. 
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Bilaga 6.4 

Förteckning över ändrad disposition 





Ändrad disposition av huvudtiteln Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 

Föreslagna anslags motsvarigheter i statsbudgeten för budgetåret Bilaga 6.4 
1992/93 

Förslag Statsbudget Förslag Statsbudget 
1993/94 1992/93 1993/94 1992/93 

A 1 A 1 E5 G 10 
A2 A 2, A 3 och del E6 Del av G 15 

av A 4 E7 G5 
E8 G6 

B 1 C 1 E9 G 11 
B2 C2 
B3 C3 F 1 Del av H 2 
B4 C5 F2 H 3 del av H 4 
B5 C7 F3 H I 
B6 C8 
B7 C6 G I B l 
B8 C4 G2 B2 

G3 E I , del av E 11 , E 14 
C I Dl del av F l , del av G 15 
C2 D5 samt del av H 4 
C3 D2 G4 E 17 
C4 D6 G5 E 7, 8, 9, 10 samt del 
C5 D9 av E 11 
C6 D8 G6 E2 
C7 D3 G7 E3 
C8 D7 G8 E4 
C9 D4 G9 E6 
c 10 Del av B I och G 10 E 19 

B2 G 11 F3 
G 12 F4 

Dl E 13, del av E 11 G 13 Del av G 4 
D2 A6 G 14 G9 
D3 E 15 och E 16 G 15 Del av H 2 
D4 E 12 G 16 A5 
D5 Del av A 4 G 17 A7 
D6 E5 

E 1 G 12, 13 och 14 
E2 G 16 
E3 Del av G 4 
E4 G7 
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Register 





Register Kronor Prop. 1992/93: 100 
Bil. 6 

Sid 

3 Inledning 

7 A. Socialdepartementet m.m. 

7 1. Socialdepartementet, ramanslag 52 839 000 
7 2. Utredningar, utveckling, 

samverkan m.m., ramanslag 77 933 000 

130 772 000 

9 B. Familjer och barn 

22 1. Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 17 000 000 000 
24 2. Bostadsbidrag, förslagsanslag* 2 300 000 000 
24 3. Bidrag till föräldraförsäkringen, förslags-

anslag 2 750 000 000 
26 4. Bidragsförskott, förslagsanslag 3 110 000 000 
27 5. Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn, 

förs lagsanslag 8 530 000 
28 6. Bidrag till kostnader för internationella 

adoptioner, förslagsanslag 28 800 000 
29 7. Barnpensioner, förslagsanslag 280 000 000 
30 8. Vårdbidrag för handikappade barn, för-

slagsanslag 1 285 000 000 

26 762 330 000 

32 c. Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp 
och ålderdom 

55 1. Bidrag till sjukförsäkring, förslagsanslag 4 649 000 000 
60 2. Bidrag till ersättning vid närståendevård, 

förslagsanslag 3 425 000 
61 3. Förtidspensioner, förslagsanslag 14 315 000 000 
62 4. Ålderspensioner, förs lagsanslag 52 185 000 000 
64 5. Efterlevandepensioner till vuxna, 

förslagsanslag 1 720 000 000 
65 6. Bidrag till kommunala bostadstillägg 

till folkpension, förslagsanslag 6 700 000 000 
67 7. Handikappersättningar, förslagsanslag 933 000 000 
67 8. Särskilt pensionstillägg, förslagsanslag 12 000 000 
68 9. Vissa yrkesskadeersättningar m.m., 

förslagsanslag 3 900 000 
69 10. Ersättning till postverket m. m., 

förslagsanslag 231 163 000 

80 752 488 000 

* Beräknat belopp 
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70 D. Hälso- och sjukvård Prop. 1992/93: 100 

88 1. Bidrag till hälso- och sjukvård, förslags-
Bil. 6 

anslag 1 211 332 000 
90 2. Insatser mot aids, reservationsanslag 185 220 000 
93 3. Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. 

i krig, ramanslag 164 300 000 
96 4. Bidrag till Spri, förslagsanslag 26 300 000 
97 5. Bidrag till WHO, förslagsanslag 29 800 000 
98 6. Bidrag till WHO-enheten för rapporte-

ring av läkemedelsbiverkningar 2 591 000 

1 619 543 000 

100 E. Omsorg om äldre och handikappade 

107 1. Stimulansbidrag inom äldreomsorgen, 
reservationsanslag 1 100 000 000 

109 2. Bostadsanpassningsbidrag m.m., 
förslagsanslag 133 700 000 

110 3. Statsbidrag till vårdartjänst m.m., för-
slagsanslag 136 580 000 

115 4. Bidrag till viss verksamhet för personer 
med funktionshinder, reservationsanslag 60 023 000 

119 5. Bidrag till handikapporganisationer 129 248 000 
121 6. Bidrag till pensionärsorganisationer 2 446 000 
121 7. Ersättning för texttelefoner, förslags-

anslag 67 700 000 
122 8. Ersättning till postverket för befordran 

av blindskriftsförsändelser, förslagsanslag 49 825 000 
123 9. Bilstöd till handikappade, förslagsanslag 206 000 000 

1 885 522 000 

125 F. Socialt behandlingsarbete, alkohol- och 
narkotikapolitik 

142 1. Bidrag till missbrukar- och ungdomsvård, 
reservationsanslag 480 000 000 

143 2. Bidrag till organisationer, reservations-
anslag 31 630 000 

145 3. Bidrag till Centralförbundet för alkohol-
och narkotikaupplysning 7 964 000 

519 594 000 
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147 G. Myndigheter under Socialdepartementet Prop. 1992/93: 100 

149 I. Riksförsäkringsverket, ramanslag 
Bil. 6 

604 806 000 
151 2. Allmänna försäkringskassor, ramanslag 4 121 817 000 
159 3. Socialstyrelsen, ramanslag 316 395 000 
168 4. Folkhälsoinstitutet, ramanslag 136 555 000 
170 5. Smittskyddsinstitutet, ramanslag* 62 117 000 
171 6. Läkemedelsverket 1 000 
177 7. Rättsmedicinalverket, ramanslag 163 136 000 
183 8. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 

ramanslag 14 560 000 
190 9. Statens institut för psykosocial miljö-

medicin, ramanslag* 5 741 000 
190 10. Statens beredning för utvärdering av 

medicinsk metodik, ramanslag 13 921 000 
192 11. Bammiljörådet, ramanslag* 5 199 000 
193 12. Statens nämnd för internationella adop-

tionsfrågor, ramanslag 5 998 000 
195 13. Nämnden för vårdartjänst, ramanslag 8 971 000 
199 14. Statens handikappråd, ramanslag 6 027 000 
201 15. Statens institutionsstyrelse, ramanslag 470 000 000 
203 16. Socialvetenskapliga forskningsrådet, 

reservationsanslag* 79 175 000 
204 17. Avvecklingskostnader, förslagsanslag 36 775 000 

6 051194 000 

Totalt för socialdepartementet 117 721 443 000 

Undcrbilagor 

209 6.1 Lagförslag 

215 6.2 Socialförsäkringens kostnader och finansiering 

227 6.3 Allmänna arvsfonden 

231 6.4 Förteckning över ändrad disposition 

* Beräknat helopp 
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Bilaga 7 till budgetpropositionen 1993 

Kommunikationsdepartementet 
(sjätte huvudtiteln) 

Kom mu nika tionsde partemen tet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdc den 17 december 1992. 

Föredragande: statsrådet Odcll 

Anmälan till budgetpropositionen 

Inledning 

Kommunikationer för ökad tillväxt och välfärd 

I regeringens långsiktiga ekonomiska politik för ökad tillviixt och välfärd är 

en utveckling av kommunikationssektorn viktig. Fiirbiittringar av kommuni

kationerna skapar förutsättningar för ökad produktivitet och konkurrens

kraft i niiringslivet. Regeringens satsningar på utbyggnad och modernisering 

av infrastrukturen på transportområdet och inom telcscktorn iir därför av 
central betydelse. Inom kommunikationssektorn sker ocksrt betydande av

regleringar för att förbiittra effektiviteten. Diirmed åstadkoms en biittre hus

hållning med resurserna. Förbättringar inom kommunikationsväsendct skall 

främja utvecklingen i landds olika delar och bidra till regional balans samt 
ocks<'i till en effektivare miljöpolitik. Satsningarna på infrastrukturinveste

ringar bidrar också till att mildra arbetslösheten. 

Regeringen verkar för att Sverige så fort som möjligt skall erhålla fullvär

digt medlemskap i den Europeiska Gemenskapen EG. Sverige är redan nu 

starkt integrerat i det europeiska ekonomiska systemet, inte minst genom en 

omfattande utrikeshandel. Förbättrade kommunikationer med övriga 

Europa blir allt mer viktiga för näringslivet. Utvecklingen i Östeuropa kan 

på längre sikt medföra viss förändring av v!ira transportmiinster. De på

gående infrastruktursatsningarna i Sverige bidrar aktivt till att minska vrtrt 

avståndshandikapp i förhållande till konkurrenterna i Centraleuropa. Sär

skild betydelse har detta för landets norra delar. För niiringslivet iir även ra

tionella transporter mellan olika delar av landet en förutsiittning för utveck

ling. 

• 
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Inom transportsektorn iir en effektivare rcsmsanviindning angt:liigcn. Av- Prop. 1992/93: 100 
reglering och ökad konkurn.:ns iir viktiga medel i detta arbete. Inom samtliga Bilaga 7 

delar av kommunikationssektorn pågi'1r ett li'1ngsiktigt arbete med att ratio-

nalisera statens verksamheter, avmonopoliscra och avreglera. Det arbetet 

drivs nu vidare med ökad intensitet. 

Goda kommunikationer har stor betydelse för miinniskans välfärd. Till

gången till goda kommunikationer undcrliittar arbetspendling och vidgar 

diirmed möjligheterna att kombinera en god boendemiljii med en större och 

effektivare arbetsmarknad. I sf1viil storstad som glesbygd iir resor till och 

från arbetet, servicestiillcn och fritidsaktivitcter nödviindiga fiir ett funge

rande vardagsliv. Det allmiinnas insatser för att underl:itta kommunikations

möjlighctcrna för vissa grupper med siirskilda behov, såsom handikappade 

och äldre, iir också nödviindiga i dt v:ilfiirdssamhiillc. 

En annan viktig viilfardsaspckt i samband med utvecklingen av kommuni

kationerna giiller trafiksiikcrhct. Trafiksiikcrhctsarbctct mf1stc drivas vidare 

och jag 1'1terkommcr under vi\ ren 1993 med förslag till en ny trafiksäkerhets

politik. 

Trafikverken har under 1992 för första gi'1ngcn utarbetat miljörapporter. I 

dessa konstateras att riksdagens m<'ll avseende koldioxid, kviiveoxidcr och 

svaveldioxid riskerar att inte uppfyllas. Ett kraftfullt arbete kommer nu att 

startas för att med nationella och internationella f1tgiirdcr nf1 uppsatta mi'1l. 

En viktig del i regeringens ekonomiska politik iir alt eliminera det struktu

rella budgetunderskottet. Inom Kommunikationsdepartementcts verksam

hetsområde foreslt1s besparingar pt1 300 miljoner kronor. En del av bespa

ringarna redovisas i förslag till riksdagen under våren. Av besparingarna för

delas ca 200 miljoner kronor pi\ rationaliseringar inom Viigverkct och Ban

verket samt på minskningar inom j~irnv:igsomrf1det. Övriga besparingar for

dcbs hl.a. inom sjöfarts- och postomd1dcna. 

Riksdagen faststiillde 1988 grunderna for trafikpolitiken inför 1990-talct. 

Nt1got krav p:'\ en total utviirdering av trafikpolitiken fri'in 1988 återfinns inte 

i detta riksdagsbcslut. I samband med bl.a. en av den tidigare regeringens 

budgetpropositioner (prop. 1990/91: 100) framhölls att det trafikpolitiska be

slutet efter hand skulle utvärderas. Jag anser för min del att så bör ske och 

jag har inte för avsikt att göra en total utviirdering av det trafikpolitiska be

slutet frtm 1988. 

Vissa områden har emellertid setts över. En uppföljning av trafikens kost

nadsansvar cfkr riksdagsbeslutct 1988 har redovisats under 1992. Jag åter

kommer senare med förslag om det fortsatta arbetet med kostnadsansvarct. 

Under vf1ren 1993 kommer jag att liimna en redovisning av invcsteringspla

neringen och den långsiktiga inriktningen på infrastrukturområdet. När det 

giiller SJ liimnas i budgetpropositionen bl.a. en redovisning av hur stiillda 

resultatkrav har uppfyllts u ndcr perioden 1988- 1992 och vilka marknadsför

utsiittningarna iir för jiirnviigen. Jag f1tcrkommer under våren 1993 i ytterli

gare frågor som berör SJ. 

Regeringen filcrkommer under v:°ircn 1993 med förslag om den framtida 

transportforskningen i samband med regeringens förslag om forskningspoli

tiken. 
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1990-talct infrastrukturens årtionde 

Investeringar i infrastruktur inom transportsektorn sjönk från en nivå på ca 
2 % av bruttonationalprodukten (BNP) p<°t 1960-talet till ca 0,5 % under 
1980-talet. lnvcstcringar i infrastruktur har till stor del fått stå tillbaka för 
andra behov i samhiillet. Effekterna av minskade resurser för investeringar 
och underhf1ll kommer att miirkas under kommande decennier om inte 
kraftfulla insatsökningar nu görs. 

Under åren 1991 och 1992 har det fattats beslut om stora investeringar i 

vägar ochjärnviigar. Investeringarna har ökat till en andel av ca l % av BNP 
under 1992/93. Totalt investeras under 1992/93 för ca 13 miljarder kronor. 

Det är en ökning med ca 8 miljarder kronor jämfört med den genomsnittliga 

årliga invcsteringsvolymen under 1980-talcl. 

I syfte att möta lågkonjunkturen och mins.ka arbetslösheten har rege
ringen och riksdagen fattat flera beslut om extra medel till transportsektorn 

och tidigareläggning av projekt, utöver de 4,6 miljarder som varje år satsas 
på investeringar i vägar och järnviigar i Sverige. 

I december 1991 beslutade riksdagen (prop. 1991/92:25, bet. 
1991/92:TU5, rskr. 1991/92:88) att inrätta ett anslag för vissa produktivitets

och sysselsättningsfri-ilnjande åtgiirder. J\nslaget som iir på 1,5 miljarder kro
nor fördelades enligt följande: viigar 984 miljoner kronor, järnvägar 263 mil

joner kronor, inlandsbanan 100 miljoner kronor, telc och flyg 153 miljoner 
kronor. 

I juni 1992 beslutade riksdagen (prop. 1991/92:150, bet. 1991/92:TU22, 

rskr. 1991/92:333) att inrätta ett anslag på 2,2 miljarder kronor för under

hållsåtgärder på vägar och jiirnvägar och till reinvesteringar på främst 

mindre objekt på länsvägar och vissa järnvägar. 
Riksdagen beslutade i december 1992 i samband med behandlingen av 

den s.k. krispropositionen (prop. 1992/93:50, bel. 1992/93:FiU1, rskr. 

1992/93: 134) att anslå ytterligare 1,5 miljarder kronor för åtgärder på länsvä
garna i skogslänen. 

I mars 1992 beslutade regeringen om vissa investeringar i europavägnätet 
och de viktigaste järnvägarna. 2 479 miljoner kronor avsattes för vägar och 
1536 miljoner kronor avsattes för järnvägsinvesteringar. 

Bland de stora projekten som för närvarande pågår kan nämnas utbyggna
den av Mälarbanan och Svealandsbanan som är finansierade i sin helhet, Ar

landabanan på delen Ulriksdal-Rosersberg (det s.k. fyrspåret), delar av ut
byggnaden av Västkustbanan och Ostkustbanan, motorvägsutbyggnad på 
delar av E 4, E 6 och E 20 samt förberedelser för den fasta förbindelsen över 

Öresund. Bland de projekt som snart kan förverkligas kan bl.a. nämnas en 

ny förbindelse över Ångermanälven på väg E 4. Utbyggnaden av ovan 

nämnda projekt kommer att ske under flera år, dock med tyngdpunkten på 
1990-talcts första hälft. 

Regeringen har beviljat Delegationen för infrastrukturinvesteringar att 

anlita en finansiell rådgivare för att söka finna en totallösning på finansie

ringen av Arlandabanan. Rådgivarens uppdrag är att finna en lösning som 

innebär att statens insats och risk i projektet kan minimeras. Rådgivaren har 
avrapporterat en studie om förutsättningarna för en alternativ finansiering 
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för delegationen den 4 december 1992. Delegationen har, mot bakgrund av Prop. 1992/93:100 

rådgivarens studie, i en skrivelse till regeringen föreslagit att det fortsatta Bilaga 7 
arbetet med Arlandabanan bör inriktas mot en samfinansieringslösning. Jag 

kommer senare i vår i proposition om infrastrukturinvesteringar niirmare re-
dovisa den fortsatta inriktningen för utbyggnaden av Arlandahanan. 

De parter som står bakom uppgörelserna om storstadstrafiken i Stock

holmsregionen och Malmöregionen har under år 1992 redovisat slutgiltiga 

avtal om hur trafiksystemen skall byggas ut i dessa regioner. I Göteborg på

går slutförhandlingar om vissa kvarstående frågor om viignätets utformning 

och finansiering. Dessa förhandlingar beräknas vara avslutade i mars 1993. 

Under år 1993 kommer en stor del av investeringarna i storstadsöverens

kommelserna alt projekteras. För vissa projekt är redan arbetsplaner fast

ställda och bygghandlingar under utarbetande varför byggstart för dessa pro

jekt kan beräknas ske redan under år 1993. Totalt omfattar storstadsövercns

kommelscrna investeringar om ca 50 miljarder kronor. Regeringen har be

slutat alt fördjupa beslutsunderlaget beträffande miljökonsekvenserna av 

dessa trafikinvcsteringar i Stockholms- och Malmöregionerna. 

Beträffande den fasta förbindelsen över Öresund har under år 1992 ett 

konsortialavtal slutits mellan de svenska och danska brobolagen - SVEDAB 

och ASÖF - och därigenom har bildats ett konsortium som skall äga och 

svara för all verksamhet betriiffandc sjiilva förbindelsen. En prövning av 

projektets miljökonsekvenser enligt gällande miljiilagstiftning påg[1r för när

varande. Avgörande i denna bedömning iir att den s.k. nollösningen vad gäl

ler vattenströmningen mellan Östersjön och Kattegatt kan siikcrställas. 

I syfte att åstadkomma en långsiktigt hållbar finansiering för utbyggnad av 

infrastrukturen, föreslås en övergång från anslagsfinansicring till lånefinan

siering för investcringsanslag som gäller vägar och järnvägar. Lånen skall tas 
upp av Riksgäldskontoret. Förslaget skall medge ell fullföljande av påbör

jade projekt samt en yllcrligarc ökning av investeringsnivån under 1990-ta

lct. Utöver ordinarie investeringar kommer ytterligare investeringar för 30 

miljarder kronor att satsas varav 10 miljarder kronor avser redan fattade be

slut. Jag återkommer under våren till regeringen med förslag om proposition 

till riksdagen beträffande de närmare riktlinjerna för invcstcringsplanc· 

ringen. 

För att finansiera räntor och amorteringar hör ett särskilt kapitalkostnads

anslag inrättas. En total invcstcringsram och en låneram bör anvisas för inve

steringar i vägar, järnvägar och kollektivtrafikanläggningar för perioden 

1994-2003. lnvesteringsramen kommer sedan att kopplas direkt till de lång

siktiga investeringsplancr som Vägverket, Banvcrket och Länsstyrelserna 

upprättar under hösten 1993. I förslaget bör anges hur ramen skall fördelas 

mellan riksvägar, stomjärnvägar och länstrafikanHiggningar. 

Med hänsyn till riksdagens önskemål om en utvecklad investcringsplanc

ring har regeringen beslutat att utforma planeringsprocesscn på sådant sätt 

att riksdagen kommer att spela en aktiv roll inom planeringen innan verkens 

invcstcringsplaner upprättas. Åtgärder kommer också att.vidtas för att för

stärka Kommunikationsdcpartcmcntcts roll i infrastrukturplaneringen. 

Regeringen kommer redan i vår att för riksdagen presentera ett bcslutsun

derlag som gör det möjligt att ta ställning till alternativa investeringsinrikt- 4 



ningar inom transportsystemet. Av underlaget kommer all framgå hur olika Prop. 1992/93: 1 ()() 

delmål, sftsom effektivt resursutnyttjande, miljöhfosyn och regional balans, Bilaga 7 

kan tillgodoses vid val av olika inriktning. De i trafikpolitiska målen inne-

boende konflikterna kommer att lyftas fram och alternativa utvecklingar all 

ställas mot varandra. Val av inriktning för investeringarna och dess betydelse 

fört.ex. miljömålen kommer att belysas. 

Avreglering och ökad konkurrens 

Inom kommunikationssektorn har ett ltingsiktigt arbete inletts för att öka 

effektiviteten, genom att bl.a. avreglera marknaderna och öka konkurren

sen. Mina förslag har som yttersta syfte att undcrliitta det dagliga livet för 

människorna i Sverige. Den avreglering som pågår bör enligt min uppfatt

ning kunna ske utan negativa regionalpolitiska konsekvenser. 

Under [tr 1992 har redan vissa rttgärder vidtagits för att avreglera och öka 

konkurrensen i övrigt. I fråga om järnväg pågår arbetet med avreglering 

av järnvägsmarknaden och förberedelser för bolagisering av SJ. Under 

1992 har riksdagen beslutat (prop. 1991/92:130, bet. 1991/92:TU21, rskr. 

1991/92:314) att upphandlingen av angelägen interregional persontrafik på 

järnviig, som inte kan bedrivas på företagsekonomiska villkor, skall ske i 

konkurrens. Detla har medfört en siinkning av kostnaderna vid köp av 

denna trafik för trafikrtret 1993. Regeringen föreslår (prop. 1992/93:132) att 

LKAB ges trafikeringsriitt för malmprodukter på sträckan Boden - Luleå på 

stomnätet. En utredning om föruts~illningarna för konkurrens på spåren av

lämnas i början av 1993. 

Den inrikes ilygtrafikcn avreglerades i juni 1992. Erfarenheterna av denna 

avreglering är hittills alt det uppstått en ökad konkurrens på framför allt 

striickor med omfattande trafikunderlag. flera nya aktörer har kommit in på 

marknaden. Sammantaget har avregleringen av inrikesflyget inneburit posi

tiva effekter för resenärerna genom ett större utbud och lägre priser. Rege

ringen följer emellertid mycket noga effekterna av avregleringen så att de 
trafikpolitiska målen kan upprätthållas även fortsättningsvis. 

Regeringen beslutade i oktober 1992 om en proposition om vissa sjöfarts

politiska frågor (prop.1992/93:128). I propositionen föreslog regeringen att 

det för innevarande budgetår införs ett statsbidrag avseende svenska fartyg 

som går i fjärrfart. Bidraget avser dels en återbetalning av sjömansskatt dels 

ett bidrag för att reducera sociala kostnader. 
Av propositionen framgår att regeringen är beredd att återkomma med 

förslag om en mer permanent insats från statens sida. Detta blir emellertid 

beroende på vilka förutsättningar som skapats för en utvecklad sjöfart ge

nom de kostnadsbesparingar som kan åstadkommas enligt den överenskom

melse som träffats mellan sjöarbetsmarknadens parter. 

Arbetet med att förbereda en omstrukturering och bolagisering av Tele

verket fortskrider. I proposition 1992/93:132 om vissa frågor inom Kommu

nikationsdcparlementets område har regeringen angivit tidplan och for

merna för arbetet med bolagiseringen av Televerket. Regeringen avser att 

inom kort förelägga riksdagen ett samlat förslag till ny lagstiftning på tele

och radioområdct samt till bolagisering av Televerket. Bolagiseringen av Te- 5 



lcverket och ikrafttriidandet av ny lagstiftning inom tcle- och radioområdet 

föreslås ske senast elen l juli 1993. En ny myndighet -Telestyrelsen - inrätta
des den l juli 1992. Telestyrelsen skall vara tillsynsmyndighet inom telekom

munikationsområdet och har redan nu ansvar för en stor del av myndighets

uppgiftcrna inom detta område. 
Översynen av Postverket p;'\går. Regeringen föreslår (prop. 1992/93: 132) 

att postmarknaden slutligt avregleras genom att Postverkets ensamrätt på 

brevbefordran upphör den 1januari1993. Jag återkommer senare till riksda

gen med ett samlat förslag beträffande postlag och bolagisering av Postver

ket. 
Den utredning som haft till uppgift att föreslå åtgiirder för att avreglera 

AB Svensk Bilprovning Himnade sitt förslag i november 1992 (SOU 

1992: 115). Jag återkommer senare till regeringen med förslag om den fram

tida kontrollbesiktningen för motorfordon. 

Trafik och miljö 

En av regeringens fyra huvuduppgifter är att forma en långsiktig och hållbar 

utveckling avseende miljön. Uppgiften berör i hög grad trafiken och trans
portsektorn i dess helhet. 

Insikten om de skador på människor, natur och klimat som trafiken orsa
kar har ökat avsevärt under senare år. Regeringens målmedvetna och lång

siktiga arbete har givit och kommer på sikt att leda till förbättringar. Ytterli

gare åtgärder kommer dock att erfordras. 

Pft det internationella planet har under det senaste året stora framsteg 
gjorts. Vid FN:s konferens för miljö och utveckling (UNCED) 1992 under

tecknades den s.k. Agenda 21 som lägger grunden för nästa århundrades 
miljöpolitik inte minst på trafik- och energiområdena. En minst lika viktig 
åtgärd är att flertalet länder även underteckat den internationella klimatkon
ventionrn. Vid Rio-konferensen i juni 1992 föreslogs inom ramen för den 
s.k. Agenda 21 att världsdelsvisa konferenser om trafik och miljö bör ge
nomföras. ECE- FN:s regionala utvecklingsorgan för Europa - bör ansvara 

för genomförandet i Europa. Sverige bör verka för att konferensen kan ge
nomföras 1995. 

De internationella avtalen kommer att få effekter på miljöarbetet inom 

transportsektorn i Sverige. Miljöarbetet inom transportsektorn måste nu in
tensifieras. 

Min bedömning är att vi står inför flera parallella processer. En handlar 

om att i internationell samverkan minska bränslekonsumtionen inom trans

portsektorn och alltså inte enbart reducera utsläppen av skadliga ämnen. 

Det hittills genomförda miljöarbetet har främst inriktats mot det senare. En 

annan process avser utveckling och introduktion av nya energislag och 

bränslen, inklusive biobaserade bränslen, i transportsektorn. En tredje pro

cess inriktas mot att i europeisk samverkan stimulera anviindningen av mil

jövänliga transportalternativ, främst järnvägs- och sjötransporter. Utbygg

naden av kollektivtrafiksystemen i storstadsregionerna är ett led i detta ar

bete. 
Ell flertal europeiska studier visar på stora behov av alt forcera miljöarbe-

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 
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tet bftde i centrala Europa och inte minst i staterna i den östra delen av 
Europa. EG-kommissionen har under december månad 1992 beslutat om ett 
särskilt handlingsprogram för trafiken, som inkluderar miljöfrftgorna. 

Ett samarbete har på svenskt-polskt initiativ inletts mellan staterna runt 
Östersjön. Detta syftar till att la fram ett handlingsprogram för trafikens mil
jöarbete i denna region. Arbetet kommer att redovisas redan under år 1993. 

Regeringen gav i början av år 1992 trafikverken i uppdrag att årligen redo
visa miljösituationen och föreslå åtgärder som reducerar miljöeffekterna 
från trafiken samt föreslfi särskilda miljömål för transportsektorn. Redovis
ningen av verkens första miljöplaner visar tydligt att det kommer att krävas 
ytterligare insatser. 

Regeringen kommer i början av år 1993 att ge trafikverken i uppdrag att 
komma med preciserade förslag avseende åtgärder inom vägtrafiken, sjöfar
ten, flyget och järnvägsområdet. 

Ett antal utredningar påg{ir för närvarande. Naturvårdsverket kommer i 
början av år L 993 att redovisa sitt uppdrag om hur ett miljöklass-system för 
bensin bör utformas. Likas;'i. kommer utredningen Förenkling och ~"iversyn 
av vissa regler i inkomstslaget tjänst att under våren 1993 redovisa förslag om 
hur reseavdragen bör utformas. Inom regeringskansliet pågår arbete med en 
promemoria om beskattningen av förmånsbilar. Miljöklass-systemet för for
don ses samtidigt över inom regeringskansliet. 

flera olika studier i övrigt pekar på behovet av åtgärder inom flera områ
den som faller inom ramen för den fastlagda strategin. 

Transportforskningsberedningen och Nutek har under året lämnat rappor
ter om anv~indningen av bl.a. biobränslen som fordonsbränsle och hur el
och hybridbilsutvccklingen fortskrider. 

Ett viktigt element i den långsiktiga strategin är att utnyttja ekonomiska 
styrmedel för att påverka sf1väl den tekniska utvecklingen som efterfrågan 
på transporter mot en miljöanpassning av trafiken. Erfarenheterna från höj
ningen av bensinpriset i anslutning till 1991 års skattereform visar på möjlig
heterna att dämpa bränsleförbrukningen. Krisuppgörelsen mellan rege
ringen och socialdemokraterna innefattade en höjning av skatten på bensin. 
Kommunikationsdepartementet genomför nu studier rörande effekten av en 
bestående hög prisnivå. Preliminära beräkningar, som Statens väg- och tra
fikinstitut gjort, visar att bensinprishöjningarna på kort sikt minskar både 
trafikarbetet och bensinförbrukningen med drygt 6 %. På längre sikt mins
kar bensinförbrukningen ytterligare. Detta beror delvis på ändrad samman
sättning på fordonsparken i riktning mot bensinsnålare bilar. 

Hösten 1992 publicerade Kommunikationsdepartementet en rapport kal
lad Trafikavgifter på samhällsekonomiska villkor (Ds1992:44). Rapporten 
behandlar transportsektorns kostnadsansvar dvs. hur de samhällsekono
miska kostnaderna av trafikens externa effekter skall behandlas. En genom
gång av hur kostnadsansvaret beaktas i olika länder i Europa redovisas. 

Under våren 1993 kommer regeringen att redovisa förslag till hur den 
långsiktiga investeringsplaneringen skall inriktas. Miljöhänsyn i planeringen 
kommer att rn en ökad betydeisc. 

Arbete pftgår för niirvarandc inom regeringskansliet med en banlag vilket 
innebiir att i framtiden miljöhiinsyncn kommer att beaktas i ett tidigt skede 

Prop. 1992/93:100 
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vid planeringen av nya jiirnvägssträckningar. En översyn av viiglagen sker 

också i syfte att ytterligare förstärka det system med miljökonsekvensbe
skrivningar som redan i dag föreskrivs i viiglagcn. 

Som framgått av min redovisning pågår nu ett brett arbete som syftar till 

att konkretisera olika åtgärdsförslag inom resp. trafikgren. 

Sverige och den europeiska integrationen 

Sveriges ställning som ett högt utvecklat, litet land med ett starkt exportbe
roende har lett till en tilltagande internationalisering. Väl fungerande trans

porter och andra kommunikationer iir av central betydelse för handelsutby
tet och samarbetet liinder emellan. Dessa sektorers roll förstärks nu ytterli

gare genoq1 det fördjupade europasamarbetet och då närmast genom EES

avtalet. 
Den 1 januari 1993 har enligt planerna varit slutdatum för fullbordandet 

av EG:s interna marknad. De friheter som följer av marknadens genomfö

rande träder dock i kraft med vissa eftersläpningar. Förseningar vid avveck
lingen av konkurrenshinder kan konstateras på en rad omrf1den inte minst 

transportområdet. Viktiga liberaliseringar som frihet att utföra cabotagc vid 

luftfart, sjöfart och vägtransporter genomförs i sin helhet först efter långa 

övcrgångsperiodcr, liksom harmoniseringsåtgärdcrna för skatterna på väg
användning och på innehav av vägtransportfordon. Även RES-avtalet be

räknades kunna tillämpas från och med 1januari1993. Den tidpunkten kom
mer att förskjutas som följd av resultatet i den schweiziska folkomröst

ningen. 

Trots förseningarna börjar den fria transportmarknaden i Västeuropa nu 

bli en realitet för svenska operatörer. När EES-avtalct väl träder i kraft kom
mer möjligheterna att konkurrera med transporttjänster inom BES-området 
att öka successivt i den takt EG:s senaste avregleringsbeslut införlivas i EES
avtalct. De nationellt betingade restriktioner som sedan lång tid präglat de 
internationella transporterna i4r på väg att försvinna vilket öppnar möjlighe
ter för nya, effektivare, säkrare och miljövänligare lösningar för transport
företagen. 

EES-avtalet kommer att medföra en rad nya regler som tidigare inte till

lämpats för svenska aktörer på den egna hemmamarknaden eller på markna

derna i de övriga EFTA-länderna. Bland dessa kan för vägtransporterna 

nämnas nya körtidsreglcr, belastningsbestämmelser och ekonomiska regler 

för yrkestrafikprövningen. För luftfarten ökar möjligheterna till anslutnings

cabotage och för sjöfarten införs cabotagefrihct med vissa inskränkningar 

och övergångspcrioder. För järnvägstransporterna kommer möjlighet till 

öppnande av bannätet för konkurrens mellan staterna enligt avtal mellan 

operatörerna och vid kombitrafik. 

EES-avtalet kommer att ge Sverige möjlighet att påverka beslutsfattandet 
i EG på beredningsstadiet. Det skall ske genom att EG-kommissionen råd

frågar experter från EFTA:s medlemsländer på samma sätt som den rådfrå

gar experter från EG-medlcmstaterna. I praktiken innebär detta att svenska 
transport- och, kommunikationscxperter bereds möjlighet att delta i arbetet 

i vissa av kommissionens rådgivande kommitteer och arbetsgrupper. Ett an-

Prop. 1992/93:100 
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nat exempel på detta är svenska experters medverkan i EG:s arbete nH:d att Prop. 1992/93:100 
utforma nya miljöregler för trafiken. Sverige har redan under 1992 inbjudits Bilaga 7 
av EG-kommissionen och deltagit i visst expertarbete med avseende på ut-

formningen av den framtida infrastrukturen på hamn- och sjöfartsomrf1d.::t i 

förbindelse med Trans-European Networks och på området konventionella 
järnvägstransporter. Även övrigt expertsamarbete i bercdningsfasen blir av 
stor vikt för svenska experters möjligheter att påverka den framtida utform-
ningen av transportpolitiken inom EG. Svenskt deltagande i denna typ av 

arbetsgrupper kommer därför att prioriteras vilket kommer att ställa krav på 

nya former av beslutsfattande på transport-och kommunikationssektorerna. 
Samordningen av de svenska insatserna i EG-arbetet blir nu allt viktigare. 

Ytterligare former för samverkan och informationsspridning kommer därför 

att behöva utvecklas. 

Yrkestrafikfrågor m.m. 

Beslutet om avregleringen av taxi ligger fast. Reformen har visat sig vara en 

framgång. Utbudet av taxifordon har ökat kraftigt. Väntetiden på taxi är 

som regel mycket kort. Allt fler indikationer finns på att taximarknaden, 

som alltid varit genomreglerad, nu börjar agera affärsmässigt. En ökad pris
konkurrens har märkts under året med lägre respriser som följd. Därmed 

slår avregleringens fördelar successivt igenom. 
Det kan emellertid också konstateras att avregleringen kommit att med

föra en del omställningsproblem för de tidigare. etablerade taxiföretagen. 

Detta är en konsekvens av att niiringen sedan lång tid tillbaka varit reglerad 

i detalj. I propositionen 1992/93:106 om åtgärder rörande taxitrafiken, som 
regeringen senare denna dag beslutar om, lämnas åtskilliga förslag till åtgär

der för att komma till rätta med vissa problem inom taxiverksamhetcn. 

Redan tidigare under hösten 1992 har regeringen beslutat om viktiga åt

gärder rörande taxi. Det ena beslutet avser ett medgivande om samkörning 

av TSV:s yrkestrafikregister med Kronofogdemyndigheternas utsökningsre
gister om skatter och avgifter. Genom beslutet får länsstyrelserna nu ett 
bättre verktyg för sin tillsyn. Regeringen har uppdragit åt Statskontorct att 
se över länsstyrelsernas arbete och lämna förslag för att effektivisera verk
samheten. 

Vidare har regeringen i december 1992 beslutat att taxiförare skall besitta 
viss yrkeskompetens utöver att köra själva fordonet vilken godkänns vid ett 
särskilt skriftligt prov. Taxiförare skall inneha särskild legitimation som skall 

vara synlig i taxibilen. Det är nu vidare ett klarare samband mellan trafiktill

stånd, tillståndshavare, fordon och rcgistreringsskylt för taxitrafik. 

Slopandet av linjetrafiktillstånden för busstrafiken i länen medför succes

siva besparingar för trafikhuvudmännen. Inledningsvis har kostnadssänk

ningar på 10-15 % kunnat noteras. Det är med tillfredsställelse jag nu kan se 
att den marknadsmässiga upphandlingen i allt större utsträckning kommer 

att omfatta också de områden där de stora kommunala kollektivtrafikföreta

gen verkar. Möjligheterna till effektiviseringar med en fri upphandling synes 
vara betydande. Den uppdelning i beställar- och utförarroller som sker bi-
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drar till ökade möjligheter till en hiittrc trafikförsörjning till oförändrade Prop. 1992/93:100 

kostnader. Bilaga 7 

Den !januari 1993 träder den ändrade lagstiftningen i kraft betriiffande 

tilbtåndsprövningen för den långväga busstrafiken. Det innebär all nuva

rande skaderekvisit mjukas upp genom en omvänd bevisbörda. I fortsätt

ningen skall det vara järnvägsföretagel eller trafikhuvudmannen som skall 

göra sannolikt att de ekonomiska förutsättningarna att driva den berörda 

trafiken skadas i betydande mån om det sökta tillståndet beviljas. Vidare 

giillcr all lillstånd skall beviljas oavsett skada för något järnvägsförelag eller 

någon huvudman om den sökta trafiken enligt tillståndsmyndighetens be

dömning kommer all medföra en väsentligt bättre trafikförsörjning. I detta 

sistniimnda begrepp ligger också väsentligt lägre rcspriser. 

För många medborgare bör en avreglerad busstrafik kunna medföra 

sänkta rcspriscr på strikkor där tåget har svårt att konkurrera på grund av 

högt kostnadsläge och glesa turer, men där busstrafik tidigare inte fått bedri

vas till följd av regler som slopas den I januari 1993 i yrkestrafiklagcn om 

skada för järnviigstrafik. 

Handikappfrågor 

Riksfärdtjänsten bör kommunaliseras vid årsskiftet 1993/94. Det innebär att 

kommunerna får överta kostnadsansvaret för all färdtjänst. Förslaget om ett 

förlindrat huvudmannaskap för riksfärdtjänstcn kommer att ske inom ramen 

för den s.k. finansieringsprincipen för fördelning.av kostnader mellan kom

munsektorn och staten. Närmare förslag om framtida regler och villkor för 

riksfärdtjänstcn kommer att föreläggas riksdagen under våren. 

Handikappanpassningcn av kollektivtrafiken förbättras successivt. Före

skrifter finns för alla slag av färdmedel utom för taxifordon, för vilka del i 

stället utformats "allmänna råd". Föreskrifterna är tvingande för trafikföre

tagen och tillverkarna. Det är emellertid angeläget att de olika trafikverken 

skärper kraven på handikappanpassningen inom sina respektive trafikgre

nar. Det kan erinras om att Vägverket fr.o.m. 1 januari 1993 har ansvar inte 

bara för anpassningen av vägtrafikfordon, utan också har uppgiften att ini

tiera, planera och följa upp anpassningen samt verka för att anpassningen 

samordnas mellan samtliga trafikgrenar. 

Det är också viktigt att de olika trafikverken, inklusive Postverket och Te

leverket, har nära samarbete med företrädare för handikappade i sitt arbete 

med att öka tillgängligheten för rörelsehindrade och andra personer med 

funktionshinder. Med anledning härav anmodades trafikverken i en skri

velse i början av 1992 att redovisa vilka samverkansformer som verken har 

med handikapprörelscn. Av redovisningarna framgår att samverkan som re

gel sker i fasta referensgrupper men också med lokala grupper t.ex. vid om

byggnad av flygterminaler. Verken hänvisar också till att de deltar i Trafiksii

kcrhetsvcrkcts rådgivande delegation för handikappfrågor. 

På det internationella området sker successivt ett erfarenhctsutbyte i syfte 

att finna lösningar som underlättar handikappades förflyttningsproblem. 

Sverige har varit ledande när det gäller att introducera s.k. servicelinjer 
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inom kollektivtrafiken. Sådana linjer har mottagits mycket viil av de handi- Prop. 1992/93: l()l) 

kappadc och har dessutom bidragit till siinkta kostnader for färdtjänsten. Bilaga 7 
De svenska trafikföretagen har alltmer börjat anviinda sig av s.k. låggolv-

bussar. De ger möjlighet även för gravt rörelsehindrade att Hitt g~'i på och av 

bussen. 

En tredje positiv nyhet iir att SJ nu har ett stort antal personvagnar som 

är försedda med rullstolslift. Jag utgår frän alt SJ även fortsiittningsvis infor

merar om rullstolsburnas möjligheter att på liingre sträckor kunna resa med 

tåg, t.ex. i riksfärdtjänsten. 

Trafiksäkerhet 

Trafiksiikerhetsarbetet kommer under de kommande åren att prioriteras. 

Vissa åtgiirder har redan vidtagits, men ytterligare åtgärder är nödvändiga. 

Olyeksutvecklingen under senare hälften av 1980-talct och det splittrade an

svaret för trafiksäkerhctsarbetet motiverade en översyn av det offentliga tra

fiksiikerhetsarbetets inriktning och organisation. Den särskilde utredaren 

som regeringen tillsatte föreslog bl.a. att Trafiksäkerhetsverket skulle av

vecklas och att huvuddelen av verkets uppgifter skulle föras över till Vägver

ket. 

Efter förslag från regeringen har riksdagen beslutat att Trafiksäkcrhets

vcrkct skall läggas ned med utgången av detta år och att de verksamheter 

som fullgörs av verket förs över till Viigvcrket fr.o.m. den 1 januari 1993 

(prop. 1992193:2, bet. 1992/93:TU4, rskr.1992/93:58). 

I och med den organisatoriska förändringen av trafiksiikcrhctsarbctet har 

ett första steg tagits för att ytterligare effektivisera och rationalisera verk

samheten. 

Som ett andra steg kommer jag senare att förcslä regeringen att föreliigga 

riksdagen en proposition med förslag att anta en strategi för att ytterligare 

förbättra säkerheten på vägarna. Denna strategi skall bygga pft en helhets

syn, kunskap och långsiktighet. Min avsikt är att regeringen under vintern 

skall återkomma till riksdagen i denna fråga. I samband hiirmcd avses iivcn 

frågor om förarutbildning, hastighetsbcgriinsningssystcrn m.m. all behand

las. 
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A. Komrnunikationsdcpartementet m.m. 

A 1. Kommunikationsdcpartementct 

1991/92 Utgift :n 360 935 

1992193 Anslag 34823 000 

J 993/94 rörslag 45 726000 

Jag beriiknar anslaget för niista budgetår till 45 726 000 kronor. 

Anslaget för Kommunikationsdepartementet har budgeterats utan hiinsyn 

till de t..:kniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån 

p:'\ lönckostnadsp{llägget, den iindradc finansieringsformen för Statshiilsan, 

övergfö1gen till liin i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av an

slagen. Riktlinjerna för dessa föriindringar har tidigare denna dag redovisats 

av chefen för Finansdepartementet (bilaga I). Det belopp som kommer att 

ställas till Kommunikationsdepartemcntcts disposition kommer slutligt att 

faststiillas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika fr:"tn det nu 

budgeterade beloppet. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell riintebcliiggning av statliga mcdclsflöden samt presenterat den mo

dell som bör tilliimpas. Kommunikationsdepartemcntet kommer diirför att 

tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgiildskontoret och medlen under 

detta anslag förs till detta konto. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommu11ikatio11sdepai1ementet för budgetåret 1993194 anvisa 

ett ramanslag pft 45 72(i 000 krnnor. 

A 2. Utredningar m.m. 

1991/92 

I 9l)2/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

fors lag 

7 1(19 072 

5 710 000 

12 490 000 

Reservation 3166941 

Med hiinsyn till den heriiknade omfattningen av utredningsverksamhetcn 

bör anslaget uppgå till 12 490 000 kronor under nästa hudgetftr. Jag har d:ir

vid beriiknat medel för viss prognosverksam het som i dag utförs av Statens 

viig- och trafikinstitut. Jag återkommer till denna fr:lga i den forskningspoli

tiska propositionen för åren 1993/94-1995/96 som avses läggas under våren. 

Jag hemstiilkr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utredningar m.m. för budgetåret 1992/93 anvisa ett raman

slag pf1 12 490 000 kronor. 

A 3. Viss internationell verksamhet 

J 991/92 Utgift 3 950056 

1992/93 Anslag 4 65 l 000 

1993/94 Förslag 5151000 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 
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Anvisat 
1992/93 

1. Fl.irhandlingar riirandc luftfarten 
2. Fiirell[a Nationernas ekonomiska korn

missiun fiir Europa (ECF) 
:l. Furupeiska tr:inspurt ministerkonferen

sen (CEMT) 
4. lntemationl'll:1 jiirnviigsfordragen 

(COTlF) 
5. Internationellt s:1111arbetc.: rörande sjö

farten samt Internationella sjl"1fartsorgani
s:1tionen (Iiv!O) 

h. Diverse internationell verksamhet(bl.a. 
FES, Eli) 

Summa kronor 

665 000 
665 000 

570 000 

25000 

1526 000 

1200000 

4 651000 

Beriiknad ändring 
1993i94 -

() 

() 

() 

() 

() 

500000 

500000 

Under posten 6. har medel beräknats för kostnader i samband med ökat 

internationellt engagemang i samband med EES-avtalcts ikraftträdande och 

fiirbcredelser för EG-medlcmsskap. Anslaget bör beräknas till 5 151 000 

kronor. 

Jag hemsUiller :llt regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss i111cnw1ionell vcrksumher för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett förslagsanslag på 5 151 000 kronor. 

A 4. Kostnader för avveckling av Trafiksäkerhctsvcrket 

1992;<)3 

1993/94 

Anslag 

Förslag på 

tiWiggsbudget I 

Förslag 

40 000 000 

32 ()()() 000 

Riksdagen har hösten 1992 fattat beslut om att Trafiksiikerhetsverkd (TSV) 

skall avvecklas (prop. 1992/93:2, bet. 1992/93:TU4, rskr. 1992/93:58). TSV 

upphi.ir som myndighet dcn 31 december 1992. Vägverket övcrtar fr.o.m. 

den I januari 1993 de uppgiftcr som i dag ligger på TSV. Jag riiknar i sam

band hiirrned med en viss rationaliscringsvinst. 

Jag har denna dag föreslagit att 40 000 000 kronor anvisas på tilliiggsbudgct 

I innevarande budgetfir för kostnader i samband med awccklingcn av TSV. 

f<iir budgetf1ret 1993/94 föreslftr jag att medel avsätts för att tiicka kostna

der för att fullfiilja aweeklingen av TSV. 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ko.wwderför m•i•cckling ai• 1/-ufiksiikerhc1.1Tcrkl'I för hudgct

:l1"Ct I 993/l)4 anvisa ctt förslagsanslag på 32 000 000 kronor. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 7 



B. Vä,gväsende m.m. 

1 Vägverkets verksamhet 

Sammanfattning av föredragandens förslag 

Övogripandc mål: 

I 988 års trafikpolitiska beslut ligger fast. Vägverkets verksamhet 

skall riktas mot tillväxtbefrämjande viigåtgiirder i syfte att bidra 

till de trafikpolitiska mål som Jades fast i 1988 års beslut. frågor 

som rör miljö, trafiksäkerhet och regional balans skall ges en fort

satt stor betyddse i verksamheten. 

Vt'rksamhetsanalys: 

- All produktion i Vägverket skall marknadsanpassas och så snart 

det iir möjligt utsättas för full konkurrens och föras till en annan 

huvudman. I avvaktan på ett lagförslag om anbudskonkurrens i 

den offentliga sektorn skall följande gälla för Vägverket. Under år 

1993 skall minst 75 <;'(;av Viigverkets nyinvesteringar upphandlas i 
konkurrens av väghållningsdivisionen. fr.o.m. inledningen av år 

1994 skall HJO% av Vägverkets nyinvesteringar upphandlas av 

v~ighållningsdivisionen på affärsm:issiga grunder och under kon

kurrens. Motsvarande siffra för drift- och underhållsverksamheten 

skall vara minst 50 % år 1994. 

- Viigverkets produktionsverksamhet skall bolagiseras med inrikt

ning mot år 1995. Bolaget skall vara ett självständigt bolag direkt 

ägt av staten. 

- Viiginvest AB bör under en övergångsperiod iiga och förvalta ak

tier i samtliga till Viigverket knutna hel- och delägda bolag med 

undantag flir SVEDAB. 

Resurser: 

- En iivergftng till ett nytt finansicringssystem skall ske. Finansie

ringen av Viigvcrkets investeringar skall frfönst ske genom liln i 
Riksgiildskontoret. Amortering och ränta på lånen skall betalas 

med anslag över statsbudgeten. 

1.1 Viil,'l'erket 

Viigverkct iir central förvaltningsmyndighct för frågor om v~ighållning. Ver

ket har ett samlat ansvar för den statliga väghållningen med ansvar för trafik

siikerhet och miljö vilket i huvudsak inkluderar planering, byggande och 

drift av det statliga viigniitet samt fördelning av vissa statsbidrag. Vidare för

valtar Viib'Verket statens aktier i ett antal bolag. Swedish National Road 

Consulting Aktiebolag (SweRoad AB) bedriver på affärsmässiga grunder 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 
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exportverksam hel på väghållningsomrf1det. Viigverkets Investerings Aktie- Prop. 1992/93:100 
bolag Väginvest (Viiginvest AB) svarar för Viigverkels iigarfunktion för av- Bilaga 7 
giftsfinansierade viigobjekt. Svensk-Danska Brnfiirbindelsen SVEDAB Ak-

tiebolag (SVEDAB) svarar bl.a. för drift, byggande och finansiering av de 
svenska anslutningarna till iiresundsförbindelsen. 

I den nya budgetprocessen ingår Vägverkct i budgetcykel tre. Verket re

dovisade den 1 september .1992 en fördjupad anslagsframställning avseende 

budgetåren 1993/94-1995/96. 

Viigverket har i sin fördjupade anslagsframsliillning redovisa! grunderna 

för verksamheten. Verksamheten utgår ifrån de delm:'\I för vägtrafiken som 

lades fast i del trafikplllitiska beslutet år 1988. Resultatanalysen visar i vilken 

mån som Vägverket har medverkat till all uppnå dessa mftl. 

Som första delmftl angavs att ansvaret för viighållningen skall vara lämp

ligt avgriinsat. En omfattande översyn av fördelningen av viighållningsansva

ret mellan siat och kommun har därför gjorts med resultat att Vä!,>verket har 

övertagit viighållningsansvard för ca 1300 km väg från kommunerna och 

överlämnat 1500 km länsväg till kommunerna. Detta har skapat en tydligare 

ansvarsfördelning och möjliggör en rationellare skötsel av de högtrafikerade 

genomfartsvägarna. Vidare överfördes genom riksdagens beslut våren 1992 

(prop.1991/92:150, bet. 1991/92:FiU29, rskr.1991/92:345) det ekonomiska 

ansvaret för de statskommunala vägarna till kommunerna. 

Det andra delmålet är att vägkapitalet skall siikras. Detta har endast delvis 

kunnat uppnås. I syfte att bl.a. tillgodose detta delmål startades f1r 1988 ett 

biirighetsprogram. Programmet omfal!ar omkring l OUO ny- och ombygg

nadsprojekt som skall genomföras under en tio:'lrsperiod. Inom ramen för 

programmet har ca 570 broar bytts ut eller förstiirkts t.o.m. år 1991 för att 

klara högre fordonsvikter. De tillfälliga restriktionerna i skogsliinen i sam

band med tjällossning har däremot inte kunnat minskas i tillriicklig omfal!

ning. Avstängningstiderna på de viigar som inte har <°1lgiirda!s har ökat. 

Det tredje delmålet är att åstadkomma en god miljö. Vägverket har i Mil

jörapport 1991 redovisat viigtrafikcns pf1verkan på miljön vad gäller luftför
oreningar, energihushållning, buller, naturresurser och markanv;indning, 

kemikalieanvändning, vibrationer samt avfalls- och avloppsvatten. I den 

miljörapport som trafikverken gemensamt har redovisat föreslf1s sektorsmål 

för resp. trafikslag vad gäller luftföroreningar. Vägtrafikens bidrag till luft

föroreningarna förväntas minska under 1990-talct vad g~iller svaveldioxid, 
kolväten och kväveoxider. Däremot fö1viintas utsläppen av koldioxid öka. 

Föreslagna sektorsmål för transportsektorn kan dock inte uppnås utan om

fattande åtgärder. I Vägverkets miljörapport framförs diirför ett antal åtgär

der i syfte att uppnå dessa mål för att begränsa luftföroreningarna. När det 

gäller bulleråtgärder pf1går för närvarande en samlad översyn av bullerfrå

gorna på riksdagens initiativ. Krav på miljökonsekvensbeskrivning i projek

teringen infördes i väglagen år 1987 vilket medfört en ökad miljöh;insyn i 

projekteringen. I rapporten föreslås ytterligare fögärdcr för att minska på

verkan på naturresurser och markanvändning liksom för alt minska påver

kan från kemikalichantering, vibrationer, avfall och avloppsvalten. 

Det fjärde delmålet är en förbättrad trafiksäkerhet. Detta mål har bara 

delvis infriats. Antalet dödade och skadade i trafiken ökade från ca 11 000 

2 Riksdt1grn /<19:'.!93. I sa111/. Nr 1110. Bi/11gt1 7 
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personer år 1987 till ca 12600 p.::rsoner t1r ll)8<J fiir att sedan minska igen till Prop. 1992/93:100 
ca 11 750 personer umkr är 1991. Bilaga 7 

Det femte dclm;01kt är att transportsystemet skall utformas så att det bi

drar till ett dfektivt resursutnyttjande. Trots ökade viiginvesteringar har den 

kraftiga trafikiikningen och iinurade hastigheter inneburit att den samlade 

restiden under pnioden 1987-1991 ökat med 17 i;;., pt1 riksviigar. Under pe

rioden l lJ87-l 991 har 82 mil ny viig öppnats för trafik pt1 statsviigniitct. Sam

tidigt har viigar med bristande kapacitet ökat med 95 mil beroende pt1 trafik

ökningen under perioden. 

Det sjiitte delmttlct iir att viigpolitiken skall siikerstiilla en tillfredsstiil

landc standard iivcn p:'1 det lf1gtrafikerade vägnätet. Detta mfd har inte helt 

kunnat uppn;°is. 

I anslagsframstiillningen har vidare redovisats Viigverkcts medelsberiik

ning fiir perioden 1993/94-1995/96. Viigvcrkct framht1ller att kraftiga an

slagshöjningar kriivs fiir att vidmakthålla viigkapitalet. En annan utgångs

punkt for bcriikningarna iir att Viigverket fr.o.m. den 1 januari 1993 har 

övertagit ansvaret för Trafiksiikerhetsverkets (TSV) uppgifter. 

Viigvcrket hemsUilkr för budgetåret 1993/94 om anslag p<'i sammanlagt 18 

miljarder kronor. 

1.2 Fiiredragandens ii\'Crviigandcn 

Ö1·o;~ripa11dc 111cU 

Viigvcrkets fördjupade anslagsframstillning ger, enligt min mening, en sam

lad bild iivl.'r i vilken omfattning de mål som lades fast för vägtrafiken i 1988 

års trafikpolitiska beslut har uppfyllts. Analysen ger också en uppfattning 

om hur Yiigverket bidragit till att uppfylla målen. Jag vill dock siirskilt kom

mentna de frf1gor som rör trafiksiikerhct och miljöfrftgor. 

Niir det giiller trafiksiikerhetsfd1gor beslutade riksdagen (prop. 1992/93:2, 

bet. 1992/93:TU4, rskr. 1992/93:58) med anledning av regeringens proposi

tion Om vissa organisatoriska forfodringar inom trafiksiikerhetsomrftdet alt 

liigga ned TSY fri'm den ljanuari 1993 och iivcrföra de uppgifter som TSV 

utfiirde till Viigverket. Regeringen aviserade samtidigt att man avs[1g [1ter

komma med förslag till ett samlat trafiksäkerhetspolitiskt program. Inom 

Kommunikationsdepartementct pågår d~irför ett arbett: med att utarbeta en 

proposition om inriktningen av det framtida trafiksiikcrhetsarbctet. Proposi

tionen beriiknas kunna föreliiggas riksdagen inom kort med följande ut

gtrngspunkter. 

Strategin i det framtida trafiksäkerhetsarbetet biir bygga pi'1 följande fyra 

hörnstenar. 

- Arbetet skall bygga på en helhetssyn samt på en tfdmodig. konsekvent 

och h'ingsiktig strategi. D;I kan en konsensus kring strategin och en accep

tans av fttgiirderna uppn[1s. 

- Trafikanten skall siittas i centrum. De olika f11giirderna skall utformas sf1 

all de utgfir från, eller f1trninstone inte står i direkt konllikt med, trafikan

tnnas perspektiv. En dialog mf1ste skapas mellan myndighetn och trafi

kanter. 
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- Arbetet skall hygga på kunskap och inte på tyckande. Då kan man und- Prop. 1992/93: 100 
vika fruktk>sa diskussinner och diirigenom undgå ändra inriktning som en Bilaga 7 

följd av tillfiilliga opinionsmiissiga fluktuationer. 

- Trafiksiikcrhetsarbetet mr1stc organiseras så att ansvar och befogenheter 

iir samlade och klart preciserade samt så alt antalet aktörer blir så få som 

miijligt. 

Metoden för att genomföra strategin skall vara ett nära samarbete mellan 

Viigverket och polisen. 

Vid statsmakternas val mellan olika t1tgärder bör följande åtgiirdcr priori

teras. 

- Åtgiirder som har Lind trafiksiikerhetseffekt och som har en avgörande 

inverkan pft n{igon eller flera av de av samhället prioriterade problemom

rådena. 

Åtgiirder som iir samhiillsekonomiskt motiverade och där kostnadsansva

rct friimst iivilar staten. 

- Åtgärder som i så liten utsträckning som möjligt försämrar de övriga 

transportpolitiska mf1lcn - helst sådana som förbättrar. 

- Åtgärder som har en positiv effekt på trafikantens vilja till ökad säkerhet. 

- Åtgärder varom kunskapen iir så stabil att inga ekonomiska, praktiska 

eller andra problem kan förutses uppstå i genomförandet. 

Jag återkommer till regeringen med en mer genomgripande föredragning 

i dessa fr<°1gor dt1 propositionen om inriktningen av det framtida trafiksiiker

hetsarbetet skall beslutas. 

Riksdagens beslut beträffande TSV får också konsekvenser för Vägver

kets ansvar för den yrkesmiissiga trafiken och då särskilt de åtgärder som rör 

taxiniiringen. I proposition (1992/93: 106) om fttgärdcr rörande taxitrafiken 

som regeringen denna dag beslutar om, föreslås en rad åtgiirdcr som Vägver

ket kommer att ansvara för. Avregleringen av taxinäringen har skapat behov 

av att pf1 skilda omr<°tdcn följa upp giillandc lagstiftning genom snabba och 

resoluta f1tgiirdcr. Jag förutsätter att Vägverket inom ramen för sina resurser 

och i sin nya organisation tar detta ansvar. 

Regeringen gav hösten l 991 en särskild utredare i uppdrag att se över AB 

Svensk Bil provnings (ASB) monopol pf1 kontrollbesiktning av vägtrafikfor

don. Utredningen överliimnadc i november 1992 ett betänkande (SOU 

1992: 115) Kontroll i konkurrens - avveckling av AB Svensk Bilprovnings 

monopol på kontrollbesiktning. Utredningen remissbehandlas för närva

rande. Jag avser att uncler i!r 1993 återkomma med förslag om hur ASB:s 
monopol skall avskaffas. 

Beträffande miljöfrågorna har Vägverket i Miljörapport 1991 och i trafik

verkens gemensamma miljörapport redovisat trafiksektorns påverkan på 

miljön och hur sektorn bidrar till att uppfylla riksdagens mål. Vidare har ett 

antal åtgärder för att minska viigtrafikens negativa påverkan på miljön redo

visats. Enligt min mening iir det av stor vikt att riksdagens beslut om att sek

torn skall ta ansvar för att minska den negativa påverkan på miljön fullföljs. 

Miljöfrågorn<t bör därför ges en fortsatt stor betydelse i verksamheten. Re

geringen kommer kontinuerligt att följa upp det arbete som verket bedriver 

for att bidra till att minska viigtrafikcns negativa påverkan på miljön. 
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Vi:rk.rn111hetsa11a~vs Prop. 1992/93: 1()() 

I proposition Niiringspolitik för tillviixt (prnp. 1990/91 :87) föreslog rcge- Bilaga 7 

ringen att Viigverkcts organisation skulle föriindras. Den nya organisationen 

skulle enligt förslaget hest?1 av en bcstiillardel - v:igh[1llningsdivisionen, och 

en produktionsdel - produktionsdivisionen. I samband med denna organisa

tionsfiiriindring föreslogs iiwn en iindring av Viigvcrkcts regionala förvalt-

ning. Riksdagen godbndc regeringens förslag (bet. 1990/91 :TU26, 

rskr. 1990/91 :32(i). Den nya organisationen infördes f r.o.m. den 1 januari 

.I 992. Efter fiirslag i 1992 :lrs budgetproposition (prop. I 991/<J2: 100 bil. 7, 

bet. 199J/92:TU15, rskr. l<J<Jl/92:248) har riksdagen vidare b<:slutat att in-

riitta en siirskild enhet - bolagsenhetcn -· för den kommersiella verksamhet 

som iir skild frt\n myndighctsuppgifterna. Enhetens uppgift iir att förvalta 

aktier i verkets dotterbolag och bedriva niidvändig affiirsutveckling. 

Viigverkets verksamhet har under de senaste åren priiglats av de ökade 

satsningarna p<°1 infrastrukturområdet samt av den ovan beskrivna omorgani

sationen. Jag har erfarit att det p<°1gtir ett arbete inom Vägverket med att yt

terligare effektivisera v..:rkets organisation. En resursanpassning genomförs 

liksom en utveckling av bestiillar- och utfiirarrnllerna. År 19% hediims per

sonalbehovet ha minskat med 1 500-2000 personer jiimfiirt med år .1992. 

Även produktionsresurserna komm..:r i omfattande grad att minskas. 13yg

gandeprnduktionen har under ;°1ren J<J89 till 1991 ökat fr<°rn 2400 miljoner 

kronor till 3 000 miljoner kronor (löpande priser). 

Antalet anstiillda i Viigverket har samtidigt minskat från 8 371 personer 

till 7 650 personer mellan ~1r 1 <lö9 och t1r 1992. 

Det iir av sti\rsta vikt att det arbl'le som nu bedrivs i Viigverket med att 

anpassa organisationen till nya fiirutsiittningar fortsiitter. Viigh<°tllningen bör 

utvecklas si'1 att den i ökad omfattning stiirker produktivitctsutvccklingen i 

samhiillct och skapar bra och effektiva kommunikationer och en ökad till

v:ixt. I viigh;'\llningsansvaret ingilr ockst1 att ta h:insyn till regional balans och 

till miljön och hushI'1llningcn med naturresurser. Dessutom har Vägverket i 

och med beslutet om TSV:s nedliiggning och övergående i Viigwrket givits 

ett samlat ansvar fiir trafiksiikerhctsområdet. Allt detta skapar nya förutsätt

ningar för statens roll som viigh~dlarc. 

J dag har staten genom Viigverket ett samlat ansvar fiir den statliga viig

hållningen vilket i huvudsak inkluderar planering, byggande och drift av det 

statliga viigniitet. 

I framtiden hör statens roll som viighållare vara att verka som en beställare 

av viighållningsprndukter och -tjiinster inom ramen för de trafikpolitiska mål 

som riksdagen har angivit. Denna uppgift bör Viigverket såsom statens myn

dighet utföra. Detta innehiir en avseviird renodling av Viigvcrkets vägh;'lll

ningsuppgift. 

I linje med denna renodling av Viigverkets roll skall den produktionsverk

samhet som Viigverket i dag utför marknadsanpassas och s;'\ snart det :ir möj

ligt utsiittas för full konkurrens och föras till en annan huvudman. En arbets

grupp i Niiringsdepartementet har i en departementspromemoria (1992: 121) 

Anbudskonkurrens vid offentlig produktion - ett lagförslag, föreslagit en ge-

nerell lagstiftning om anbudskonkurrens i den offentliga sektorn. f'iirslaget 
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berör bl.a. Viigverkets omri\de. I awaktan på att regeringen tar stiillning till 

arbetsgruppens förslag skall nedanstf1ende giilla för Vägverkets del. 

I dag ~ir Viigvcrkets produktionsverksamhet endast delvis konkurrensut

satt. 70-80 C:i:1 av nybyggnadsverksamheten utsiitts i dag för konkurrens i nå

gon form medan motsvarande siffra för drift- och underh<'tllsverksamhetcn 

är drygt 20 C:6. Under är 1993 skall minst 75 ':'·{;av Viigverkets nyinvesteringar 

upphandlas i konkurrens av väghftllningsdivisionen. Fr.o.m. inledningen av 

f1r 1994 skall I 00 % av Viigverkets nyinwsteringar upphandlas av väghåll

ningsdivisionen på affärsmiissiga grunder och under konkurrens. Motsva

rande siffra för drift- och underhftllsverksamheten skall vara minst 50 %. år 

1994. Det iir dock väsentligt all detta genomförs samtidigt som kvalitetskra

ven i verksamheten hälls pä en hög nivä, inte minst med hiinsyn till trafiksii

kerheten. 

I och med att produktionsverksamheten konkurrensutsälls behöver staten 

inte längre ta ett ansvar för produktionen inom viighållningsområdct. Kon

kurrensutsatt verksamhet bör inte bedrivas i myndighetsform om det inte 

finns särskilda skiil for detta. 

I 1992 t1rs budgetproposition angavs att en bolagisering av verkets produk

tionsverksamhet kan komma att bli aktuell. Regeringen anmälde då att man 

ämnade återkomma till frägan. Jag anser nu att de erfarenheter som gjorts 

beträffande förändringen av Viigverkets verksamhet föranleder mig att åter

igen ta upp frt1gan om en bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet 

som ett led i renodlingen av Viigverkets uppgifter. 

Riksrevisionsverket (RRV) har på regeringens uppdrag genomfört en 

översyn av konkurrensutsatt affärsverksamhet hos förvaltningsmyndighe

terna. Översynen har bl.a. omfattat överväganden om dels en bolagisering 

av produktionsdivisionen inom Viigverket dels en privatisering av den

samma. 

RRV anser att det inte finns några kommersiella hinder för en bolagise

ring. Förändringen kräver vissa övergångslösningar, oavsett när en bolagise

ring sker. RRV anser dock att produktionsdivision..:n uppfyller de av RRV 

uppställda förutsättningarna for bolagisering. 

Vidare anser RRV att det inte finns några principiella hinder för en priva

tisering av produktionsdivisionen med anledning av att Vägverket styrs ut

ifrån politiska mål och har ett ansvar för genomförandet av en statligt beslu

tad politik. Enligt RRV:s bedömning finns det ingen pfttaglig risk för att ut

förandet av produktionen inte kommer till stånd vid en privatisering, efter

som det finns en fungerande marknad på området. Anläggningsverksamhe

ten i Sverige i stort är dock en bransch med delvis bristande konkurrens. Pro

duktionsdivisionen är i dag starkt integrerad med övriga delar av Vägverket. 

Vid en privatisering skulle produktionsdivisionen därför bli tvingad att om

värdera sitt affärsupplägg när kopplingen till Vägverket försvinner. Kom

mersiell mognad saknas i dag i viss utsträckning enligt RRY. 

Vägverkets produktionsverksamhet kommer efterhand all marknadsan

passas och utsiittas för full konkurrens. Enligt min mening ger en sådan kon

kurrcnsutsiittning förutsiittningar för att bedriva produktionsverksamheten 

inom Vägverket i en form som är skild frän övrig verksamhet. 

Jag föreslår därför som ett led i renodlingen av Viigvcrket till en beställar-
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organisation all Viigvcrkcts produktionsvcrksamhct bolagiseras med inrikt
ning mot år 199.'i. 

Jag delar den syn som anförs i 1992 års finansplan om att det i normalfallet 
inte iir liimpligt med bolag under myndigheter. Denna uppfattning och öns

kan om en renodling av Vägverket till en beställarorganisation talar enligt 
min mening för att det produktionsbolag som bildas av Viigverkets produk

tionsvcrksamhet bör vara fristt1ende fdn Vägverket. I ett första skede bör 

stawn äga bolaget. När bolaget arbetar utifrån helt kommersiella förutsätt
ningar och p[i en fungerande marknad bör en privatisering överviigas. 

Ett omfaltande förberedelsearbete krävs dock inför en bolagisering dels 

inom Viigverkd för att produktionsverksamhcten skall kunna fungera pf1 en 

marknad med konkurn:ns dels inom regeringskansliet för att förbereda niid

viindig lagstiftning. 
Arbetet med att förbereda bolagiseringen bör inledas snarast. Jag avser 

att inom kort föreslå regeringen att tillkalla en utredning som skall klargöra 

förutsättningarna för en bolagisering av Viigvcrkets produktionsvcrksamhet 

enligt vad jag nu har angivit. Utredningen skall även omfatta vissa av Väg

verkets övriga bolagsfdigor. 

En viktig del i arbetet med den nya organisationen iir att det finns en riktig 
och fungerande redovisning där ingen sammanblandning av de bftda divisio
nernas ekonomi sker och chir vägkapitalet redovisas som en tillgång till sitt 
rälla viirde. Enligt min mening bör en mera ändam[Llsenlig redovisning övcr

viigas och genomföras sf1 snart det iir möjligt. Arbetet med en förnyad redo
visning biir redovisas årligen i verkets vcrksamhctsbcriittelse och årsredo

visning. 
Vägverket förvaltar i dag statens aktier i ett antal bolag. Två av dessa är 

SweRoad AB och Väginvest AB. SwcRoads huvudsakliga verksamhetsom
råde iir kunskapsexport. Väginvest skall initiera och medverka till att 
etablera projektbolag, svara för förvaltningen av aktier och tillvarata verkets 
iigarintressen i hel- eller delägda bolag för avgiftsfinansierade viigprojekt 
samt på uppdragsbasis tillhandahålla olika specialisttjiinstcr inom väghåll
ningsomrf1det. Väginvest har i dag ett dotterbolag, Stockholmsleder AB, 
som bildades till följd av det s.k. Dennispakctct och ett minoritctsägt bolag, 
Rödi\brnn AB, som bildats för uppgiften att anliigga en avgiftsfinansierad 
broförbindelse i Storsjön i Jämtland. 

Såsom förutsättningarna är i dag med Vägverket som b[1de ägare av bola

gen och beställare av bolagens tjänster har Vägverket i vissa fall svårt att 

renodla ägarrollen. Väginvest torde däremot kunna förena sin specialist

vcrksamhet med uppgiften att äga och fö1valta aktier inte endast i avgiftsfi

nansierade projekt, utan i samtliga till Vägverket knutna hel- och delägda 

bolag. Regeringen bör därför begära riksdagens bemyndigande att god

känna ändringar i bolagsordningen för Väginvest AB samt att överföra ak

tier frfrn staten till Väginvest J\B. Därigenom ges möjlighet till en korrekt 

utövad ägarroll. Vidare ges en bättre överblick beträffande redovisningen i 

bolagen och en mera samlad bild över den totala verksamheten. Samtidigt 
ges möjligheter att utnyttja synergieffekter mellan bolagen och ta till vara 

erfarenheter och utvecklingskostnader. 

Undantag hör dock göras for Svensk-Danska broförbindelsen SVEDJ\B 
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Aktiebolag AB (SVEDAB) som svarar for byggande, drift och underh;'\11 

samt finansiering av de svenska anslutningarna till Örcsundsförbindelscn. 
SVEDAB är också svenskt ägarbolag i det konsortium som svarar för all 
verksamhet avseende själva Öresundsförbindelsen. Med hiinsyn till bolagets 

speciella uppgifter bör SVEDAB:s aktier iiven fortsättningsvis förvaltas av 
Vägverket. 

I enlighet med vad jag anfört om en renodling av Vägverkets roll som viig

hållare bör ägarfunktionen för Vägverkets dotterbolag övervägas i samband 
med att produktionsverksamhcten bolagiseras. Aktierna i Vägverkets nuva

rande dotterbolag bör då inte liingrc förvaltas av Viigverket utan av rege

ringen. Även här bör dock undantag göras för SVEDAB, vars aktier bör för
valtas av Vägverket. 

Resurser 

Flera mycket angelägna investeringar har hittills inte gått all finansiera inom 

anvisade ramar för investeringar i infrastruktur. 

Jag föreslår därför att en övergång till en ökad lånefinansiering av infra
strukturinvesteringar genomförs. De grundläggande principerna för detta 

kommer jag att redovisa senare i min föredragning. 

I elen av regeringen aviserade propositionen vftrcn 1993 med underlag till 

nya långsiktiga investeringsplaner kommer den slutliga utformningen av ett 
nytt finansieringssystem att redovisas vilket sedan kommer att kopplas till de 

tioåriga investcringsplanerna som Viii:,>vcrket och Banverkct och liinsstyrel
serna skall upprätta hösten 1993 för perioden 1994-2003. 

Mot bakgrund av de genomgripande förändringar i finansieringssystemet 
och de förändringar i Vägverkets organisation som jag nu föreslagit anser 

jag att ett treårsbeslut inte är realistiskt för Vägverkets anslag. Jag föreslår 
därför att ett beslut med ett ettårsperspektiv fattas för Vägverket. 

De åtgärder som regeringen tidigare aviserat (prop. 1992/93:50) i syfte att 

stabilisera den svenska ekonomin medför bl.a. en besparing på Vägverkets 
verksamhet med 50 miljoner kronor. Jag återkommer senare i min föredrag
ning till Vägverkets anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag anfört om övergripande mål för Vägverket, 

2. godkänna vad jag anfört om marknads- och konkurrensförutsätt

ningar för Vägverkets verksamhet, 

3. godkänna vad jag anfört om en bolagisering av Vägverkets pro

duktionsverksamhet med inriktning mot år 1995, 

4. bemyndiga regeringen att godkänna ändringar i bolagsordningen 

för Vägverkets Investerings Aktiebolag i enlighet med vad jag anfört 

samt 

5. bemyndiga regeringen att godkänna överlåtelse av aktier från 

staten till Vägverkets Investerings Aktiebolag. 
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Anslag för budgetåret 1993/94 

B 1. Vägverket: Administrationskostnader 

Nylt anslag 

1993/94 förslag 462000000 

Från anslaget betalas kostnader för Vii,b>verkets administration inom ver

kets huvudkontor och viighållningsenhet. 

Viigverkl't 

Viigverk<.:t beräknar ett anslag på 462 miljoner kronor for budgetåret 1993/94 

avseende verksamheten år 1994. 

Föredragandens överväganden 

Vägverkets administrationskostnader har tidigare inte redovisats i form av 

ett särskilt anslag för riksdagen. Mot bakgrund av de ökade krav som ställts 

på kostnadsredovisningen i den offentliga sektorn de senaste åren anser jag 

att det iir rimligt att särredovisa administrationskostnaderna för Viigverket i 

ett särskilt anslag. Inom ramen för anslaget betalas kostnaderna för intern 

verksamhet inom Vägverkets huvudkontor och väghållningsenhet med un

dantag för de.n verksamhet som direkt kan hiinföras till produktionen. 

Övriga anslag har i motsvarande grad reducerats med nu angivet belopp 

för administration. 

För att skapa incitament att hålla administrationskostnaderna på en låg 

nivå bör det vara möjligt för regeringen att med 1'nedel från detta anslag låta 
bestrida kostnader som annars skulle belasta anslaget B 2. Drift och under

håll av statliga vägar. 

Anslaget för Vägverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska j ustc

ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspåläg

get, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i 

Riksgäldskontorct samt de nya principerna för budgeteringen av anslagcn. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 

chefen för Finansdepartementet (bil.1). Det belopp som kommer att stiillas 

till myndighetens disposition kommer att faststiillas slutligt enligt de redovi

sade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt prescnterat den mo

dell som bör tillämpas. Vägverket kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att 

tillämpa denna modell. Vägvcrket kommer därför att tilldelas ett räntekonto 

med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under detta anslag förs till detta 

konto. 

Jag beräknar medelsbehovet till 462 miljoner kronor. 
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Hemställan 

Jag hcmstiillcr att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Vägi'erket: Administrationskostnader för budgetåret 1993/94 

anvisa ett ramanslag på 462 000 000 kr samt 
2. bemyndiga regeringen att med medel från detta anslag lföa be

strida kostnader som annars skulle belasta anslaget Il 2. Drift och un

derhftll till statliga vägar. 

B 2. Drift och underhåll av statliga vägar 

1991/92 

1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

5334561687 

5908300000 
5 633 721 000 

Reservation 2 766049270 

Från anslaget betalas vissa kostnader för drift och underhåll av statliga v;i

gar och verkets räntekostnader för kredit i Riksgäldskontorcl för köp av 

vissa omsättningstillgångar och för inköp av anliiggningstillgångar. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 9 200 miljoner kronor för budgetåret 

1993/94 avseende verksamheten år 1994. 

Föredragandens överväganden 

Underhållet av det statliga vägnätet har under en lång rad av år varit kraftigt 

eftersatt. De satsningar som gjorts i väginvcstcringar har varit nödvändiga 

för att tillgodose näringslivets behov av rationella transporter och underlätta 
människors resande. Drift- och underhållsåtgärdcrna ligger samtidigt på en 
orimligt låg nivå i förhållande till investeringsvolymen. Det innebär bl.a. att 
nyttan av de investeringar som har gjorts inte kan uppnås fullt ut och att möj
ligheterna att vidmakthålla gjorda investeringar minskar. För att underhålls

insatserna skall stå i proportion till investeringarna bör därför nivån på un
dcrhållsinsatserna långsiktigt höjas. 

Ökade punktinsatser på drift- och underhållssidan har redan beslutats 
bl.a. i syfte att öka standarden på det lågtrafikerade nätet. År J 992 beslutade 

riksdagen med anledning av regeringens förslag om särskilda satsningar på 

underhållsåtgärder i de mindre vägarna på sammanlagt 3,55 miljarder kro

nor utöver ordinarie anslag. 

Riksdagen beslutade våren 1992 att konstaterade besparingar på projekt 

som betalas från anslaget K 1. Investeringar i trafikens infrastruktur skall få 

utnyttjas för underhållsåtgärder. Hittills har besparingar gjorts på minst 400 

miljoner kronor i beslutade vägprojekt. Dessa medel har använts för under
hållsåtgärdcr i vägnätet i bl.a. landets glesare bebyggda delar. 

Riksdagen beslutade våren 1992 med anledning av förslag i budgetpropo

sitionen att delar av vägnätet borde upplåtas för 11,5 tons drivaxcltryck och 
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19 tons boggieaxcltryck. Viigvcrket har under år 1992 på rcgningens upp

drag genomfört överliiggningar med berörda intressenter bctriiffande denna 

upplåtelse. Resultatet av dessa överläggningar har redovisats till regeringen. 

Regeringen har den 17 december 1992 beslutat om en iindring i vägtrafik

kungörelsen (1972:603) som innebär att de delar av vägniitet som har högst 

bärighet från den 1januari1993 upplåtes för 11,5 tons drivaxeltryek, 19 tons 

boggietryck och 60 tons totalvikt. Denna ändring innebär bl.a. möjligheter 

till rationellare transporter inom landet. 

Drift- och undcrhållsverksamheten bör i likhet med Viigverkets totala 

verksamhet inriktas mot tillväxtbefriimjande åtgiirder i syfte att skapa bra 

kommunikationer. 

Riksdagen beslutade våren 1992 (prop. 1991/92: 100 bil. 7, bet. 

1991/92:TU15, rskr. 1991/92:248) att regeringen skall redovisa en utvärde

ring av verksamheten med automatisk hastighetsiivervakning för riksdagen. 

Med anledning av detta gavs Rikspolisstyrelsen (RPS) i juni 1992 i uppdrag 

att i samråd med Vägverket göra en sådan utvärdering. RPS har i november 

1992 redovisat sina överväganden till regeringen. Jag avser att i anslutning 

till regeringens förslag till riksdagen våren 1993 om inriktningen av det fram

tida trafiksäkerhetsarbctct redovisa mina överväganden med anledning av 

RPS utvärdering. I avvaktan på det föreslår jag att 5 miljoner kronor avsätts 

för anskaffning av utrustning för hastighctsövervakning. Jag vill dock i sam

manhanget framhålla att det naturligtvis är polisens uppgift att bestämma 

om utrustningens utformning och om arbetsmetoderna i denna verksamhet. 

Vägverket får i särskilda fall utnyttja väganslagen för förtida inlösen av 

fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan. Högst 

3 miljoner kronor per år får användas för detta ändamål. Detta belopp har 

bl.a. med anledning av de senaste årens ökade investeringsnivå visat sig vara 

för lågt. Jag föreslår därför att griinscn höjs till 10 miljoner kronor per år. 

I de fall Vägverket saknar medel under anslaget B 5. Bidrag till drift och 

byggande av enskilda vägar i samband med att vägar som Vägverket tidigare 
varit väghållare för övertas av enskilda, bör det under det kommande bud

getåret vara möjligt för Vägverket att disponera medel som motsvarar gäl
lande statsbidrag under detta anslag för kostnader som annars skulle belasta 

anslag 85. 
Inom ramen för anslaget betalas Vägverkets forskningsverksamhet. Rege

ringen planerar att senare i vår återkomma med ett samlat förslag om forsk

ningsfrågor. Jag avser att i det sammanhanget ta upp vissa frågor som riir 

Vägverkets forskning. 

Jag beräknar medclsbehovet för budgetåret 1993/94 till 5 633, 7 miljoner 

kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Drift och underhåll av statliga vägar för budgetåret 1993/94 

anvisa ett rcservationsanslag på 5 633 721 000 kr, 

2. godkänna vad jag anfört om användning av delar av anslaget för 

anskaffning av utrustning för hastighetsövervakning, 
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3. godkiinna att Viigverket bemyndigas att utnyllja viiganslag för 

förtida inliisen av fastigheter inom omrrt<le med fastställd viigarbets

plan eller detaljplan med högst 10 000 000 kr per år samt 

4. medge att regeringen vid behov niir allmän viig, för vilken staten 

iir viighållare övergår till enskild väghållning, får låta Vägverket dis

ponera medel motsvarande giillande statsbidrag under detta anslag 

för kostnader som annars skulle belasta anslaget B 5. Bidrag till drift 

och byggande av enskilda vägar. 

B 3. Byggande av riksvägar 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

"Utbrutet anslag 

1 556 500 000 

1556500 000* 

Under avsnitkl Särskilda frågor, f11vcsteringar i 1990-talets i11frast111k111r 
redovisas principerna för ett nytt finansieringssystem för investeringarna i 

infrastrukturen_ Den slutliga utformningen av detta förslag avses redovisas i 

ett förslag till proposition om invcsteringsplaneringcn våren 1993. I avvaktan 

ptt detta föreslår jag att anslaget fors upp med oförändrat belopp. 

Hemstiillan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på siirskild proposition i ämnet, till Byggande tll' riks-
1·iigar för budgetäret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag pä 

I 556 500 000 kr. 

B 4. Byggande av länstrafikanläggningar 

1992/93 

1993/94 
Anslag 

Förslag 
*Utbrutet anslag 

925 400000 

925 400000* 

Under av~nittet Siirskilda ji-ågvr, f11vesteri11gar i 1990-talets i11frast111ktur 
redovisas principerna för ett nytt finansieringssystem för investeringarna i 

infrastrukturen. Den slutliga utformningen av detta förslag avses redovisas i 
ett förslag till proposition om investeringsplaneringen vären 1993. I avvaktan 

på detta föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

llemstiillan 

Jag hemsUiller att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggande av 
länstrajikanliiggningar för budgetåret 1993/94 beräkna ett reserva

tionsanslag på 925 400 000 kr. 
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B 5. Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar 

1991/92 
1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

607 240242 

648 500 000 
648 500 ()()() 

Reservation 507013 876 

rrån anslaget betalas bidrag till drift och byggande av vissa enskilda viigar. 

Bidragsgivningcn regleras genom förordningen (1979:788) om statsbidrag 

till enskild väghållning. 

Vägverket 

Vägverket hemställer om ett anslag på 884 miljoner kronor för budgetåret 

1993/94 avseende verksamheten år 1994. 

Föredragandens överviigauden 

Jag beräknar mcdelsbehovet till 648,5 miljoner kronor. Förbrukningen för 

år 1994 beräknas i stort fördela sig enligt följande. 

Plan 

- Administration och rådgivning 
- Bidragsbelopp 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

kr 1994 
34 700000 

613 800000 
648500000 

att till Bidrag till driji och byggande av enskilda vägar för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 648 500 000 kr. 

B 6. Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder 

1992/93 

1993/94 

Anslag 
Förslag 

*Utbrutet anslag 

707300000 
707 300000* 

Under avsnittet Särskilda ji"ågor, Investeringar i 1990-talets infrastniktur 

redovisas principerna för ett nytt finansieringssystem för investeringarna i 

infrastrukturen. Den slutliga utformningen av detta förslag avses redovisas i 

ett förslag till proposition om investeringsplaneringcn våren 1993. I avvaktan 

på detta 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 Viigvcrkt:t: Sär

skilda biirighetshöjande åtgärder för budgetåret 1993/94 beriikna ett 

rcscrvationsanslag på 707 300 000 kr. 
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B 7. Försvarsuppgiftcr 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

34270342 

45554000 

47667000 

Reservation 35 879 000 

Från anslaget betalas Viigverkcts kostnader för planering 'm.m. samt in~ 

vesteringar vad gäller forsörjningsberedskapen inom totalförsvarets civila 

delar. 

Viig\'erket 

Viigverkel hemställer om ett anslag på 54,6 miljoner kronor för budgetåret 

1993/94 avseende verksamheten år 1994. Viigverket hemställer vidare om ett 

bestiillningsbemyndigandc för all anskaffa reservbromatericl :lr 1994 av

seende år 1995 på 10, 7 miljoner kronor. 

Föredragandens Ö\'erväganden 

Vägverket bör genom ett bcställningsbemyndigande på 10, 7 miljoner kronor 

ges möjlighet all anskaffa reservbromateriel f1r 1994 som avser i\r 1995. 

Jag bcriiknar rnedelsbehovet till 47, 7 miljoner kronor. 

Ilemstiillan 

Jag hcmsUiller att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Viigl'erket: Fö1:1-vars11ppgijier för budgct:lret 1993/94 anvisa ett 

rescrvationsanslag på 47 667 000 kr samt att 

2. V:igverket ges etl bcst:illningsbcmyndigande på 10 700 000 kr för 

att anskaffa reservbromatcricl år 1994 som avser år 1995. 

B 8. Kostnader för upprätthållande av bil registret 

Nytt anslag 

1993/94 Förslag 507 500000 

Från anslaget betalas kostnaderna för uppriitthållandc av bilregisterverk

samheten. 

Vägnrket 

Viigvcrket hemställer om ett anslag på 507,5 rniljonor kronor. 

Föredragandens överviiganden 

I enlighet med vad som anfördes i riksdagens hcslut med anledning av propo

sitionen (prop. 1992/93:2, bet. 1992/93:TU4, rskr. 1992/93:58) Om vissa or

ganisatoriska frågor inom trafiksäkerhetsornrådet bör ett s:irskilt anslag in

riittas för att täcka Viigverkets kostnader för upprätthflllande av bilregistcr-
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verksamheten avseende de uppgifter som Vägverket har övertagit från TSV. 

Avgihsinkomster från hilrcgistret iir att betrakta som offentligriittsliga in

komster vilka skall redovisas på inkomsttitel på statsbudgeten. 

I riksdagsbeslutet angavs vidare att influtna medel frfll1 försiiljningen av 

individuella rcgistreringsskyltar fttr disponeras av Viigverket för trafiks~iker

hetsiindarntil. 

I budgetpropositionen år 1989 (prop. 1988/89: 100 bil. 8, bet. 

I 988/89:TUl3, rskr. 1988/89:211) anfördes att det p:'I grund av tindrade redo

visningsprinciper uppkommit ett underskott om totalt 165, I miljoner kronor 

i TSV:s anslag. Dcttajustcrades genom att en inkomsttitel belastades samti

digt som motsvarande medel sattes in pi1 ett spärrat riintelöst konto hos Riks

giildskontoret. Sedan år 1989 har reglerna lindrats så att konton av ovanst~1-

ende typ inte längre påverkar statsbudgetens saldo. Därmed uppnilr kon

struktionen inte Ji.ingre det ursprungliga syftet. Jag föreslår därför att denna 

konstruktion avvecklas. 

Chekn för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell ränteheHiggning av statliga medelsfliiden samt presentcrat den mo

dell som bör tillämpas. Vägverket kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att 

tillämpa denna modell. Vägverket kommer därför att tilldelas ett riintdonto 

med kredit i Riksgiildskontoret och medlen under detta anslag förs till detta 

konto. 

Jag beräknar medclsbehovet till 507,5 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslf1r riksdagen att 

l. till ViigFerkct: Kostnader för upprilttlzållandc av biln:gisfret for 

budgetåret J 993/94 anvisa cll ramanslag pil 507 500 000 kr samt 

2. att regeringen bemyndigas att vidta nödvändiga rcdovisningsilt

giirder för att avveckla konstruktionen med underskott pil Trafiksii

kerhetsverkets anslag. 

B 9. Vägverket: Uppdragsvcrksamhct m.m. 

Nytt anslag 

1993/94 Förslag 1000 

Viigvcrk~t 

Viigverkct hemställer om att ett siirskilt anslag inriittas för Viigverkets upp

dragsverksamhet. Anslaget bör ha formen av ett s. k. t usenkronorsanslag. 

Fi.iredragandcns överviiganden 

Viigverket har i dag rätt all utföra uppdrag åt utomstående under förutsiitt

ning att full kostnadstäckning uppni'ts. Verket har även tagit över uppgifter 

frän TSV som finansieras med avgifter för att uppnå full kostnaclstiiekning. 
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Dessa verksamheter bör föras samman och redovisas under ett gemensamt Prop. 1992/93: 1()0 
tusenkronorsanslag. Yiigverkct skall i anslagsframstiillan och i årsredovis- Bilaga 7 

ningen siirredovisa varje verksamhctsgren för sig. 

Inom ramen för anslaget betalas ocks;1 Buss- och taxiviirdcringsniimndcns 

verksamhet. 

Hemställan 

Jag hemstiillcr alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Vägverket: Uppdragsverksumhet 111.111. för budgetf1ret 

1993/94 anvisa ett anslag p:'1 l 000 kr. 

2 En fast förbindelse över Öresund 

Sammanfattning av föredragandens förslag: Regeringen bemyndigas 

att uppdra ät l3anverkct och Viigvcrket att utställa kapitaltiieknings

garantier till skydd för SVEDJ\13:s egna kapital. 

Bakgrund 

DL:n 23 mars 1991 undertecknade den svenska regeringen en överenskom

melse med den danska regeringen om en fast förbindelse över Öresund. I 
regeringens propositiPn (prop. 1990/91: 158) med anledning av ett avtal mel

lan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund redogörs för 

avtalet. Propositionen antogs av riksdagen (bet. 1990/91 :TU31, rskr. 

1990/91:379) i juni 1991 varefter avtalet ratificerades i augusti samma år. 

I propositionen anförs bl.a. att Sverige och Danmark var för sig skall bilda 

cl! hcl:igt aktiebolag som tillsammans skall bilda och äga ett konsortium, vil

ket skall iiga och svara för all verksamhet avseende förbindelsen. Det 

svenska iigarbolaget skall, förutom att vara ägarbolag till konsortiet, även 

svara för byggande, drift och underhåll samt finansiering av de svenska an

slutningarna. Örcsundsförbindelsen skall betalas med avgifter från trafikan

terna och anslutningarna p:°1 den svenska sidan skall betalas med det över

skott förbindelsen ber:iknas ge. Konsortiet skall låna upp erforderliga medel 

for all verksamhet betriiffanelc fiirbindelsen p~'i den öppna marknaden. Upp

låningen skall solidariskt garanteras av elen svenska staten och elen danska 

staten. 

Enligt riksdagens beslut skall regeringen f1rligen för riksdagen redovisa 

hur projektet fortskrider. 

Föredragandens öveniiganden 

I Sverige har Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (SVEDAS) 

bildats med Viig- och Banvcrkcn som förvaltare av statens aktier. Dess 

danska motsvarighet iir 1VS Öresundsförbindclscn (ASÖF). SVEDAB och 

ASÖF triiffade den 27 januari J lJ92 ett konsortialavtal, varigenom Öresunds- 29 



konsortiet bildades. Avtalet godkändes av den svenska regeringen den 

13februari 1992 och av den danska regeringen elen 6fcbruari 1992. 

SVEOAB:s verksamhet påg[ir sedan drygt ett år tillbaka. Under senare 

delen av år 1992 har iiven konsortiets verksamhet startat. 

Den 1 juli 1992 bmnades en ansökan om priivning av förbindelsen enligt 

gällande miljiilagstiftning in till regeringen av Öresundskonsortiet. Ansökan 

har n:::missbchandlats och en prövning av förbindelsens miljöeffekter kom

mer diircfter att göras i enlighet med riksdagens beslut. 

SVEDAB har i en skriv..::lse till regeringen den 3 juli 1992 bl.a. tagit upp 

frågan om att utfärda kapitaltäckningsgarantier till skydd för SVEDAB:s 

egna kapital. 

Anledningen är fiiljandc. Under de inledande åren efter det att Örcsunds

förbindclscn tagits i drift förvfotas Örcsundskonsortiet få ett negativt riirel

sercsultat eftersom int:ikterna (trafikantavgifterna) inte är tillräckliga för att 

helt meka konsortiets kostnader. SVEDAB och ASÖF avser att redovisa 

sina resp. andelar i Örcsundskonsorliet enligt den s.k. klyvningsmctodcn, 

vilket i detta fall innebär att konsortiets tillgångar och skulder liksom vinster 

och förluster redovisas till hälften i SVEDAB och hälften i ASÖF. Detta 

medför att Örcsundskonsorticts förväntade rörelseunderskott under de inle

dande ;lren av drift fasen kommer att belasta SVEDAB:s resp. ASÖF:s resul

tat. Då Örcsundskonsortict inledningsvis inte förväntas ge något överskott 

kommer :iven SVEDAB:s verksamhet avseende de svenska anslutningarna 

till Öresundsforbindelsen att visa negativa resultat under de inledande åren 

efter det att de tagits i drift. 

De negativa resultaten förväntas leda till att SVEDAB:s egna kapital 

kommer att understiga hiilften av SVEDAB:s registrerade aktiekapital. I det 

Higet blir reglerna om tvångslikvidation i 13 kap. 2 § aktiebolagslagen till

himpliga. 

För att undvika en tillämpning av dessa regler bör ägarna lämna eller ställa 

erforderliga akticiigartillskott i utsikt. Banverket och Vägverket bör bemyn

digas utstiilla kapitaltiickningsgarantier, som innebär all verken förbinder sig 

att genom aktidgartillskott svara för att SVEDAB:s egna kapital vid varje 

tillfälle uppg?1r till minst det registrerade aktiekapitalet. Tillskott bör vara 

villkorliga, vilket inneb:ir all :1terbetalning skall göras ur framtida disponibla 

vinstmedel i SVEDAI3. Övriga villkor för kapitaltiickningsgaranticrna bör 

faststiillas i samband med utfärdandet. 

Med ovanstf1ende kapitaltäckningsgarantier och aktieägartillskott behö

ver reglerna om tvtmgslikvidation i aktiebolagslagen inte bli till:iinpliga. 

Med föreslagen konstruktion behövs dock ett klarläggande betriiffandc 

regressriittcn i hiindelse av att en statlig garanti för konsortiets uppfo1ing be

höver infrias enligt nedanstående. 

I det beslut riksdagen fattat (bet.1990/91:TU31, rskr. 1990/91:379) angå

ende regeringens proposition (prop. 1990/91: 158) med anledning av ett avtal 

mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund anges att 

konsortiet skall rn låna medel till verksamheten på den öppna marknaden 

med en solidarisk garanti av den svenska och danska staten. Rcgeringcn eller 

den myndighet regeringen bestiimmer har bemyndigats att ikliida staten 

dcnna garanti. 
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Om en garanti kommer att behöva infrias kommer staten efter infriandet 

att ha en fordran på i första hand konsortiet. Om konsortiet inte kan infria 

en sådan fordran skulle formellt ägarbolagen eller dessa bolags iigarc i den 
mån de liimnat kapitaltiiekningsgarantier kunna krävas. I Sverige förvaltas 

SVEDAI3:s aktier av Vägverket och Banverket vilka, om kraven fullföljs, 

skulle bli tvungna att omprioritera medel från andra trafikinvesteringar för 
att betala denna fordran. För att andra trafikala investeringar i Sverige inte 

skall påverkas i händelse av att en garanti behöver infrias kommer rege

ringen eller dess myndighet att begränsa sin regressrätt enligt Himnade stat

liga garantier för Öresundskonsortiets upplåning till att gälla endast gent

emot konsortiet eller den danska staten men däremot inte gentemot 

SYEDAB och ASÖF. Detta förutsätter naturligtvis en motsvarande be

gränsning i den danska statens regressrätt. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

bemyndiga regeringen att uppdra åt Banverket och Vägverket att 

utställa kapitaltäckningsgarantier till skydd för SVEDAB:s egna kapi

tal. 

3 Utredning om ett privat konsortium kan bygga och 
underhålla E 6 genom Bohuslän 

Sammanfattning av föredragandens förslag: Det finns i dag inte förut

sättningar för att genomföra en utbyggnad av E 6 genom Bohusliin 

med trafikavgifter. 

Viib>verket 

Riksdagen anmodade våren 1992 (bet.1991/92:TU15, rskr.1991/92:248) re

geringen att redovisa vissa förutsättningar beträffande finansieringen av en 
fortsatt utbyggnad av E 6 genom Bohuslän. Mot bakgrund av riksdagens be

slut har regeringen givit Vägverket i uppdrag att skyndsamt utreda möjlighe

ten att genomföra en utbyggnad av E 6 genom Bohuslän genom att ett privat 

konsortium finansierar, bygger och driver vägen. Utredningen omfattar även 

frågan om utbyggnaden av E 6 är företagsekonomiskt lönsam eller, om så 

inte är fallet, hur stora statsbidrag som skulle krävas för att genomföra en 

utbyggnad, samt hur vägavgifterna skall utformas för att förmå lokala trafi

kanter att välja motorvägen framför avgiftsfria viigar. 

I en skrivelse till regeringen den 13 november 1992 har Vägverket redovi

sat resultatet av utredningen. 

Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från 

Vägverket, Sveriges Industriförbund, Byggentreprenörerna samt Länssty
relsen i Göteborgs och Bohus län. 

3 Riksdagen /<)92!93. I sam/. Nr /00. Bilaga 7 
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I utredningen anförs all det inte finns förutsiittningar all med trafikavgift

er finansiera utbyggnaden av E (J genom Bohuslän. Skiilcn iir att trafikantun

derlaget iir för lågt och att det finns ett betydande inslag av lokal och regional 

trafik och därmed många trafikplatser, vilket gör det sv?1rt att avgiftsbeliigga 

flertalet av trafikanterna. Inslaget av avgifter mcdfi.ir dessutom en klar risk 

att trafikanter viiljcr andra avgiftsfria viigar vilket inte iir önskviirt från miljö

och trafiksäkcrhctssynpunkt. 

Delen Ljungskilc-Svinesund p[1 E 6 iir i dag ca ] 25 km. Kostnaderna för 

en utbyggnad har beriiknats till ca 5, 7 miljarder kronor i 11)92 {1rs priser. Tra

fiken på striickan varierar starkt under året med betydande inslag av lokal 

och regional trafik. Trafikolyckorna iir fler och allvarligare iin på övriga 

europaviigar i landet. 

I utredningen visas vidare att utbyggnaden inte kan göras företagsekono

miskt lönsam med avgifter p:°i viigen. Niirhetcn till alternativa, avgiftsfria vä

gar är av stor betydelse och det kommer att kriivas mycket stora statsbidrag 

som komplement till viigavgifterna. Om de statliga bidragen begriinsas till 

halva invcstcringsbeloppen och dl avkastningskrav siitts på 18 %, vilket iir 

rimligt för att privata finansiiirer skall vara intresserade, kriivs ett pris på 18 
kronor per mil för en personbil och 36 kronor per mil för en lastbil eller buss 

vid ett antagande om li\gt trafi~bortfall for att gi)ra utbyggnaden företags

ekonomiskt lönsam. 

Föredragandens övcrviigandcn 

Enligt min mening visar utredningen att det i dag inte finns fiirutsiittningar 

för att med trafikavgifter finansiera en utbyggnad och undcrhållsinsatscr på 

E6 genom llohusliin. En s;'\dan liisning p<1 projektet iir inte företagsekono

miskt lönsam och dessutom samh:illsekonomiskt ogynnsam. 

För att en övergäng till en ny finansiering av viigniitet skall lyckas krävs 

en helhetssyn. Trafiksystemet bör ses i ett sammanhang och frågor som rör 

vi\gtrafikavgifter och prissiitlning bör behandlas samla\. Jag avser att i sam

band med mina förslag bctriiffande storstadsuppgörelserna äterkomma till 

frågor om viigavgiftcr. 

Hemställan 

Jag hcmstiiller att regeringen förcslf1r riksdagen 

att godkänna vad jag anfört om trafikavgifter pf1 E 6 genom Bohus

län. 
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C. Järnvägar 

Banverket 

Sammanfattning av föredragandens förslag 

Öi'ergripande mål: 
- 1988 års trafikpolitiska beslut ligger fast. Banverkets verksamhet 

inriktas mot tillväxtbefrämjande åtgärder i syfte alt bidra till de 
trafikpolitiska mål som lades fast i 1988 års trafikpolitiska beslut. 

- Järnvägsinspektionen bör intensifiera normarbctel utifrån järn-
vägssäkerhctslagen. 

Verksamhetsmza~vs: 

- Medelhastighetcn för persontåg är för låg. 
- Bärigheten för godståg på vissa delar av bannätet är för låg. 
- Banverkct bör arbeta för att öka konkurrensen inom vissa delar av 

marknaden för nyinvesteringar och underhållsarbeten. 
- Långsiktiga satsningar bör göras på drift-och vidmakthållandeåt

gärdcr. 

Resurser: 
- En övergång till ett nytt finansieringssystem skall ske. Finansie

ringen av Banverkets nyinvesteringar sker främst genom lån i 
Riksgäldskontoret. Amortering och ränta på lånen betalas med 
anslag över statsbudgeten. 

- Banverket får ta upp lån i Riksgäldskontorct för produktionshjälp
medel, rörelsekapital och lager inom ramen 450 miljoner kronor. 

- Anslagen: 
C 1. Banverket: Administrationskostnader 301 mkr 
C 2. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar 2 825 mkr 
C 5. Järnvägsinspektionen 15 mkr 
C 6. Banverket: Försvarsuppgifter 41 mkr 

Banverkets verksamhet 

Banverket är e~ligt sin instruktion (SFS 1988:707) central förvaltningsmyn
dighet för frågor som rör järnvägar. Verkets huvuduppgifter är att främja 
järnvägens utveckling, att driva och förvalta statens spåranläggningar, att ha 
hand om säkerhetsfrågor för all spårtrafik i landet samt att främja en mil
jöanpassad järnvägstrafik. Banverket skall också medverka till regional ba
lans. I detta ligger bl.a. planering, projektering och produktion av nya banor 

samt drift och vidmakthållande av befintliga banor. Banverkets verksam
hetside är att tillhandahålla ett bansystem som möjliggör attjärnvägstrafiken 
blir en konkurrenskraftig, miljövänlig och trafiksäker del av transportsyste
met. 

I den nya budgetprocessen ingår Uanverket i budgetcykel tre. Banvcrket 
redovisade den 1juli1992 en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 
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JlJ93/94-1995/%. I sin anslagsframstiillning har Banvcrkct n.:dovisat inrikt

ning och utg[rngspunkter för verksamheten. Verksamheten utgih fr;'\n de tra

fikpolitiska mfden som lades rast i det trafikpolitiska bc~lutct år 1988 

(prop.1987/88:50 bil. I, het. 1987/88:TU13, rskr. 1987/88:159) samt egna 

vcrksamhelsmftl upps;1tta av l3anvcrkct. 

/\It utifn'\n de trafikpolitiska målen, tillgiinglighet och regional balans, ef

fektivitet, trafiksiikerhct och god miljö, kunna erbjuda medborgarna och nii

ringslivct i landets olika delar en tillfredsstLillandc, säker och miljöviinlig tra

fikförsörjning till sf1 !ftga kostnader som möjligt för samhället, inncbiir att 

Banvcrkct inom givna resurser skall genomföra de åtgärder inom järnviigs

systcmet som gör största möjliga samhällsekonomiska nytta. Jiirnviigsin

spcktionens övergripande uppgift är att uppfylla det av riksdagen beslutade 

trafikpolitiska målet att trafiksäkerheten i spårtrafik fortlöpande skall för

bättras. 
Banverkct har i sin fördjupade anslagsframstiillning redovisat inriktningen 

av verksamheten inom sina verksamhetsområden. Utifrån de trafikpolitiska 

målen har Banverket utvecklat egna vcrksamhctsmål. Dessa mål indelas i 

hastighet och axellast, kapacitet, driftsäkcrhct, trafiksäkerhet och miljö. 

Mi\lct vad giillcr hastighet och axellast innebär att basstandarden på hu

vudniitct för persontåg bör vara lägst 130 km/h. Det nät som utnylljas av mer 

omfattande t}ärrtrafik men som inte har trafikunderlag som motiverar den 

högsta standarden bör successivt höjas till 160 km/h. Hastighctsstandarden 

Hi0-200 km/h bör vara riktmärke för den viktigaste delen av stomnätet. För . 

godslt1gcn inncbiir basstandarden att tågen normalt kan framföras med 

I OU km/h vid en axellast på 22,5 ton. 

Vad avser kapacitet är inriktningen en utbyggnad till dubbclspftr pt1 trafik

starka interregionala linjer. Där trafikunderlaget inte motiverar dubbelspår 

iir inriktningen att komplettera enkelspåriga banor med mötesplatser med 

jiinrna intervall. 
Banverkcts mål gällande driftsiikcrhct avser att precisera hur stor del av 

tiden som banan kan utnyttjas för tågtrafik. 
År 1985 fastställdes trafiksiikcrhetsmål som bl.a. anger att antalet plan

korsningar successivt skall minskas och att antalet plankorsningar på duhbel

spiirsstriickor skall uppgå till högst 450 st. år 1995. De plankorsningar som 

har ljus- och ljudsignaler och ett trafikflöde som, uttryckt som produkten av 

antalet tågrörelser multiplicerat med antalet vägfordonspassager per dygn. 

uppgår till 1600 skall förses med halvbommar. Antalet urspårningar till följd 

av hanfcl skall halveras före år 2000. 

Banverkcts mål avseende miljö tar sikte på den totala miljön. l3anvcrkct 

har också i en särskild Miljörapport redovisat förhållandena inom den egna 

sektorn vad gäller energi, buller, naturresurser och markanvändning, kemi

kaliehantering, vibrationer, erosion och avfall. I den Miljörapport som tra

fikverken gemensamt har redovisat föreslfts sektorsmål for resp. trafikslag 

avseende luftföroreningar. I rapporten sägs att utsliippsbcgriinsande tek

niska åtgiirdcr inom spårtrafiksektorn får en liten effekt på de samlade ut

släppen från hela trafiksektorn. Det sätt på vilket den spårburna trafiken 

biist kan bidra till minskade utsläpp är att öka sin andel av det totala trafikar

betet på bekostnad av de övriga trafikslagen. När det gäller bullert11giirder 
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pågår en samlad översyn av bullerfrt1gorna på riksdagens initiativ. Vad giiller 

naturresurser och markanviindning, kemikaliehantcring, vibrationer, ero

sion och avfall har Banvcrket redovisat l;'\ngsiktiga och kortsiktiga mtil samt 

förslag till åtgärder inkl. kostnader. 

I sin fördjupade anslagsframställning har Banverket redovisat en resultat

analys. Utgångspunkten for Banverkets resultatanalys :ir de av riksdagen 

fastställda trafikpolitiska m!Uen, tillgänglighet och regional balans, effektivi

tet, trafiksäkerhet och god miljö. Banverket använder den samhiillsekono

miska kalkylen som styrinstrument för att göra de satsningar som iir effektiva 

för samhället i sin helhet. 

Av l3anwrkets resultatanalys framgår all medclhastigheten för persontåg 

på stonmätet är 101 km/h och p<t liinsbanornas persontrafiksträckor 78 km/h. 

Av hela järnviigsnätct har 26 % en standard som medger en medelhastighet 

som är högre än 110 km/h. 

Vidare framgår att 12 % av stomnätet och 94 % av länsnätct har en bris

tande bärighet som innebär att en lägre hastighet än 90 km/h vid axellaster 

på 22,5 ton måste tillgripas för godstågen. På 17 % av hela bannätet kantra

fik med axellast på 22,5 ton inte genomföras. 

I resultatanalysen anger Banverket också att 20 % av järnvägens stomnät 

har dubbelspår och att trafiken kan fjärrstyras från trafikledningscentraler 

på 72 % av stomnätet. Medelavståndet mellan stationer som medger tågmö

ten på enkelspår är ca 9 km. 

Risken att dödas eller att allvarligt skadas i järnvägsolyckor har successivt 

minskat under 1980-talet. De vanligaste olyckorna inom järnvägssektorn är 

kollisioner mellan tåg och bil. 

Transportsektorn svarar för ca 60 % av kväveoxid utsläppen, mer än 30 % 
av koldioxidutsläppen och mer än 50 % av utsläppen av kolväten. Järnvägs

systcmcts andel av de totala utsläppen är i samtliga fall mindre iin 1 %. Järn

vägsnätet är elektrifierat till 65 % och på denna del av nätet utförs 95 % av 

transportarbetet. 

Vidare upprättar Banverket regelmässigt miljökonsekvensbeskrivningar 

vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av järnväg. Miljökonsekvensbe

skrivningen är ett viktigt underlag för beslut i de enskilda ärendena. Detta 

innebär också att järnvägsprojekten förankras i kommunernas fysiska plane

ring och att frågor kring plan- och bygglagen (1987:10) och Jagen (1987:12) 

om hushållning med naturresurser beaktas. 

Utfall och planering 

Kostnaderna för drift, underhåll och reinvesteringar i det svenska järnvägs

nätct har minskat med 6 % från år 1990 till år 1991. Nyinvesteringarna har 

under samma period ökat med nästan 40 %. 
I december 1990 fastställde Banvcrkct en plan för investeringar i stom

järnvägar för perioden 1991-2000. De planerade investeringsåtgärderna in

riktas i första hand mot en förbättring av banornas prestanda vad avser has

tighet och axellast samt mot en förbiittring av banornas kapacitet. Under år 

1992 har regeringen beslutat om uppdrag till Banverket att utarbeta ett un

derlag för inriktningen av den långsiktiga planeringen för Banverkets verk-
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samhetsområden. Detta uppdrag redovisas den 15 januari 1993 och kommer 
att ligga till underlag för regeringens arbete med en proposition om investe
ringsplaner för åren 1994-2003. Banverkets investeringsbeslut påverkas i 
stor utsträckning av de beslut som har fattats inom ramen för anslaget K 1. 

Investeringar i trafikens infrastruktur. Under budgetåret 1991/1992 har rege

ringen fattat beslut om att med medel från detta anslag bidra till tidigare
lagda investeringar i hl.a. Västkustbanan, Ostkustbanan, Norra stambanan 

och Arlandabanan på delen Ulriksdal-Rosersberg. Förhandlingar om lokal 
medverkan i finansieringen av Västkustbanan pågår. 

I sin anslagsframstiillning har Banverket redovisat medclsbchovet för pe

rioden 1993/94-1995/96. Banverkct framhåller som synnerligen angeläget att 
satsningar giirs för att vidmakthålla järnvägskapitalet. Banverket hemställer 

om anslag för totalt 7,845 miljarder kronor för budgetåret 1993/94 samt om 
en planerings ram på 26,6 miljarder kronor för hela perioden 1993/94-

1995/96. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mäl 

Banverkcts fördjupade anslagsframställning ger enligt min mening en sam
lad bild över i vilken omfattning de mål som lades fast i 1988 års trafikpoli
tiska beslut har uppfyllts. Den analys som har presenterats ger också en upp
fattning om standarden på järnvägsnätet och hur Banverket bidragit till att 

uppfylla m:'\len. 
Jag anser att 1988 års trafikpolitiska beslut bör ligga fast. Banverkets verk

samhet bör inriktas mot tillväxtbefrämjande åtgärder i syfte att bidra till de 

övergripande trafikpolitiska m<°tl som lades fast i 1988 års trafikpolitiska be
slut. Jag finner därför ingen anledning att för närvarande föreslå några andra 
övergripande mål än de av riksdagen fastställda trafikpolitiska målen. 

I min bedömning av målen för Järnvägsinspektionen anser jag att inspek

tionen bör fortsätta arbetet med att fortlöpande förbättra trafiksäkerheten i 
spårtrafik. Detta bör göras genom att inspektionen fortsätter sin utveckling 
mot en aktiv inspektionsmyndighet. I rollen som aktiv inspektionsmyndighet 
anser jag att inriktningen bör vara att Järnvägsinspcktionen bl.a. förenklar 

och moderniserar de regler som styr säkerheten i banarbete och järnvägs

drift. Detta bör ske med utgångspunkt från järnvägssäkerhetslagen 

(1990:1179). 

Verksamlzctsa1zalys 

De övergripande trafikpolitiska målen tilldelar järnvägssektorn en viktig 

funktion i det svenska transportsystemet. I fråga om att bidra till en bättre 

regional balans såväl inom regioner som mellan regioner har upprustning el
ler utbyggnad av järnvägsnätct en stor betydelse för att utveckla nya trafike

ringsaltcrnativ. Genomförda prognosberäkningar visar att järnvägens kon

kurrenskraft ökar kraftigt när rcshastigheten med järnväg överstiger 110 

km/h i genomsnitt. Av vad som redovisats av Banverket i resultatanalysen 

finner jag att mcdclhastigheten för persontåg på bannätct är för låg. 
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För godstrafiken är en jämn och hög tillåten axellast avgörande för den Prop. 1992/93:100 
tunga industrins konkurrenskraft. Bristande bärighet och diirav hastighets- Bilaga 7 
nedsättningar är ett stort problem för godstrafiken. Även en kort striicka 
med nedsatt hastighet innebär förluster i transporttid. Om ett kortare avsnitt 

på en bana inte kan utnyttjas för en axellast på 22,5 ton påverkas alla trans
portrelationer på banan i dess helhet eftersom de normalt inte kan genomfö-
ras. Jag anser att länsbancnätet särskilt bör beaktas genom att vissa länsba-

nor utgör matarbanor till stomnätet. Som exempel kan jag nämna system-
transporter av timmer eller massaved. Jag anser att det m[tl som redovisats 

av Banverkct om en basstandard for godståg och som innebär att tågen kan 

framföras med 100 km/h vid 22,5 tons axellast är relevant. Mot bakgrund 
härav finner jag att bl.a. bärigheten på vissa delar av bannätct är för låg. En 

kraftsamling bör göras för att skapa en hög och jämn standard för godstrafi-

ken. 
Ett effektivt transportsystem kräver hög kapacitet. Möjligheterna till att 

utföra rationellt underhållsarbete på spåren är till stor del beroende av tra

fikbelastningen. I allmiinhet är flexibiliteten betydligt större vid dubbcl
spårsdrift än vid enkclspårsdrift där möjligheterna till tågföringstckniska åt

gärder är begränsade. Ett sätt att höja kapaciteten är att bygga ut enkelspå

riga linjer till dubbelspår. Detta innebär även att underhållsarbete kan ut
föras med mindre störningar av trafiken. Från effektivitetssynpunkt anser 

jag även att marknaden inom bygg- och anläggningssektorn bör utnyttjas i 
så stor utsträckning som möjligt vid nyinvesteringar och underhållsarbeten. 

Banverket har redovisat hur stor del av de olika arbetena som de upphandlar 
på marknaden. Som exempel kan jag nämna att 100 % av markarbetena 

upphandlas i konkurrens, men endast 4 % av signalarbetena. Anledningen 
till detta är att utbudet på marknaden för signalarbeten är begränsat. Av den 
totala årsomsättningen av investeringar och rcinvcstcringar upphandlas 

51 % på marknaden. Jag anser att denna del bör ökas genom att Banverket 

arbetar för att bredda marknaden inom vissa områden, t.ex. genom ökade 
insatser för utbildning av entreprenörer vid Banskolan i Ängelholm. 

Inom Banverket fungerar dess Material- och industridivision som intern
entreprenör. Divisionen bedriver verksamhet inom områdena tillverkning, 
entreprenad, materialförsörjning och inköp. Divisionen är en egen resultat

enhet inom Banverket och den naturliga marknaden är Banverkets egna 
verksamheter. I den mån kapacitet finns tillgänglig sker försäljning på andra 
marknader. I dag har Banverkets Material- och industridivision en mono
polliknande ställning inom flera av sina verksamhetsområden. Internt inom 

Banverket finns konkurrens från kunderna själva, dvs. distrikten, som i vissa 

fall har möjlighet att utföra arbeten med egna resurser. 

Min bedömning är att en förändring av verksamhetsformen till bolagsform 

kommer att medföra en genomgång av marknads- och konkurrenssituatio
nen med hänsyn till de delvis förändrade förutsättningar som en bolagisering 

medför. Banverket bör dock även i fortsättningen behålla kontrollen över 

funktionerna inköp, lagerhållning och distribution. I likhet med min bedöm

ning av Vägverkets produktionsdivision anser jag att en bolagisering medför 
att konkurrenter lättare får tillgång till den marknad som Material- och indu

stridivisionen kan erbjuda samtidigt som divisionen får ökade möjligheter 37 



att söka nya marknader. Enligt min mening kommer en bolagisering av verk
samheten att leda till en utveckling av affärsverksamheten som pf1 sikt kan 
göra en privatisering möjlig. 

Banskolan har en mycket stark ställning inom sin marknad. Skolan iir en 
egen resultatenhet och marknaden domineras av Banverket som svarar för 
85 % av omsättningen. I utbildningen utnylljas personal och maskiner från 
Banvcrkets regionala organisation i stor utsträckning. Enligt min bedömning 
iir Banskolan beroende av Banverkcts resurser på ett avgörande sätt. Vidare 
ger Banskolans koppling till Banvcrkct den myndighetsauktorisation som är 
nödvändig för verksamheten. Jag anser därför att Banvcrkct bör bibehålla 
ett inflytande över verksamheten vid Banskolan. 

Riksrevisionsverket (RRV) har på uppdrag av regeringen gjort en översyn 
av konkurrensutsatt affärsverksamhet hos förvallningsmyndighetcrna. 
Översynen har bl.a. omfattat Material- och industridivisionen och Bansko
lan inom Banvcrket. I sin rapport säger RRV att verksamheterna vid Mate
rial- och industridivisionen och Banskolan i princip uppfyller de förutsätl
ningar som RRV har ställt upp angående bolagisering. RRV anser därför att 
en bolagisering bör kunna övervägas. Av rapporten framgår vidare att en 
privatisering av Material- och industridivisionens entreprenaddel på sikt är 
möjlig. Såvitt RRV kan konstatera har ingen av verksamheterna eget ansvar 
för genomförande av statligt beslutad politik. 

11992 års finansplan anges att konkurrensutsatt verksamhet inte bör be
drivas i myndighetsform och inte heller av staten. Banverket bör även i fram
tiden ha kontroll över funktionerna inköp, lagerhållning och distribution. 
Jag anser tiden ännu inte mogen för en bolagisering av entreprenaddelen vid 
Banvcrkcts Material- och industridivision men avser att återkomma till frå
gan vid ett senare tillfälle. Mot bakgrund av vad som anges i 1992 års finans
plan anser jag att det inte finns tillräckliga skäl att överväga en bolagisering 
av Banvcrkets Banskola. 

Inom miljöområdet anser jag att Banverkct bör fortsätta i den föreslagna 
riktningen. Enligt min mening är det av stor vikt att riksdagens beslut om att 
sektorn skall ta ansvar för att minska den negativa påverkan på miljön full
följs. Miljöfrågorna bör därför ges en fortsatt stor betydelse i verksamheten. 
Regeringen kommer kontinuerligt att följa upp det arbete som verket bedri
ver för att bidra till att minska järnvägstrafikens påverkan på miljön. Dock 
anser jag att en viss ökning av utsläpp till luft kan tillåtas inom järnvägssek
torn under förutsättning att detta genom överflyttningseffektcr leder till en 
minskning av den totala utsläppsnivån från trafiksektorn. 

Inom Kommunikationsdepartementet pågår arbetet med en banlag där 
bl.a. krav på miljökonsekvensbeskrivningar förs in. Samma krav på miljö
konsekvensbeskrivning kommer då att gälla vid väg- resp. järnvägsprojekt. 
Därmed tillgodoses de krav på miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsbyg

gande som ställs inom ramen för EES-avtalct. 
Verksamhctsanalysen inom trafiksäkerhctsområdct visar att den största 

olycksrisken inom jarnvägsscktorn är kollisioner mellan bil och tf1g. Jag an
ser därför att Banverkct bör fortsiitta inriktningen enligt sina trafiksäker
hetsmål med att bl.a. höja säkerheten vid plankorsningar. 
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Resurser Prop. 1992/93:100 

Inom Banverkets verksamhetsområde har flera av de mycket angelägna in- Bilaga 7 

vcsteringarna inte gått att finansiera inom anvisade ramar för nyinveste-
ringar. 

Regeringen överväger en övergång till en ökad lånefinansiering av nyin

vesteringar i infrastruktur genomförs. De närmare förutsättningarna och in
riktningen av detta förslag kommer att redovisas av regeringen i en proposi

tion om investcringsplaneringen under våren 1993. Det nya finansicringssys

temct kommer att kopplas till de tioåriga investeringsplanerna som Banver
ket, Vägverket och länsstyrelserna skall upprätta under hösten 1993. 

Mot bakgrund av de omfattande förändringarna i finansieringssystemet 

som jag kommer att föreslå anser jag att ett treårsbeslut för Banverkets an
slag inte iir realistiskt. Jag föreslår därför att ett beslut med ett ettårsperspek
tiv fattas för Banverket. 

De åtgärder som regeringen tidigare aviserat (prop. 1992/93:50) i syfte att 

stabilisera den svenska ekonomin medför bl.a. en besparing på Banverkets 

verksamhet med 50 miljoner kronor. Jag anser att en sådan åtstramning kan 

göras genom att effektivisera åtgärderna för drift och vidmakthållande bl.a. 

genom att marknaden för köpta tjänster breddas genom de åtgärder som jag 
tidigare har redogjort för. 

Till följd av 1988 års trafikpolitiska beslut har Banverket möjlighet att ta 
upp lån i Riksgäldskontoret för den vidare finansieringen av investeringar i 

eldriftsanläggningar och av de s.k. SL-investeringarna. Därefter får upplå

ning ske för produktions- och teleutrustning samt för rörelsekapital. Fr.o.m. 
år 1991 får upplåning ske för att finansiera omsättningstillgångar. Enligt vad 
jag tidigare redogjort för överväger regeringen en. övergång till ökad lånefi

nansiering för nyinvesteringar i infrastruktur. Jag anser att Banverket även 

bör ges fortsatta möjligheter till upplåning för produktionshjälpmedel, rö
relsekapital och lager. Jag föreslår att Banverkets upplåning för produk

tionshjälpmedel, rörelsekapital och lager för budgetåret 1993/94 får ske 
inom en ram av 450 miljoner kronor. 

Jag återkommer senare i min föredragning till Banverkets anslag. 
Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) har i en skrivelse till re

geringen den 3 juli 1992 bl.a. tagit upp frågan om att utfärda kapitaltäck
ningsgaranti till skydd för SVEDAB:s egna kapital. För att lösa detta bör 
regeringen bemyndigas att uppdra åt Banverket och Vägverket att utställa 
kapitaltäekningsgarantier till skydd för SVEDAB:s egna kapital. Princi

perna för detta har jag tidigare i dag redovisat under rubriken Kapitaltäck
ningsgaranti för SVEDAB under avsnitt Vägväsende m.m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag anfört om övergripande mål och verksamhets
inriktning för Banverket samt 

2. godkänna den av mig föreslagna ramen på 450 miljoner kronor 

för Banverkets upplåning i Riksgäldskontoret budgetåret 1993/94. 
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Anslag för budgetåret 1993/94 

C 1.Banverkct: Administrationskostnader 

Sammanfattning av föredragandens förslag: 

- Ett nytt anslag Banverkel: Administrationskostnader införs. 
- För ändamålet anvisas ett ramanslag på 301 miljoner kronor. 
- Regeringen bemyndigas att besluta att överskjutande belopp får 

användas till underhiillsåtgärder. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 
generell räntebeläggning av statliga medclsflöden samt presenterat den mo
dell som bör tillämpas. Banverket kommer därför att tilldelas ett räntekonto 
med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget C 1. Banverket: 
Administrationskostnader förs till detta konto. 

Nytt anslag 
1993/94 Förslag 301 000 000 

Anslaget finansierar Banverkets kostnader för internadministration. 

Banverkets anslagsframställning 

I sin anslagsframställning har Banverket redovisat kostnaderna för internad
ministration. Redovisningen har skett enligt Statskontorets modell för in
terna administrationskostnader (INKA). Banverket har angivit kostnaderna 
till 3,9 % av omsättningen. 

Föredragandens överviiganden 

Banverkets kostnader för administration har inte tidigare redovisats för riks
dagen i form av ett särskilt anslag. Samtliga kostnader för internadministra
tionen har belastat anslaget för drift och vidmakthållande av statliga järnvä
gar. Mot bakgrund av de ökade krav som ställs på kostnadsredovisningen 
inom den offentliga sektorn anser jag att det finns skäl som talar för att admi
nistrationskostnaderna bör redovisas i ett eget anslag. Jag föreslår därför att 
ett nytt anslag benämnt Banverket: Administrationskostnader införs. Admi
nistrationen bör definieras som den verksamhet som inte är att hänföra till 

Banverkets operationella verksamhet. Jag delar Banverkets uppfattning att 
Statskontorets modell för interna kostnader för administration bör tilläm
pas. Jag beräknar storleken av anslaget till 301 miljoner kronor. 

Anslaget C 2. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar har reduce

rats med motsvarande belopp. 
För att skapa incitament att hålla administrationskostnaderna på en låg 

nivå bör det vara möjligt för regeringen att besluta om överföring av medel 
från detta anslag till anslaget C 2. Drift och vidmakthållande av statliga järn

vägar. 
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Anslaget för Banvcrkct har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste
ringar som måste göras till följd av iindringcn av nivån pf1 lönekostnadspåläg

get, den ändrade finansieringsformcn för Statshiilsan, övergång till lån i 
Riksgiildskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. 

Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare i dag redovisats av chefen 
för Finansdepartementet (bil. 1 ). Detta belopp kommer slutligt att fastställas 

enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgete
rade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Banvc:rket: Administrationskostnader för budgetfaet 1993/94 
anvisa ett ramanslag på 30 I 000 000 kr samt 

2. bemyndiga regeringen att med medel från detta anslag bestrida 
kostnader som annars skulle belasta anslaget C 2. Drift och vidmakt

hållande av statliga järnvägar. 

C 2. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar 

Sammanfattning av föredragandens förslag: För drift och vidmakthål
lande av statliga järnvägar anvisas ett rcscrvationsanslag . på 
2 825 miljoner kronor. 

1991/92 

1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

2 866 962 221 
2949522000 

2825 656000 

Reservation 14 724041 

Anslaget finansierar Banvcrkcts kostnader för underhåll och rcinveste
ringar av det statliga järnvägsnätct. 

Banverkets anslagsframslällning 

För att erhålla full utdelning av gjorda nyinvesteringar på hela bannälet och 
för att vidmakthållandcåtgiirderna skall svara mot nyinvesteringsåtgärderna 
anser Banvcrket att anslaget hör uppgä till 3 955 miljoner kronor. I3anverket 

anger att sambandet mellan nyinvesteringar och vidmakthållande blir star

kare vid högre investeringsnivåer. Det är mycket angeläget med långsiktiga 

upprustningsinsatscr tillsammans med de föreslagna nysatsningarna för att 

en väl avvägd infrastruktur skall kunna erbjudas utifrån de ökade krav som 

kommer under 1990-talct genom bl.a. ökad trafikbelastning och ökad hastig

hetsdifferentiering. Den av Banverket föreslagna anslagsnivån medger 

också att en del av det eftersläpande underhållet kan inhämtas. Vid en lägre 

anslagsnivå är det enligt Banverket främst de långsiktiga satsningarna i form 

av reinvcsteringar som får senareläggas eller ges en lägre ambitionsnivå. Vid 
en oförändrad nivå på totalramen för drift och vidmakthållande ökar obalan-
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sen i fråga om eftersatt underhåll. Detta medför sämre rationalitet i under
hållet, konsekvenser för trafiken och totalt sett väsentligt dyrare underhåll. 

:Föredragandens överväganden 

Anslaget till drift och vidmakthållande av statliga järnvägar har under de se
naste åren inte stått i proportion till anslagen för nyinvesteringar. Därigenom 
finns en risk att gjorda investeringar inte kan utnyttjas fullt ut. För att under
hållsinsatserna skall stå i proportion till de gjorda och beslutade nyinveste
ringarna på järnvägsnätct bör anslaget till drift och vidmakthållande på sikt 
ökas. 

Riksdagen beslutade våren 1992 att konstaterade besparingar på projekt 
som betalas från anslaget K 1. Investeringar i trafikens infrastruktur får an
vändas till undcrhållsåtgärder. Banverket beräknar dessa besparingar till ca 
200 miljoner kronor under år 1992 och år 1993. 

Punktinsatser inom drift- och vidmakthållandesidan har beslutats under 
år 1992. På regeringens förslag (prop. 1991/92:150) beslutade riksdagen att 
anvisa 2,2 miljarder kronor till undcrhållsåtgärder för sysselsättning och till
växt. Regeringen beslutade om fördelningen av dessa medel varav 150 miljo
ner kronor anvisades till järnvägssektorn. 

Inom ramen för anslaget finansieras även Banverkets forsknings- och ut
vecklingsverksamhct. Regeringen planerar att senare återkomma till riksda
gen med ett samlat förslag om forskningsfrågor. I det sammanhanget avser 
jag att ta upp Banverkets forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

Som jag tidigare redogjort för har kostnaderna för administrationen bru
tits ur detta anslag. 

Jag beräknar medelsbehovet för drift och vidmakthållande av det statliga 
järnvägsnätet under budgetåret 1993/94 till 2 825 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar för budget

året 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 2 825 656 000 kr. 

C 3. Nyinvesteringar i stomjärnvägar 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 
*Utbrutet anslag 

1392087000 
1392 087 000* 

Föredragandens överväganden 

Reservation 139182 000 

Enligt vad jag tidigare anfört avser jag senare i dag att redovisa principerna 
för ett nytt finansieringssystem för investeringar i infrastrukturen. De när
mare förutsättningarna och inriktningen av detta förslag kommer att redovi
sas av regeringen i en proposition om investeringsplaneringen under våren 
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1993. I avvaktan på detta föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat 
belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition, till Nyinvesteringar i stom

jämvägar för budgetåret 1993/94 beräkna ett reseivationsanslag på 
1 392 087 000 kr. 

C 4. Ersättning till Banverket för vissa kapitalkostnader 

1992/93 A11slag 368000000 

1993/94 Förslag 368 000 000* 

*Utbrutet anslag 

Föredragandens överväganden 

Enligt vad jag tidigare anfört avser jag senare i dag att redovisa principerna 
för ett nytt finansieringssystem för investeringar i infrastrukturen. De när
mare förutsättningarna och inriktningen av detta förslag kommer att redovi
sas av regeringen i en proposition om investeringsplaneringen under våren 
1993. I avvaktan på detta föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat 
belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition, till Ersättning till Banverket 

för vissa kapitalkostnader för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslags
anslag på 368 000 000 kr. 

C 5. Järnvägsinspektionen 

Sammanfattning av föredragandens förslag: 

- Till Järnvägsinspektionen anvisas 15 miljoner kronor. 
- Anslaget förändras från förslagsanslag till ramanslag. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 
generell räntebeläggning av statliga mcdclsflödcn samt presenterat den mo
dell som bör tillämpas. Banverket kommer därför att tilldelas ett räntekonto 
1m:d kredit i Riksgäldskontorct och medlen under anslaget C 4. Järnvägsin
spcktionen förs till detta konto. 
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1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

12625 660 

14089000 

15 689000 

Anslaget finansierar kostnaderna för den till l3anverket knutna Järnvägs

inspektionen. 

Banverket anslagsframställning 

Järnvägsinspektionens verksamhet kommer under de närmaste åren att 

präglas av arbetet med tillståndsgivning m.m. enligt den nya järnvägssäker

hetslagen (1990:1157) med tillhörande förordning. Tillståndsprövningen 

som innebär en omfattande prövning av företagens säkerhetsmässiga styrka 

bedöms beröra ca 1 000 företag under budgetperioden. Normarbetet kom

mer även i övrigt att bli omfattande under de närmaste åren. Anslagsbehovet 

för Järnvägsinspektionen beräknas till 15,8 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Järnvägsinspektionen är fristående i sin myndighetsutövning såväl från Ban

verket som från trafikutövare. Jag anser att Järnvägsinspektionen skall fort

sätta sin utveckling mot en aktiv inspcktionsmyndighet inom spårtrafiksek

torn. Inför den kommande avregleringen av järnvägssektorn anser jag det 

synnerligen angeläget att inspektionen också förenklar och moderniserar de 

regler som styr säkerheten i banarbete och järnvägsdrift. Detta bör ske med 

utgångspunkt från järnvägssäkerhetslagen. 

Anslaget C 5. Järnvägsinspektionen är i dag ett förslagsanslag. I ett sär

skilt uppdrag om förändrad anslagsstruktur har Banverket redovisat att an
slaget till Järnvägsinspektionen bör förändras från förslagsanslag till raman

slag. Inspektionen utreder och beslutar om olyckor inom spårtrafiksektorn. 

Enligt min bedömning är en sådan verksamhet svår att förutse. Genom att 

kunna utnyttja ramanslagets möjligheter till anslagssparande och anslags

kredit anser jag det väsentligt att finansieringen kan anpassas till variationer 

i verksamheten. Jag föreslår därför att anslaget C5. Järnvägsinspektionen 

bör förändras från förslagsanslag till ramanslag. 

För att Järnvägsinspektionen skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett till

fredsställande sätt i enlighet med säkerhetslagstiftningen och arbeta med det 

synnerligen angeliigna normarbetet föreslår jag ett anslag för budgetåret 

1993/94 på 15 miljoner kronor. 

Anslaget C 5. Järnviigsinspektionen har budgeterats utan hänsyn till de 

tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne

kostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över

gång till lån i Riksgiildskontoret samt de nya principerna för budgetering av 

anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare i dag redovisats av 

chefen för Finansdepartementet (bil. 1). Detta belopp kommer slutligt att 

fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu 
budgeterade beloppet. 
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Hemställan Prop. 1992/93: 100 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bilaga 7 

att till Jänll'iigsimpektio11e11 för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram-
anslag på 15 689 000 kr. 

C 6. Banverket: Försvarsuppgifter 

Sammanfattning av föredragandens förslag: För försvarsuppgifter an
visas ett anslag på 41 miljoner kronor. 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

49889781 

39281000 

41123000 

Reservation 7 819 000 

Anslaget finansierar Banverkets och Statens järnvägars (SJ) del enligt 
programplanen för den civila delen av totalförsvaret. 

Banverkets anslagsframställning 

Inom anslaget fördelar Banverket medlen mellan sig och SJ med användning 
enligt civila försvarets programplan. Banverket anger behovet till 41,5 miljo
ner kronor för budgetåret 1993/94 efter pris- och löneomriikning. 

Föredragandens överväganden 

För att Banverket skall kunna fullgöra sina uppgifter inom den civila delen 
av totalförsvaret föreslår jag ett anslag på 41 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Banverkct: Försvarsuppgifrcr för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett reservationsanslag på 41 123 000 kr. 
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Statens järnvägar 

Sammanfattning a\' föredragandens hedi.imningar: 

- SJ har uppfyllt det av riksdagen faststiillda resultatförbättringskra

vet för åren 1988- 1992. 
- SJ :s lönsamhet och den erforderliga resultatnivån på sikt skall ana

lyseras vidare inför utformningen av nya riktlinjer för SJ fr.o.m. 

den 1 juli 1993. 
- Uppdelningen mellan trafikansvar (SJ) och ansvar för investe

ringar, underhåll m.m. av jiirnvägcns infrastruktur (Banverket) lig
ger fast liksom inriktningen att öka konkurrensen inom järnvägs
sektorn. 

Inledning 

SJ-koncernen består av affärsverket SJ med tillhörande bolag samt dotterbo
lagsgruppen Swedcarrier AB. Antalet anställda i koncernen uppgick år 1991 
till ca 34 000, varav ca 18 400 i affärsverket. 

Omsättningen uppgick år 1991 till ca 22,3 miljarder kronor i koncernen 
varav ca 9, 7 miljarder kronor avsåg affärsverket. Redovisat resultat efter fi
nansnetto uppgick år 1991 till 386 miljoner kronor för affärsverket. Avkast
ningen på sysselsatt kapital år 1991 för koncernen resp. affärsverket uppgick 

till 8,8 % resp. 8,5 %. 
Koncernens totala investeringar uppgick till ca 2,8 miljarder kronor under 

år 1991 varav affärsverkets andel var ca 1,3 miljarder kronor. Investering
arna avsåg i huvudsak fordon och fasta anläggningar. 

Föredragandens överväganden 

1. Bakgrund 

1988 års trafikpolitiska beslut (prop. 1987/88:50 bil. 1, bet. 1987/88:TU 19, 
rskr. 1987/88:260) lade grunden för en ny ansvarsfördelning inom järnvägs
sektorn. Med beslutet att införa en ny järnvägsmodell i Sverige avsåg rege
ring och riksdag att stärka järnvägens konkurrenskraft och ge järnvägen 
ökade förutsättningar att spela en viktig roll som ett konkurrenskraftigt, mil
jövänligt och energisnålt transportmedel. 

Trots flera omorganisationer och rekonstruktioner av SJ under 1980-talct 
stod järnvägen inför en rad problem, som allvarligt ansågs hota dess fram
tidsmöjligheter. Problemen återspeglades bl.a. i resultatförsämring i SJ, 
krympande marknadsandelar för såväl persern- som godstrafiken, otillräcklig 
investerings- och underhållstakt samt i en ökad belastning på statsbudgeten 
för köp av trafiktjänster från SJ och för olika rekonstruktionsåtgiirder. Med 
dåvarande kostnadsansvar för infrastrukturen hade SJ inte några möjlighe
ter att av egen kraft vare sig återhämta eftersläpande investeringar och un
derhållsbehov eller skapa utrymm~ för nysatsningar. Detta var huvudmoti-

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 

46 



vet till att vägtrafikmodellen infördes inom järnviigssektorn och staten ge- Prop. 1992/93: 100 
nom Banverket övertog ansvaret för infrastrukturen. Affärsverket SJ fick Bilaga 7 
samtidigt ett renodlat ansvar för den affärsmässiga utvecklingen av järnvägs-
trafiken. 

Koncernstrategin för det nya SJ behandlades. i samband med 1988 års tra
fikpolitiska beslut och modifierades därefter år 1991 efter förslag från SJ:s 
nya ledning (prop. 1990/91: 100 bil. 8, bet. 1990/91: TU25, rskr. 1990/91 :325). 
Sammantaget innebär denna all SJ skall utvecklas i riktning mot ett mo
dernt, effektivt och kundorienterat tågtrafikföretag. SJ skall kunna erbjuda 
heltäckande transportlösningar där järnvägstransporter ingår. 

1988 års riksdagsbcslut innebar också all järnvägsnätet indelades i ett nät 
av stomjärnvägar (stomnätet) och länsjärnvägar med reglering av ansvar och 
trafikeringsrättigheter. SJ gavs ensamrätt till person- och godstrafik på stom
nätet medan trafikhuvudmännen erhöll trafikeringsrätt för persontrafik på 
länsjärnvägarna. Anslag inrättades för statens köp av interregional person
trafik på jiirnviig, för stöd till trafikhuvudmännen i samband med deras över
tagande av den lokala och regionala trafikförsörjningen på järnväg samt, 
övergångsvis, anslag till stöd för utveckling av SJ:s godstrafik. 

Riksdagens beslut innefattade ett resultatkrav för SJ för den s.k. rekon
struktionsperioden, som fastställdes till perioden 1988-1992. För att under
lätta rekonstruktionen erhöll SJ vissa utvidgade befogenheter och verksam
hetsförutsättningar under motsvarande period. I syfte att dels möjliggöra en 
uppföljning av resultatkravet, dels medge utrymme för analys och bedöm
ningar inför utformning av riktlinjer för SJ efter rekonstruktionsperiodens 
utgång, förlängdes SJ:s befogenheter att gälla t.o.m. den 30 juni 1993 (prop. 
1990/91: 100 bil. 8). 

Jag kommer i det följande att behandla SJ:s resultat under perioden 1988-
1992. De analyser som genomförts baseras i allt väsentligt på uppgifter 
t.o.m. år 1991 samt på preliminära uppgifter för år 1992. Jag kommer vidare 
att redovisa hur SJ:s bemyndiganden utnyttjats under rekonstruktionsperio
den. Slutligen kommer jag att redovisa marknadsförändringar inom trans
portsektorn under motsvarande period. 

SJ:s lönsamhet och erforderlig resultatnivå på sikt kräver enligt min be
dömning fortsatt analys liksom frågan om SJ:s framtida associationsform. 
Jag avser att återkomma till riksdagen under våren 1993 med förslag till rikt
linjer och verksamhetsförutsättningar för SJ fr.o.m. den 1 juli 1993. Mot den 
bakgrunden kommer jag inte att i detta sammanhang behandla SJ:s treårs
plan för åren 1993-1995. 

Som framgått innefattade 1988 års trafikpolitiska beslut långtgående för
ändringar inom järnvägsområdet med uppdelningen mellan ansvaret för in
frastrukturen och järnvägstrafiken som den grundläggande strukturella åt
gärden för att stärka järnvägens konkurrenskraft. Regeringen har därefter, 
senast i regeringens proposition om vissa frågor inom Kommunikationsde
partementets område (prop.1992/93:132) angivit att konkurrensen inom 
järnvägssektorn hör öka. Utredningen om ökad konkurrens inom järnvägs
sektorn (K 1992:40), som bl.a. har i uppdrag att överväga ansvarsfördel-
ningen mellan infrastrukturhållare och operatörer, kommer att lämna sitt 
betänkande i hörjan av år 1993. 
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2 SJ:s resultatförbältringskraven krav för perioden 1988-1992 

2. i F<Jrutsiitlningar 

I förarbetena till det trafikpolitiska beslutet analyserades SJ:s resultatut
veckling och lönsamhetsförutsiittningar. Prognoserna pekade mot en fortsatt 
snabb förs;imring av resultatet. Om inte förutsiittningarna föriindrades för 

SJ:s verksamhet beräknades resultatbristen, inkl. förräntningskrav, uppgå 
till mellan 1,6 och 1,8 miljarder kronor en bit in på 1990-talet. Resultatet år 

1987 motsvarade en förlust om ca 500 miljoner kronor. 

SJ ansåg vid denna tidpunkt att det skulle vara möjligt att av egen kraft 

förbättra resultatet med minst 1 miljard kronor fram till början av 1990-
talet, under förutsiittning att bl.a. viigtrafikmodellen infördes för järnviigen. 

Avlastningen till följd av vägtrafikmodellen i kombination med vissa andra 
åtgärder uppskattades motsvara en resultateffekt som successivt skulle öka 

till ca 1 miljard kronor i\r 1992. 
Enligt det trafikpolitiska beslutet skulle SJ av egen kraft, med ett internt 

åtgärdsprogram, förb~ittra resultatet med l miljard kronor under perioden 
1988-1992. Därefter antogs SJ kunna självfinansiera verksamheten. I enlig
het med v;igtrafikmodellen avlastades SJ ansvaret och kostnaderna för inve
steringar och underhåll för infrastrukturen och ålades att erliigga banavgifter 

till staten för sitt utnyttjande av infrastrukturen. SJ befriades från krav på 

inlcverans till staten under perioden. Soliditetsmålet, inkluderande borgens
åtaganden och leasing, för affärsverket resp. koncernen faststiilldes senare 
till 40qo resp. 35 % (prop. 1990/91:87, bet. 1990/91:TU32, rskr. 

1990/91 :316). 

Det trafikpolitiska beslutet innefattade en finansiell rekonstruktion av SJ 
så att resultatet i utgångsläget, niir viigtrafikmodellen infördes, inte skulle 
belastas med tidigare underskott. Behovet av kapitaltillskott uppskattades 
till ca 2, 7 miljarder kronor. Enligt beslutet skulle denna avlastning täckas 
dels genom att medel som kunde frigöras genom försäljning av AB Swedcar
riers dotterbolag delades ut till SJ, dels genom att SJ gavs möjlighet att av
yttra vissa fastigheter och andra tillgångar. Mot den bakgrunden erhöll rege
ringen riksdagens bemyndigande att under rckonstruktionsperioden, inom 
en ram som fastställdes av riksdagen, godkänna avtal om försiiljning och av

tal om tomträttsupplåtclse av fast egendom samt medge att SJ tillgodoräkna

des medel fr;ln försäljning av dotterbolag i AB Swedcarrier. År 1988 fast

stiillde riksdagen ramen till 2,7 miljarder kronor. I samband med 1991 års 

budgetproposition beslutade riksdagen att ramen skulle utökas med ytterli

gare 2,5 miljarder kronor. Sammantaget har således ramen uppgått till 5,2 
miljarder kronor under rekonstruktionsperioden. Vid sidan av dessa bemyn

diganden, som syftade till att stiirka SJ :s finansiella bas, medge omstrukture

ringar inom koncernen samt skapa finansicringsutrymme för nödviindiga in
vesteringar i rullande materiel, stationer etc., gavs SJ möjlighet att ta upp 

lån i Riksgäldskontoret eller på marknaden om detta kunde visas vara mer 

förmånligt. 

Vissa andra förutsättningar för SJ:s verksamhet under perioden 1988-
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1992 ladcs fast i det trafikpolitiska beslutet. Staten gavs möjlighet att köpa 

viss interregional persontrafik på stomniitet som SJ av affärsmässiga skäl inte 
längre avsåg att upprätthålla. Trafikhuvudm:innen gavs möjligheter att ingå 

avtal med SJ eller annan operatör om persontrafik på liinsjiirnviigsnätet. Vi
dare inrättades, övcrgångsvis, ett s:irskilt anslag till stöd för utvecklingen av 

SJ:s godstrafik inkl. kombitrafik. 
Under åren 1988-1992 har förändringar skett av vissa av de förutsätt

ningar för SJ:s verksamhet som gällde vid tidpunkten för 1988 års beslut. 
T.ex. beslutade riksdagen i samband med 1991 års budgetproposition (prop. 

1990/91:100 bil. 8, bet. 1990/9l:TU25, rskr. 1990/91:325) att stiidet till SJ:s 

godstrafik skulle upphöra fr.o.m. den 1 juli 1991. Statsmakternas beslut att 
överlåta trafikeringsrättcn för malmtrafik på Malmbanan till LKAB ledde i 

sin förlängning till ett intäktsbortfall för SJ, som dock kvarstår som operatör 

åt LKAB inom ramen för ett femårigt avtal (prop. 1992/93:132). Vidare har 

statens köp av interregional persontrafik på järnväg minskats bl.a. till följd 

av att staten numera kan handla upp trafik i konkurrens, dvs. från andra 

operatörer än SJ (prop. 1991/92:100 bil. 7, bet.199J/92:TU19, rskr. 
1991 /92:277). 

Under perioden infördes mervärdesskatt på persontrafik per den 1 januari 
1991. Detta innebar en avsevärd nedgång av resandet. Mellan år 1990 och år 

1991 minskade persontrafikarbetet på järnväg med nästan 15 % mätt i antal 
personkilometer exkl. entreprenadtrafiken. SJ har för sin del uppskattat in

täktsbortfallet till följd av mervärdeskatten till ca 500 miljoner kronor. 

Perioden präglas slutligen av den allmänna nedgången i svensk ekonomi 
med dess konsekvenser för den svenska transportnäringen som helhet. 

2. 2 Resultatuppföljning 

Gällande resultatkrav innebär att SJ (affärsverket) av egen kraft skall för
bättra resultatet efter finansnetto med minst 1 miljard· kronor mellan åren 

1988- 1992. SJ skall därefter kunna självfinansiera rörelsen. 
En uppföljning av resultatkravet kan ske på två olika sätt. En ansats är att 

utgå från den faktiska resultatutvecklingen i SJ dvs. en jämförelse mellan 
1992 års resultat och resultatet vid rekonstruktionsperiodens början. En an
nan ansats, som förespråkas av SJ, är en jämförelse mellan 1992 års faktiska 
resultat och det prognosticerade resultatet för år 1992 såsom det beräknades 
i 1988 års trafikpolitiska beslut. Att följa upp resultatkrav utifrån prognoser 
för intäkter och kostnader är i och för sig kontroversiellt. Det kan dock vara 
relevant att fullfölja också en sådan analys mot bakgrund av att de beräk

ningar och förutsättningar för SJ:s verksamhet som redovisades i det trafik
politiska beslutet delvis byggde på ett sådant synsätt. Oavsett vilken mätme

tod som tillämpas så kan man konstatera att SJ uppfyllt kravet på en resultat
förbättring om ca I miljard kronor under åren 1988-1992. 

Faktisk rcsultatutvcckling. SJ:s resultat efter finansnetto år 1987 uppgick till 
ca -500 miljoner kronor. SJ beräknar resultatet efter finansnetto för år 1992 

till ca 400 miljoner kronor. Detta innebär en resultatförbättring under perio
den 1988- 1992 med ca 900 miljoner kronor. Under perioden infördes mer-
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värdesskatt på persontrafik och godsutvccklingsbidraget till SJ avvecklades. Prop. 1992/93:100 
Om hänsyn tas till dessa förändringar motsvarar den faktiska resultatförbätt- Bilaga 7 
ringen i SJ över ! miljard kronor under perioden. 

Jämförelse med prognos. Som underlag för det trafikpolitiska beslutet upp
rättades en översiktlig resultaträkning för perioden 1988 - 1992. I analysen 

användes prognosen för SJ :s rcsultatutveckling om inga åtgärder vidtogs. 
Med ett sådant synsätt skulle SJ:s förlust ha uppgått till ca -1,6 miljarder kro-

nor år 1992: 

(miljoner kronor) 1988 1990 1992 

SJ utan åtgärder -610 -1180 -1590 

Åtgärder enligt plan 120 740 1000 

Nelto efter åtgiirder -490 - 440 - 590 

Vägtrafikmodell 761 1 002 

Netto efter vägtr<1fikmodell -490 321 412 

Köp av trafik - 124 - 166 

Netto efter köp av trafik -490 197 246 

Rcsultatförbiittringcn i SJ om 1 miljard kronor under perioden 1988-1992 
beräknades, tillsammans med den resultateffekt på ca 800 miljoner kronor 

som införandet av vägtrafikmodellen antogs medföra, ge ett resultat efter 

finansnetto f1r 1992 på ca 250 miljoner kronor för affärsverket. Enligt SJ :s 

beräkningar innehåller emellertid denna nivå en otillräcklig förräntning och 

medger inte sjiilvfinansiering. 
SJ har analyserat resultatutvecklingen utifrån nedan angiven prognosmo

dell. Enligt denna sammanställning, upprättad av SJ, har resultatkravet upp
fyllts redan i och rned utgången av år 1991. SJ bedömer att resultatet år 1992 
skall uppgå till ca 400 miljoner kr. 
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Prop. 1992/93:100 
(miljoner kronor) 1991 Bilaga 7 

Resultat ulan åtgärder 
Resultat efter finansnetto enligt prognos 
Justering med hänsyn till verksamheter som avyttrats eller 
överförts till dotterbolag 
Resultat utan åtgärder 

Införande av banavgifter 
Banavdelningens kostnader före år 1988 

Banavgifter faktiskt betalade 

Netto efter vägtrafikmodellen 

Ändring av statens köp 
Ersättning för drift av olönsamma järnvägar enligt modell 
före år 1988 

Statens köp av regional trafik 
Trafikhuvudmännens köp av regional trafik 
Godsutveeklingsbidrag 
Upplösning av egna reserver för att kompensera bortfallet 
av godsutvecklingsbidraget 
Netto efter förändring av statens köp 
SJ :s redovisade resultat efter finansnetto år 1991 

SJ interna åtgärder 

- 1 370 

135 

- 1505 

1897 

690 

298 

1452 
537 

120 
223 

255 

615 
386 

ca 1000 

Omstruktureringskostnader. SJ införde i samband med 1990 års bokslut en 
s.k. omstruktureringsfond för avsättningar för bl.a. eftersatt underhåll, sta
tionsmiljöer samt omstrukturering av godstrafik. Fonden byggdes upp med 
vinstmedel från fastighetsförsäljningar. Omstruktureringskostnader, som 
täcks av fonden, redovisas i bokslutets resultaträkning efter resultatet efter 
finansiella poster men före extraordinära poster. Motsvarande belopp åter
förs från fonden som bokslutsdisposition. 

Regeri ngcn har godkänt SJ :s redovisning av kostnaderna för omstrukture
ring bl.a. med motivet att dessa kostnader ej var kända för statsmakterna 
och SJ vid rekonstruktionsperiodens början. Dessa oförutsedda kostnader 
var därmed inte heller inkluderade i den prognos för resultatutvecklingen 
som genomfördes inom ramen för det trafikpolitiska arbetet år 1988 och på 
vilken SJ grundar sin uppföljning av resultatkravet under rekonstruktionspc
riodcn. 

2.3 Jämvägsrörelsen 

I det trafikpolitiska beslutet angavs att rekonstruktionen bl.a. syftade till att 
skapa förutsättningar för att stärka järnvägstrafikens konkurrenskraft. Det 
kan mot den bakgrunden vara motiverat att även redovisa hur intäkterna i 
affärsverket avseende person- och godstrafiken har fördelats under perio
den. 
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Affärsverkets omsättning 

(miljoner kronor) 1987 1988 1989 1990 1991 
försäljning (person-
och godstrafik) 8 977 9 590 9 163 8 750 8 595 
Övriga intäkter l 029 l 030 l 213 996 1109 

Summa 10 006 10 620 10 376 9 746 9 704 

Av sammanställningen ovan framgår att omsättningen i affärsverket mins
kat något. Detta beror i huvudsak på omstruktureringar.som genomförts 
inom koncernen. T.cx. ingick SJ Buss- och färjetrafiken i affärsverket under 
1987-1989, men överfördes till Swedearriergruppen fr.o.m. år 1990. 

Godsdivisioncns intäkter har minskat bl.a. på grund av ändrad redovis
ningsprineip av godstransportstöd. Fram till år 1988 redovisades ersättning 
från staten för drift av olönsammajärnviigslinjer som en intäkt. Godsutveck
lingsbidraget, som ersatte denna ersättning fr.o.m. år 1989, har redovisats 
som en kostnadsminskning. 

Om intäkterna från person- och godstrafiken justeras med hänsyn till för
ändringar för busstrafik, färjeverksamhet och för godsbidraget uppgick in
täkterna av järnvägstrafiken till samman laget 7 666 miljoner kronor år 1988. 
Ökningen av intäkterna i järnvägsrörclscn under perioden 1988-1991 upp
går därmed till ca 12 %. Övriga intäkter avser bl.a. materialförsäljning, ent
reprenadarbeten, uthyrningsverksamhct och realisationsvinster från försälj
ning av vissa smärre anläggningstillgångar utom fastigheter. 

2. 4 SJ:s .~jäil'finansieringsbehov 

Enligt 1988 års riksdagsbcslut skall SJ:s verksamhet på sikt vara självfinan
sierande. Detta innebär att SJ skall generera ett sådant överskott att man 
normalt kan finansiera anskaffning och förnyelse av nödvändiga resurser i 
affärsrörelsen inkl. investeringar. I samband med del trafikpolitiska beslutet 
år 1988 uppskattades att överskottet skulle behöva uppgå till ca 500 miljoner 
kr för att täcka självfinansieringsbchovel, exkl. snabbtågssatsningen, och att 
detta skulle kunna uppfyllas först i början av 1990-talet. SJ:s nuvarande be
dömning är att affärsverket behöver uppvisa ett resultat efter finansnetto på 
ca 700 miljoner kronor för att möjliggöra en sådan självfinansiering att soli
diteten inte försämras. Detta kan jämföras med det preliminära resultatet 
efter finansnetto för år 1992 som av SJ beräknats till ca 400 miljoner kronor. 

Frågan om SJ:s långsiktiga lönsamhet totalt och i järnvägsrörclsen samt 
SJ :s självfinansieringsförmåga bör enligt min mening analyseras vidare inför 
utformningen av nya riktlinjer med vcrksamhetsförutsättningar för SJ 
fr.o.m. den 1juli1993, då nuvarande bemyndiganden upphör att gälla. For
merna och förutsättningarna för en bolagisering av hela eller delar av SJ bör 
behandlas i ett sådant sammanhang. Som jag tidigare angett kommer jag att 

återkomma till riksdagen med förslag i dessa delar under våren 1993. 
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3 lJtnyttjade bemyndiganden Prop. 1992/93:100 

Under perioden har avyttring av fastigheter och aktier samt uppskrivning av Bilaga 7 

mark, markanläggningar och fastigheter genomförts i enlighet med riktlin-
jerna i det trafikpolitiska beslutet. Som tidigare redovisats har ramen för för-
siiljning och tomträttsupplåtelse av fast egendom samt för försäljning av AU 
Swcdcarricrs dotterbolag uppgått till sammanlagt 5,2 miljarder kronor un-
der rekonstruktionspcrioden. Inga försäljningar har skett under år 1992 och 

skedde i begränsad omfattning under år 1991. 

SJ:s inkomster till följd av försäljningar samt uppskrivningar och 
nedskrivningar: 

(miljoner kronor) 1987 1988 1989 1990 

Försäljning av fastigheter och 
aktier 21 182 I 830 
Utdelning fdn Swedcarrier 832 
Uppskrivning av tillgångar 
(mark m.m.) 2 660 
Nedskrivning av tillgångar 
(lok, vagnar) 628 220 824 2 660 

19911992 

292 

76 

Försäljningen av anläggningstillgångar som använts för att finansiera nya 

investeringar samt omstruktureringskostnader uppgår ackumulerat till 3 157 
miljoner kronor. 

Vid utgången av år 1992 hade SJ lån i Riksgäldskontoret om ca 5 000 miljo
ner kronor. 

Anslaget C7. Ersättning för SJ i samband med utdelning från AB Swed

earrier, har sammantaget belastats med 755, 7 miljoner kronor under rekon
struktionsperioden: 

Belastning anslag C 7. (miljoner kronor) 

1988/89 
1989/90 
1990/91 
1991/92 
Summa 

4 Transportmarknadens utveckling 

4.1 Allmänna tendenser 

0 
520,7 
235,0 

0 
755,7 

Godstransporternas utveckling styrs till stor del av samhällsekonomins ut

veckling. Sambandet är även det omvända, dvs. förändrade transportsystem 

kan påverka samhällsekonomin. Den variabel som inverkar mest på gods

transporternas utveckling är BNP. 

Man kan notera att transportarl?etet ökar resp. minskar snabbare än BNP 

samt att sambandet är något svagare under senare år än tidigare. Förkla
ringen till detta är att tjänstesektorn numera spelar en större roll i BNP-ut-
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vecklingen och att enskilda sektorer awikcr från den allmänna konjunktu

ren. Produktionen speglar inte ensam på samma sätt som tidigare den eko
nomiska utvecklingen. 

För att få ett siikrare samband mellan transporter och ekonomisk utveck

ling bör samtliga variabler i försörjningsbalansen belysas. Man kan diirvid 

för perioden 1988-89 konstatera en relativt gynnsam utveckling av BNP, im

port och export, medan år 1990 och framför allt år 1991 och första halvihct 

1992 visar en synnerligen ogynnsam utveckling med bl.a. en minskning av 

BNP med I, l % första halvåret 1992. Vissa sektorers utveckling awek rela

tivt kraftigt från den totala utvecklingen, vilket såväl inverkar på den totala 

transportutvccklingen som på transportmedelsfördelningen. 

Persontransporternas utveckling styrs liksom godstransporterna av samhälls

ekonomins utveckling. Det är därvid framför allt utrymmet för privat kon

sumtion som är betydelsefullt. 

För perioden 1988-91 kan man konstatera att den privata konsumtionen 

utvecklats mer gynnsamt än de flesta övriga variabler i försörjningsbalanscn. 

Till skillnad från de flesta andra variabler i försörjningsbalansen har således 

konsumtionen ökat varje år. För första halvåret 1992 noteras en nedgång 

med 1,2%. 

Konsumtionen av transporter har dock under senare år inte följt den öv

riga privata konsumtionen, utan har under perioden 1988-91 minskat. Detta 

förklaras bl.a. av införandet av mervärdesskatt på transporter, vilket bl.a. 

medförde att priserna på flyg och tåg steg kraftigt under år 1991. 

En viktig faktor när det gäller konsumtionen av transporter är bilinncha

vct, som har ökat med 4 % mellan åren 1988 och 1991 och fortsatt öka med 

0,2 </(1 under första halvåret 1992. Lågkonjunkturen har i kombination med 

höga räntor lett till att nyregistreringarna har minskat med 45 % vid en jäm
förelse mellan åren 1988 och 1991. 

4.2 Järnvägtransporter 

Godstransporter 

Det totala transportarbetet uppgick såväl år 1988 som år 1991 till 73 miljar

der tonkm. Järnvägens transportarbete uppgick år 1991 till ca 18,8 miljarder 

tonkm, vilket utgör samma nivå som år 1988. Lastbilens långväga (över 10 

mil) transportarbete ökade däremot med ca 2 miljarder tonkm under mot

svarande period, medan sjöfarten minskade med ca 3 miljarder tonkm. 

Godstransporter på järnväg har under perioden 1988-1991 ökat något re

lativt den långväga godstransportmarknaden. Järnvägens marknadsandel av 

det långväga godstransportarbetet har ökat från 28 % år 1988 till 29 % år 

1991. Marknadsandelen för den tranporteradc godsmängdcn förblev oför

ändrad mellan åren 1988 och 1991. 

När det gäller transporter till och från Sverige har perioden 1988-1991 inte 

heller inneburit några större förändringar för järnvägen. Således uppgick 

järnvägens marknadsandel av den utrikes transporterade gods1nängdcn 

exkl. malm och olja till 12 % såväl för år 1988 som år 1991. Man kan dock 

för järnvägen konstatera en förskjutning från import- till exporttransporter. 
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Person transporter 

Det totala person transportarbetet uppgick år 1988 till 109, 7 miljarder per

son km och år 1991 till 111,5 miljarder personkm. Man kan konstatera att 

realprisförändringen på bensin endast haft marginell inverkan på transport

arbetet för bil, som ökat med drygt 3 miljarder personkrn från år 1988 till en 

nivå på 85,9 miljarder pcrsonkm år 1991. För järnviigen och flyget har diir

emot momsprishöjningarna medfört kraftiga nedgångar. 

Den försämrade samhiillsekonomin har framför allt påverkat det interre

gionala resandet. Många kollektiva resor har ersatts med bil eller helt ställts 

in. Detta har medfört att det interregionala kollektiva persontransportarbe

tet minskat med 12 % mellan åren 1988 och 1991 samtidigt som det interre

gionala bilresandet ökat med några procent. Den regionala och lokala kol

lektivtrafiken är däremot relativt oförändrad mellan åren 1988 och 1991. 

Persontransporterna på järnväg har minskat från 6,3 miljarder pcrsonkm 

år 1988 till 5,6 miljarder personkm år 1991. farnvägcns andel av det totala 

persontransportarbetct har därmed minskat med 0,6 %-enheter till 5 C}10 mel

lan åren 1988 och 1991. För första halvåret 1992 kan konstateras en nedgång 

av persontransporterna på järnväg med 8 % relativt år 1991, samtidigt som 

bilresandet ökat med någon procent. En ytterligare minskning av järnvägens 

marknadsandel för persontrafik kan således förväntas för år 1992. 

Nedgången har för järnvägens del framför allt drabbat den interregionala 

persontrafiken, som har minskat med 14 % mellan åren 1988 och 1991. Un

der första halvåret 1992 har denna trafik minskat med ytterligare 9 % jäm

fört med första halvåret 1991. Flyget, som liksom järnvägen opererar på den 

interregionala marknaden, har under motsvarande period minskat med 

11 %. Även för järnvägen fortsatte minskningen under första halvåret 1992, 

då den uppgick till 4 % jämfört med första halvåret 1991. Marknadsandelen 

för persontransporter på järnväg i interregional trafik har därigenom mins

kat från 14 till 12 % mellan åren 1988 och 1991. 

De minskade marknadsandelarna beror delvis på järnvägstrafikcns kon
kurrenskraft relativt andra färdmedel. Det har inte varit möjligt att på kort 
tid förbättra järnvägens utbud eftersom det tar lång tid att bygga ut infra

strukturen samt utveckla och introducera nya fordon. Dock kan konstateras 

att i de fall som järnvägstrafikens förutsättningar förbättrats radikalt genom 

I.ex. satsningar i infrastruktur och i rullande materiel, så har också resandet 

och marknadsandelen ökat. Det gäller för t.ex. snabbtågct X2000 mellan 

Stockholm och Göteborg och regionaltåget Kustpilen mellan Karlskrona 

och Malmö. 

Det regionala järnvägsresandct har ökat med 3 % mellan åren 1988 och 

1991. För första halvåret 1992 kan dock noteras en minskning med 4 %. För 

buss, tunnelbana och spårväg som huvudsakligen opererar på den lokala 

marknaden, men med samma typ av resor som den regionala järnvägstrafi

ken, kan konstateras en svag nedgång under motsvarande period. 

5 Sammanfattning 

SJ har uppfyllt resultatkravet för perioden 1988- 1992 dvs. resultatet efter 

finansnetto har förbättrats med ca 1 miljard kronor. Det preliminära utfallet 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 

55 



för resultatet efter finansnetto för år 1992 är ca 400 miljoner kronor. Denna 
nivå är dock inte tillräcklig för att uppfylla självfinansieringsbehovet. Detta 
innebiir att SJ tvingas låna till investeringar framöver med sjunkande solidi
tet som följd. Under den gångna fyraårsperioden har SJ ökat investeringarna 
med ca 50 % från ca 1,9 miljarder kronor år 1988 till ca 2,8 miljarder kronor 
år 1991 (koncernen). En fortsatt hög investeringsnivå är strategisk för SJ:s 
framtida verksamhet mot bakgrund av kommande förnyelsebehov beträf
fande bl.a. rullande materiel. 

Resultatförbättringen har uppnåtts trots en svår lågkonjunktur och trots 
att förutsättningarna i vissa avseenden ändrats drastiskt under perioden. SJ 
har bibehållit sin marknadsandel för järnvägstrafiken på en vikande mark
nad för persontransporter. Godstrafikens andel har ökat något. 

Den interregionala persontrafiken på järnväg har haft svårigheter att 
stärka sin marknadsposition och delvis förlorat marknadsandelar till biltrafi
ken. Introduktionen av snabbtåget X2000 på framför allt relationen Stock
holm - Göteborg har emellertid visat på järnvägens reella möjligheter att ta 
upp konkurrensen med bil och flyg. SJ:s persontrafikverksamhet är vidare 
starkt beroende av s.k. entreprenadtrafik, dvs. sådan trafik som offereras till 
staten eller trafikhuvudmännen. 

SJ:s godstrafik har rationaliserats mycket kraftigt och står fortfarande in
för stora förändringar. T.cx. har statsmakterna under perioden medgivit bo
lagisering av kombitrafiken samt utförsäljning av viss andel av aktierna till 
extern part. Systemtågstrafikcn har utvecklats medan antalet vanliga vagn
lasttransportcr har minskats. 

Resultatförbättringar har framför allt uppnåtts genom rationaliseringar 
och effektiviseringar internt dvs. genom minskade kostnader. Omfattande 
rationaliseringar har genomförts vilket medfört att antalet anställda i affärs
verket minskat frrm ca 28 000år1987 till ca 18000 vid utgången av år 1992. 
En del av minskningen förklaras av att verksamheter bolagiserats och över
förts till AB Swedcarriergruppen. Intäktsökningar har varit svåra att åstad
komma i en marknad med totalt sett sjunkande volymer. Prissättningen när 
det gäller såväl person- som godstransporterna har emellertid setts över och 
givits en mer affärsmässig profil. 

Jag anser att SJ genomgått en kraftfull förändring till ett modernare, ef
fektivare och mer kundorienterat företag under de senaste åren. SJ har i 

olika sammanhang framhållits som ett av de mest effektiva järnvägsföreta
gen i Europa. 

Rckonstruktionsarbctet har inneburit en effektivisering av SJ:s verksam

het, som sannolikt inte skulle kunna ha genomförts under de former och för
utsättningar för SJ:s verksamhet som gällde före år 1988. SJ har visat att det 

är möjligt att driva företaget med ett positivt resultat, även om det nuva
rande överskottet inte är tillräckligt för självfinansiering. Jag anser att SJ 
skall ges förutsättningar att fortsätta utvecklas på företagsekonomiskt sunda 
grunder. Jag avser att återkomma till riksdagen under våren 1993 med för
slag till riktlinjer för SJ:s fortsatta verksamhet. 

Den grundläggande strukturförändringen i 1988 års trafikpolitiska beslut
uppdelningcn mellan trafikansvaret och ansvaret för infrastrukturen - har 
enligt min mening haft en rad positiva effekter för den svenska järnvägen. 
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Som jag här redovisat har SJ givits reella förutsättningar att strukturera om 
verksamheter. Investeringsnivån i SJ har kunnat öka genom de rekonstruk

tionsåtgärcler som genomförts under perioden. Samtidigt har investeringsni
vån i jiirnvägens infrastruktur höjts kraftigt, vilket torde ha varit svårare att 

genomföra med den gamla ansvarsfördelningen. Med ett sammanhållet pla
neringssystem i Banverkets regi för järnvägens infrastruktur konkurrerar 
numera investeringsmedlen inte längre med SJ:s mer kortsiktiga och affärs
mässigt relaterade behov. Detta innebär att den nuvarande ansvarsfördel

ningen mellan SJ och Banverket bör ligga fast, även om modifieringar av 

ansvarsförhållandena kan komma att behöva genomföras framöver. 
Uppdelningen mellan trafikansvar och ansvar för järnvägens infrastruktur 

möjliggör ökad konkurrens inom järnvägssektorn. Jag vill i detta samman

hang understryka att i de fall där statsmakterna hittills medgivit upphandling 

av järnvägstrafik i konkurrens, så har kostnaderna för trafiken minskat. Det 

gäller såväl trafikhuvudmännens köp av järnvägstrafik som statens köp av 

interregional persontrafik p!t järnväg. Kostnaderna för köp av trafik har i 

vissa fall minskat med upp till 20 %. Ett annat exempel är överenskommel
sen mellan SJ och LKAB om malmtransporterna på Malmbanan, som inne

bär sänkta kostnader för malmtransporterna bl.a. till följd av att LKAB gi

vits möjlighet att ta hand om trafiken i egen regi. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att ta del av vad jag anfört om uppföljning av SJ:s resultat m.m. för 

åren 1988-1992, utnyttjande av bemyndiganden, marknadsu tveckling 

samt om arbetets fortsatta inriktning inom järnvägsområdet (avsnitt 
1-5). 

Anslag för budgetåret 1993/94 

C 7. Ersättning till Statens järnvägar i samband med 
utdelning från AB Swedcarrier 

1991/92 
1992/93 

Utgift 
Anslag I 000 

1993/94 Förslag I 000* 
*Utbrutet anslag 

Från anslaget ges ersättning till SJ motsvarande det belopp som SJ:s för

valtningsbolag AB Swedcarrier vid avyttring av vissa verksamheter betalar i 

skatt på grund av att inget koncernförhållande enligt aktiebolagslagens me

ning finns med SJ. 

Anslaget har hittills, under budgetåren 1988/89-1991/92, ackumulerat be
lastats med 755 758 000 kronor. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget inriittades i samband med 1988 års trafikpolitiska beslut och avsåg 

SJ:s rekonstruktionsperiod dvs. 1988-1992. Jag avser att återkomma till 
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riksdagen under våren 1993 med riktlinjer för SJ :s verksamhet fr.o.m. den Prop. 1992/93: 100 
ljuli 1993 och är därmed inte beredd att nu ta ställning till om anslaget skall Bilaga 7 
kvarstå under budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
ta del av vad jag anfört om anslaget C7. Ersättning till Statens järn

vägar i samband med utdelning från AB Swcdcarrier. 
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D. Sjöfart 

Sjöfartsverket 

Sammanfattning av föredragandens förslag: 

- Sjöfartsverkets förslag till verksamhetsm[tl, vcrksamhctsinriktning 

och investeringar för perioden 1993-1995 godkiinns. 

- De ekonomiska målen ses över och förändringar bör ske fr.o.m. 

verksamhetsåret 1994. 

Sjöfartsverkets huvudsakliga uppgift är att svara för huvuddelen av sjöfar

tens infrastruktur i form av sjöviigar och siikerheten i dessa samt att se till att 

sjöfart kan bedrivas i svenska farvatten under säkra och effektiva former. 

Verksamheten skall inriktas på handelssjöfarten, men även fritidsbåtstrafi

kcns och fiskets intressen skall beaktas. Sjöfartsvcrket deltar även i interna

tionellt arbete i ett flertal mellanstatliga organisationer, bl.a. International 

Maritime Organization (IMO) och Helsingforskommissionen (HELCOM). 

Huvuddelen av Sjöfartsverkets verksamhet finansieras genom avgifter på 

handelssjöfarten. Kostnader för bl.a. fritidsbåtsändamål finansieras dock 

över statsbudgeten. 

Verksamheten år 1991 

Verksamhet 

Under året genomfördes prov med ett satellitbaserat navigeringssystem i far

vattnet mellan Sverige och Finland. Vidare tecknade verket kontrakt på ett 

nytt sjömätningssystem som innebär sjömätning genom ett hclikopterburet 

lasi:rbatymetrisystcm. I det internationella arbetet har verket bl.a. deltagit i 
arbetet med ett förslag till internationell minimistandard för kvaliteten på 
fartygsbränsle med hänsyn till miljöaspekterna. Investeringarna uppgick un

der året till 48,3 miljoner kronor och avsåg friimst återanskaffningar. 

Ekonomi 

Sjöfartsverkcts resultat efter avkastning till staten visade en förlust på 3 mil

joner kronor verksamhetsåret 1991. Huvudorsaken är, enligt Sjöfartsverket, 

att kostnader för Sjöfartsinspektioncns verksamhet och isbrytarnas bränsle

kostnader. som tidigare betalats via statsbudgeten, överförts till avgiftsfinan

siering. De ökade kostnaderna kunde inte fullt ut kompenseras av höjda av

gifter. Verkets resultatm[tl som innebiir att resultatet efter avkastning till sta

ten skall vara i genomsnitt 2 % av omsiittningen kunde således inte nås under 
[1ret. 

Soliditeten uppgick till drygt 84 % vilket överensstämmer med målet för 

soliditet. 

Omsättningen miitt i kronor ökade med 1.6 % medan omsättningen i kro

nor per anst~illd ökade med 4,3 '7L Sjöfartsverkct anser dock att då verksam-
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hetens intäkter till övervägande del iir beroende av utrikes fartygstrafik och 
därigenom svensk utrikeshandel är det svårt att mäta produktiviteten för en
staka år. Produktivitetsutvccklingcn bör i stiillet ses över en liingre period 
när anpassningar till konjunkturen kunnat göras. 

Verksamhetsmål, inriktning och investeringar åren 1993 -1995 

Sjöfartsverket föreslår följande huvudmål för verksamheten: 

- I Iuvudmålct för farleder och utmärk11ing är att tillförsäkra sjötrafiken en 
god och ändamålsenlig framkomlighet i svenska farvatten, för genomfart 
och hamnanlöp, även vid nedsatt sikt. 

- Huvudmålet för /otsni11g är att tillhandahålla en säker lotsning till alla 

hamnar av betydelse. 
- Huvudmålet för ~jörädd11ing är att efterforskning och räddning av männi

skor i sjönöd samt sjuktransporter från fartyg skall kunna utföras dygnet 
runt inom de vattenområden som räddningstjänstlagen och internatio
nella överenskommelser anger. 

- Huvudmålet för isbrytni11g är att vintersjöfart skall kunna bedrivas på alla 

hamnar av betydelse. 
- Huvudmålet för ~jömätning är att få Sveriges sjöterritorium och övriga 

intresseområden tillfredsställande sjömätta och resultatet redovisat på 

storskaliga djupkartor. 
- Huvudmålet för sjökortsproduktion är att producera moderna och tillför

litliga sjökort av olika slag och i olika skalor över svenska och angrän
sande farvatten för att möjliggöra en säker sjöfart, både civil och militär. 

- Huvudmålet för ~jöfarlsinspektione11 är att minimera risker för sjöfarts
olyckor samt om olycka ändå sker, minimera konsekvenserna och för
hindra ett upprepande. 

Vad gäller verksamhetens inriktning planeras inga större förändringar den 
närmaste treårsperioden. Nämnas kan att förbättringar av säkerhetssyste
men för sjöräddning pågår och att en ny metod för sjömätning kommer att 
införas som innebär sjömätning via helikopterburet lasersystem. 

Vidare kommer sjösäkerhetsarbetet att utvecklas ytterligare, bl.a. till 
följd av de senaste årens allvarliga olyckor med passagerarfartyg. En ökad 
samverkan mellan myndighet och rederier kan bidra till att säkerhetsfrå
gorna får en ökad betydelse i rederiernas allmänna företagspolicy. 

Trafikverken har på regeringens uppdrag överlämnat en gemensam miljö
rapport med redovisning av trafiksektorns påverkan på miljön samt hur sek
torn uppfyller riksdagens mål. Trafikverken har även överlämnat separata 
rapporter om resp. trafikslags påverkan på miljön samt hur den egna sektorn 

uppfyller riksdagens mål. 
Av Sjöfartsverkets del av miljörapporten framgår bl.a. att sjöfartens ut

släpp av kväveoxider och svavcldioxidcr är betydande. Sjöfartsverket stöd
jer därför arbetet inom IMO om en internationell miljöbaserad minimistan
dard for fartygsbränslcn samt utvecklingen av ett nytt annex till MARPOL 

om reglering av luftförorening från fartyg. 
b!l'esteringama under åren 1993-1995 avser till övervägande del åtcran-
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skaffningar, bl.a. återanskaffningar av Iotsbåtar och fyrar. Totalt planeras in- Prop. 1992/93: 100 

vesteringar under den närmaste treårsperioden för ca 228 miljoner kronor Bilaga 7 

som finansieras främst genom avskrivningsmcdcl, men till viss del även av 

driftmedel. Utanför investeringsplanen ligger tänkbara investeringar i Sö-

dertälje kanal, Rödkobbsfjärden, farled in till Luleå samt Flintrännan i Öre-

sund. 

Ekonomiska mål och ramar åren 1993-1995 

Sjöfartsverkct föreslår följande ekonomiska mål och ramar: 

- Mål för soliditet bör vara ca 55 %. 
- Mål för avkastning till staten bör vara att Sjöfartsverket skall inleverera 

avkastning på verkets fasta statskapital enligt fastställd avkastningsränta. 

Avkastningsräntan är 12,25 % från den ljuli 1992. 

- Mål för prissättning bör vara att höjningar av de allmänna sjöfartsavgif

terna högst skall motsvara de allmänna pris- och löneökningarna. Vid 

prissiittningen skall regionalpolitiska hänsyn tas. 

- Ram för upplåning i Riksgäldskontoret till investeringar bör uppgå till 70 

miljoner kronor. 

- För likviditetsförsörjning bör Sjöfartsverket få disponera högst 40 miljo

ner kronor i Riksgäldskontoret. 

- Kassamässigt överskott bör placeras på räntebärande konto i Riksgälds

kontoret. 

Riksrcvisionsverket (RRV) har under våren givit ut föreskrifter och all

männa råd för affärsverkens årsredovisningar och delårsrapporter. I före

skrifterna har RRV bl.a. tagit ställning för att en aktivering av finansiell leas

ing skall ske. För Sjöfartsverket innebär detta att isbrytaren Oden, som 

leasas, kommer att tas in i balansräkningen från år 1992. Odens bokförda 

värde är ca 250 miljoner kronor vilket innebär att soliditeten sjunker till ca 

70%. 
I 1992 års budgetproposition föreslogs att Sjöfartsvcrket skulle redovisa 

sin pensionsskuld i balansräkningen. Verket har beräknat pensionsskulden 

till ca 220 miljoner kronor vid utgången av år 1991. Verket räknar med att 

införa pensionsskulden i balansräkningen från år 1993 vilket innebär att soli
diteten kommer att sjunka till ca 55 %. 

Sjöfartsverket har som mål att resultat efter avkastning till staten i genom

snitt skall vara 2 % av omsättningen. Resultatprognosen för år 1992 tyder på 

ett överskott med ca 94 miljoner kronor efter avkastning till staten. Över

skottet beror bl.a. på låga isbrytarkostnader till följd av den milda vintern. 

Verket avser därför alt avvakta med avgiftshöjningar tills vidare. Detta inne

bär att verket inte räknar med överskott efter avkastning till staten under 

åren 1993-1995. 

Förändringar genom bl.a. avgiftsfinansiering av verksamheter som tidi

gare betalats via statsbudgeten innebär att verket anser det nödvändigt att 

kontinuerligt följa den totala verksamheten och vidta de åtgärder som be

hövs för att uppfylla de ekonomiska målen. Under perioden 1993-1995 ge

nomförs exempelvis en rationaliseringsplan vars sammanlagda effekt innc

biir besparingar på 17 miljoner kronor. 61 



Föredragandens överväganden 

Verksamhet.wnål, inriktning och i11ves/eri11g.1pla11 

Verksamhctsmålcn föreslås inte nämnviirt föriindras utan följer tidigare an
givna riktlinjer. Till följd av detta planeras inga större förändringar av verk
samhetsinriktningen. Sjösiikerhetsfrågorna har fåll ökad prioritet vilket är i 
linje med det internationella sjösäkcrhctsarbetet. 

Jag anser att det är viktigt att riksdagens beslut om att trafiksektorn skall 
ta ansvar för att minska den negativa påverkan på miljön fullföljs. Miljöfrå
gorna bör därför ges en fortsatt stor betydelse i verksamheten. Regeringen 
kommer kontinuerligt att följa upp verkets arbete och vidtagna åtgärder för 
att bidra till att minska sjöfartens miljöpåverkan. 

Jag har inget att invända mot Sjöfartsverkets förslag till verksamhctsmål, 
inriktning och investeringsplan den närmaste treårsperioden och ansluter 
mig således i denna del till vad som sägs i verkets treårsplan. 

Ekonomiska mål 

I anslutning till 1992 års budgetproposition berörde jag arbetet med förnyel
sen av affärsverksformen. Jag konstaterade därvid att Sjöfartsverket till 
övervägande del är ett exempel på naturligt monopol och att det därför är 
viktigt att skilja på statens roll som bcstiillarc och producent. En viktig del i 
arbetet är också att precisera de krav på affärsverken som staten ställer i sin 
roll som ägare, dvs. kraven på avkastning m.m. Arbetet borde således inrik
tas på att uppnå större jämförbarhet mellan verket och ett aktiebolag. Jag 
övervägde därvid förändringar av de ekonomiska målen, bl.a. soliditets- och 
avkastningsmålen. 

Sjöfartsvcrkcts soliditet har sedan man blev affärsverk år 1987 legat runt 
85 %. Den höga soliditeten beror bl.a. på att verket inte redovisat några 
långfristiga skulder. Införande av finansiell leasing och pensionsskulden i ba
lansräkningen innebär en anpassning till mer bolagsliknande redovisning. 
Det innebär också att soliditeten sjunker till ca 55 %. 

Sjöfartsverkets verksamhet är i grunden en stabil verksamhet med relativt 
sett låga risker. Därför är det snarare avkastnings- och prismålen än solidi
tetsmålet som är de främsta styrmedlen. 

För rörelsedrivande företag är det vanligt att ha dels ett avkastningskrav 
för den marknadsmässiga förräntningen av det egna kapitalet, dels en utdel
ning till ägarna. Nuvarande avkastningskrav på Sjöfartsverkcts verksamhet 
är att verket skall inleverera en avkastningsränta på det fasta statskapitalet. 

Detta är egentligen inte ett avkastningskrav utan ett utdelningskrav. Jag an
ser därför att det är rimligt att införa ett avkastningskrav för förräntningen 
av det egna kapitalet. Detta avkastningskrav bör grunda sig på det totala 
egna kapitalet dvs. även det fria egna kapitalet. 

Räntenivån för avkastningskravet bör i princip inte vara lägre än den stat
liga utlåningsräntan. Med tanke på verkets jämförelsevis höga soliditet även 
efter nämnda justeringar av pensionsskuld och finansiell leasing skulle denna 
räntenivå i nuläget innebära ett alltför högt avkastningskrav på verksamhe
ten. Det krävs en närmare översyn av vilken soliditetsnivå som är lämplig 
för verket innan räntenivån för avkastningskravet kan preciseras. 
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Nuvarande utdelningskrav som innebär en avkastningsränta på statskapi
talet är ett statiskt krav då statskapitalet inte förändras under åren. Utdcl
ningskravet bör i stället vara kopplat till resultatet. Ett normalt utdclnings
krav i ett börsnoterat bolag är ca 5 % av justerat eget kapital, men högst 
15 - 20 % av resultatet efter skatt för att få en konsolidering av verksamhe
ten. 

När det gäller frågan om produktivitctsmål delar jag verkets bedömning 
att produktivitetsutvecklingen är svår att mäta från år till år. Jag anser dock 
att en effektiviseringsfaktor skall ingå i prismålet. 

De förändringar av de ekonomiska målen som jag nu förordat innebär en 
precisering av de krav som staten i sin roll som ägare ställer på verket. Det 
innebär även en ökad jämförbarhet mellan verket och ett aktiebolag. När
mare beräkningar är dock nödvändiga innan de mer långsiktiga procenttalen 
för soliditets-, avkastnings- och utdelningskravcn kan preciseras. Sjöfarts
vcrkct bör i sin treårsplan för åren 1994 -1996 lämna förslag till ekonomiska 
mål fr.o.m. verksamhetsåret 1994 enligt nu nämnda principer. Jag avser att 
återkomma i frågan i nästa års budgetproposition. 

Med beaktande av vad jag nu anfört bör verkets föreslagna mål för solidi
tet, avkastning och prissättning gälla för verksamhetsåret 1993. 

Jag godtar Sjöfartsverkets förslag om upplånings- och kreditramar för 
budgetåret 1993/94. Inom ramen för långfristig upplåning i Riksgäldskonto
ret på 70 miljoner kronor är 60 miljoner kronor avsedda för en eventuell 
finansiering av sjömanspensionssystemet enligt riksdagens tidigare beslut. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag förordat om verksamhetens mål och inriktning 

för perioden 1993 - 1995, 
2. godkänna de ekonomiska mål som jag förordat för verksamhets

året 1993, 
3. godkänna vad jag förordat om förändrade ekonomiska mål 

fr.o.m. verksamhetsåret 1994, 
4. godkänna vad jag anfört om Sjöfartsverkets investeringar under 

perioden 1993-1995 samt bemyndiga regeringen att besluta om avvi
kelser därifrån. 

Övriga frågor 

1 Utredning om färjetrafiken i Stockholmsregionen 

Regeringen beslutade den 8 maj 1991 att tillsätta en utredning med uppgift 
att kartlägga Stockholmsregionens sjöbaserade person- och godstransporter 
samt därtill anslutande landtransportcr. I uppdraget ingick även att redovisa 
eventuella förslag i avsikt att uppnå mer effektiva och miljövänliga transpor
ter i regionen. 

Uppdraget redovisades den 18 juni 1992. I betänkandet Färjor och farle

der (SOU 1992:56) redovisas nämnda kartläggning samt överväganden och 
förslag. 

5 Riksdagen 1992193. I sam/. Nr IUO. Bilaga 7 
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Utredningen gör hedömningen att det inte finns tillräckliga skäl för all Prop. 1992/93: 100 
med siirskilda statliga åtgärder styra bort färjetrafik från Stockholms hamn Bilaga 7 
till någon annan hamn. I utredningen presenteras dock ett antal förslag för 
att bl.a. minska Finlandsfärjornas miljöpåverkan i den svenska skärgården. 

Utredningen föreslår att rt:geringen fullföljer hilaterala överläggningar 
med Finland om begränsningar av svavelhalten i drivmedel för fartyg i tid ta
bellsbunden trafik mellan länderna. Överenskommelserna bör även omfatta 
griinsvärden för kväveoxidutsläpp. Vidart: bör överenskommelser triiffas 
med övriga Östersjöstater. Sjöfartens koldioxidutsläpp bör också uppmärk
sammas. 

Enligt utredningen bör, med hänsyn till erosionspåvcrkan från fartygen, 
Länsstyrelsen i Stockholms län få i uppdrag att i samråd med Sjöfartsverket 
pröva behovet av fartbegränsningar i Stockholms skärgård. 

Utredningt:n föreslår att färjornas storlek begränsas. Inga större fartyg än 
dagens bör tillåtas gå i tidtabellsbunden trafik genom Stockholms skärgård. 

Utredningen föreslår att en ny sträckning av yttre delen av Sandhamnsle
den via Rödkobbsfjärden öppnas. Färjor som går i direkt trafik med finska 
fastlandet bör åläggas att trafikera den nya leden. 

Utredningen föreslår att SJ prövar möjligheten att utveckla sin kombitra
fik med en transitpendel för färjeanknuten lastbilstrafik med start- eller mål
punkter i Skåne och på kontinenten. 

Enligt utredningen bör SJ och Banverket tillsammans med finska YR 
pröva förutsättningarna för en utökad järnvägstrafik Hargshamn-Nystad. 

Remissinstanserna 

Vid en remissbehandling av betänkandet har yttranden inkommit från Che
fen för marinen, Kustbevakningen, Överstyrelsen för civil beredskap 
(ÖCB), Statens räddningsverk, Statens järnvägar (SJ), Banverkct, Vägver
k.:!, Sjöfartsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI), Riksrevisionsverket (RRV), Boverket, Fiskeriverket, Riksan
tikvarieämbetet, Konkurrensverket, Statens naturvårdsvcrk, Länsstyrel
serna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Östergöt
lands län, Stockholms läns landsting, Sveriges Stuvareförbund/Svenska 
Hamnförbundet, Stockholms Handelskammare, Sveriges lndustriförbund, 

Svenska Naturskyddsföreningen, Tjänskmännens centralorganisation 
(TCO), Landsorganisationen i Svt:rigc (LO), Svenska Båtunionen, Svenska 
Scglarförbundet, Stiftelsen Stockholms skärgård, Svenska Åkeriförbundet, 
Sveriges Redareförening, Finlands Rederiförening, Ålands Redarförening, 
Industrins Centralförbund (Finland). 

Yttranden har även inkommit från Stockholms Hamn AU, Ilargs Färje
hamn AB, Svenska Sjöfolksförbundet, Skärgårdsmiljöföreningcn, Sveriges 
Fiskares Riksförbund, Harö-Hasselö intresseförening, Miljöpartiet de 
Gröna i Stockholm och Svenska Kryssarklubben. 

Stockholms läns landsting har anslutit sig till Länsstyrelsens i Stockholms 
län yttrande. 

Övervägande delen av rcmissinstanserna anser, i likhet med utredningen, 
att det inte finns tillräckliga skäl för att med särskilda statliga åtgärder styra 64 



bort färjetrafik från Stockholms hamn till andra hamnar. I flera yttranden 
framförs att utvecklingen i sig med bl.a. ökad färjetrafik på Baltikum kan 
skapa underlag för trafik på andra hamnar än Stockholms hamn. Natur
skyddsföreningen anser att hälften av färjetrafiken till Stockholm bör lokali
seras till andra hamnar. Skärgårdsmiljöföreningen anser att nuvarande färje
trafik mellan Sverige och Finland bör begränsas till den omfattning den hade 
före år 1980. 

Utredningens förslag till åtgärder för att begränsa färjetrafikens miljöpå
verkan tillstyrks allmänt av remissinstanserna. Vägverket, Länsstyrelsen i 
Stockholms län och Naturvårdsverket anser att färjetrafikens miljöeffekter 
bör prissättas. Sveriges Redareförening anser att förslaget till internationella 
avtal om begränsning av kväveoxidutsläpp bör aktualiseras först sedan 
driftsekonomiska system för avgasrening finns tillgängliga. Länsstyrelsen i 
Stockholms län anser att utgångspunkten för bilaterala överläggningar bör 
vara att färjor inte bör tillåtas att angöra hamnarna i Stockholm resp. Hel
singfors om anordning för kvävereduktion saknas. 

Förslagen till begränsningar av färjornas storlek och fartygens hastighet i 
skärgården stöds allmänt av remissinstanserna. Länsstyrelsen i Stockholms 
län anser att nästa generation färjor bör ha en lägre storleksgräns. Vidare 
anför länsstyrelsen att om den s.k. Rödkobbsleden inrättas kommer hastig
hetsbestämmelserna i Furusundsleden att ses över. Sveriges Redareförening 
anser att ändringar av hastighetsbestämmclserna inte får leda till att färjere
deriernas turlistor äventyras. 

Förslaget om inrättande av den s.k. Rödkobbsleden, tillstyrks av Kustbe
vakningen, ÖCB, Sjöfartsverket, Sveriges Stuvareförbund/Svenska Hamn
förbundet, Stockholms Handelskammare, Sveriges Fartygsbefälsförening, 
LO, Svenska Seglarförbundet, Svenska Båtunionen, Sveriges Redareföre
ning, Finlands Rederiförening, Ålands Redarförening och Stockholms 
Hamn AB. 

Fiskeriverket, Riksantikvarieämbetet, Naturskyddsföreningen, Skär
gårdsstiftelsen, Skärgårdsmiljöföreningen, Sveriges Fiskares Riksförbund, 
Svenska Kryssarklubben och Harö-Hasselö intresseförening motsätter sig 
ett inrättande av Rödkobbsleden. 

Övriga remissinstanser tar inte direkt ställning för eller emot Rödkobbsle
den. Länsstyrelsen i Stockholms län, i vars yttrande Stockholms läns lands
ting instämmer, ser positivt på att frågan om Rödkobbsleden ånyo behandlas 
i linje med de förutsättningar som utredningen anger. !"samband med en till
låtlighetsprövning måste en förnyad miljökonsekvensbeskrivning göras. Det 
är väsentligt att Sjöfartsverket i den fortsatta hanteringen samråder med 
länsstyrelsen om beskrivningens uppläggning och omfattning. Om en ny far

led inrättas bör ett flerårigt kontrollprogram kopplas till farleden så att mil
jöeffekterna kan följas upp. 

Naturvårdsverket anser att om Rödkobbsleden åter aktualiseras bör hela 
farkdssystemet i Stockholms skärgård prövas enligt naturresurslagen. Bo
verket anser att en förutsättning för ett inrättande av Rödkobbsleden är att 
de totala ingreppen i naturen blir mindre än med befintliga farleder. 

Förslaget om utvecklad kombitrafik genom en transitpendel kommenteras 
av ett fåtal remissinstanser. SJ framhåller att denna fråga prövas kontinuer-
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ligt utifrån marknadsmiissiga förutsättningar, men att en transitpendel för 
niirvarande har svårt att konkurrera med direktgåcnde färjor mellan Finland 
och 'Jyskland. SJ iir vidare positiv till en utvärdering av förutsättningarna till 
en utvecklad järnvägstrafik mellan Hargshamn och Nystad. Banverkct anser 
att en ökning av godstrafiken på bl.a. Hargshamn skapar förutsättningar för 
att jiirnvägen skall ta en större andel av färjegodset. 

Föredragandens tiverväganden 

Ett viktigt syfte med utredningen om färjetrafiken i Stockholmsregionen var 
att få en kartläggning av hur land- och sjötransporterna i Stockholmsregio
nen ser ut i dagsläget och ett underlag i planeringen av framtida infrastruk
turåtgärder i regionen. 

En övergripande fråga i utredningen har varit om det finns skäl att med 
särskilda statliga åtgärder styra bort färjetrafiken från Stockholm. Utreda
rens bedömning är att det inte finns tillräckliga skäl för detta. Övervägande 
delen av rcmissinstanserna delar denna bedömning. 

Det har i såväl den allmänna debatten som i riksdagen vid olika tillfällen 
aktualiserats att staten borde ingripa mot färjetrafiken och styra den till 
andra hamnar i regionen. Staten har ett ansvar för att befintliga farleder till
godoser högt ställda krav på sjösäkerhet. Staten tar också ansvar för att sjö
trafiken utvecklas i miljövänlig riktning. 

Förbättrade farleder, fartbegränsningar, restriktioner för utnyttjande av 
farkder utgör exempel på åtgärder för trafikmiljön. Initiativ för att begränsa 
utsläpp av Lex. svavel och avfall från fartyg är andra åtgärder av ingripande 
natur för att förbättra trafikmiljön. 

Att staten däremot skulle ingripa mot redarens val av farled och hamn 
skulle diiremot representera en dramatiskt förändrad politik. Såväl redare 
som hamnar är affärsdrivande enheter med långfristiga ekonomiska åtagan
den som också bör ha fasta spelregler för sin verksamhet. Att styra trafik 
från en hamn till en annan skulle möjligen underlättas om det var samma 
huvudman som driver hamnverksamheten. Så är emellertid inte fallet. Ett 
ingripande mot färjetrafiken till en viss hamn innebär följaktligen också 
stora intäktsförluster för denna hamn. 

En grundläggande tanke med den genomförda utredningen är att få ett 
underlag för diskussion mellan hamnar, kommuner och regioner om fram
tida trafiklösningar. Hittills har i stora stycken debatten blivit en fråga om 
Rödkobbsleden eller ej. Rödkobbsleden utgör emellertid bara en del i ett 
försök till helhetssyn beträffande farleds- och trafiksystemet i Stockholmsre

gionen. 
Utredningen har förordat förändringar i trafikbilden - frysning av fartygs

storlckar, hastighetsbegränsningar, omfördelning av trafik mellan farlederna 

m.m. Jag anser att utredningens underlag bör utnyttjas för en dialog om tra
fiken i Stockholmsregionen. Staten har ett självklart intresse att medverka 
i denna. De statliga verken har ett lika självklart intresse inom sina resp. 
ansvarsområden att delta. Men det är av avgörande betydelse att hamnar, 
kommuner och regioner aktivt medverkar. Först då blir det också möjligt att 
åstadkomma praktiska resultat och uppnå förbättringar på miljöområdet för 
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regionen. Jag anser att Länsstyrelsen i Stockholms län bör få i uppdrag att Prop. 1992/93: 100 

tillsammans med Sjöfartsvcrkct ta initiativet till dialogen om effektiva och Bilaga 7 
miljövänliga transportlösningar vad avscr färjetrafiken i Stockholmsregio-
nen. Föreslagna förändringar bör genom miljökonsekvensbeskrivningar 

jämföras med dagens farleds- och trafiksystem för att uppnå en för regionen 
minst miljöbelastande lösning. 

Genom frivilliga överenskommelser bedrivs större delen av färjetrafiken 

mellan Sverige och Finland med drivmedel med lågt svavelinnehåll. Slu

tande av bilaterala avtal med övriga Östersjöstater kan vara ett sätt att i 
större utsträckning begränsa svavelutsläppen från främst färjetrafiken. Jag 

avser därför att närmare undersöka förutsättningarna för att sådana bilate

rala avtal skall komma till stånd. 

2 Avveckling av llamnrådet 

Hamnrådet inrättades år 1980 som ett samarbetsorgan för hamnfrågor. Bak

grunden till bildandet av Hamnrådet var det i tidigare trafikpolitiska sam
manhang diskuterade behovet av en övergripande hamnplanering och en 

mera aktiv statlig styrning av hamnväsendet. 
Sjöfartsverket har föreslagit att Hamnrådet ombildas, bl.a. på grund av 

vissa organisationsförändringar bland ingående organisationer. Sjöfartsver

ket vill behålla och utveckla samarbetet i hamnfrågor med framför allt Sveri

ges Stuvareförbund/Svenska Hamnförbundet, men anser att detta kan ske i 

mer informella former utan ett av regeringen inrättat organ. 
Frågan om ombildande av Hamnrådet har behandlats av Hamnrådet och 

ingen av de ingående organisationerna har haft några invändningar mot den 

föreslagna ordningen. Sjöfartsverket föreslår därför att Hamnrådet aweck
Ias i sin nuvarande form och att ledamöterna entledigas. 

Föredragandens överväganden 

För att sjöfarten skall kunna utvecklas och bli ett än mer effektivt transport
medel krävs samverkan mellan de olika intressenterna i branschen. Kontak

terna mellan Sjöfartsverket och övriga intressenter i hamnfrågor är en viktig 
del i planeringen av sjöfartens infrastruktur och således även en viktig del 

för utvecklingen av sjöfarten. Jag delar dock Sjöfartsverkets uppfattning att 
detta samarbete kan ske i mer informella former utan av regeringen tillsatta 
organ. Jag föreslår därför att Hamnrådet awecklas. Ansvaret för ett nytt 

informellt samarbetsorgan för hamnfrågor får därmed åvila Sjöfartsverket 
och övriga hamnintressenter. 

3 Utredning om vissa sjöräddningsfrågor 

Enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) skall Sjöfartsverket, inom Sveriges 
sjöterritorium med undantag för vattendrag, kanaler, hamnar samt mindre 

insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren, svara för efterforskning och rädd

ning av människor som är eller kan befaras vara i sjönöd, och för sjuktrans

porter från fartyg. Enligt samma lag är en statlig eller kommunal myndighet 67 



skyldig att delta i en räddningsinsats på anmodan av räddningsledaren om 
myndigheten har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar 
myndighetens vanliga verksamhet. 

Sjöfartsverket har fått regeringens uppdrag att i samråd med Överbefälha
varen (ÖB) och Kustbevakningen beskriva och analysera nuvarande sjö
räddningsverksamhet med avseende på ingående aktörer, beredskapsnivå 
och internationellt samarbete. I de fall det kan konstateras brister i bered
skapsnivå och geografisk täckning skall förslag lämnas till förändringar och 
förbättringar i detta avseende. Därvid skall även förslag lämnas till finansie
ring av föreslagna åtgärder samt hur omprioritering kan göras inom befintlig 
medelsram för sjöräddningsverksamhet. Sjöfartsverket beräknar avlämna 
en slutrapportering av uppdraget under början av år 1993. 

I en delredovisning av uppdraget har Sjöfartsverket angivit att en tillfreds
ställande geografisk täckning av fartyg och båtar för sjöräddning finns. En 
viktig komponent i sjöräddningsverksamheten är dock försvarsmaktens 
tunga helikoptrar. Till följd av ändrade förutsättningar för beredskap med 
försvarsmaktens helikoptrar uppstår merkostnader för försvarsmakten för 
att täcka det civila samhällets behov av helikopterberedskap vad avser sjö

räddning. Merkostnaderna för att uppnå en rimlig beredskapsnivå har av ut
redningen beräknats till 3-4 miljoner kronor per år. 

När det gäller finansieringen av merkostnaderna anser Sjöfartsverket att 
dessa bör betalas via Försvarsdepartementets anslag. I annat fall bör mer

kostnaderna fördelas på de räddningstjänster inom vars ansvarsområden he
likoptrarna kan utnyttjas. 

Kustbevakningen anser i princip att kostnaderna bör täckas av medel via 
det departement som har ansvar för verksamheten. ÖB anser att Sjöfartsver
ket har det entydiga ansvaret för sjöräddningen och därför bör även kostna
derna belasta Sjöfartsverket. 

Sjöfartsverket gör bedömningen att omprioriteringar inom nuvarande an
slagna medel för sjöräddningsverksamhet inte är möjliga på kort sikt. Verket 
avser dock återkomma i slutrapporteringen av uppdraget med förslag om 
omprioriteringar och effektiviseringar inom sjöräddningsverksamheten på 
lång sik~. 

Föredragandens överväganden 

En förutsättning för en effektiv sjöräddningsverksamhet är ett väl utvecklat 

samarbete mellan de ingående aktörerna i verksamheten där var och en bi
drar med nödvändiga resurser. 

När det gäller försvarets tunga helikoptrar är dessa främst avsedda för mi

litära ändamål, men är också en viktig resurs vid sjöräddningsuppdrag. Då 
förutsättningarna för helikoptrarnas ordinarie verksamhet förändrats har 
merkostnader för försvarsmakten uppstått till följd av helikopterberedskap 
för att uppnå målet om en tillfredsställande sjöräddningstjänst. 

Jag anser det rimligt att ÖB kompenseras för dessa merkostnader. Även 
om det varit en tillämpad princip hittills att varje myndighet deltar i sjörädd
ningen med egna resurser och eget kostnadsansvar, måste denna princip 
också vägas mot sjöräddningens effektivitet. Sjöfartsverket påtalade inför 
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den gångna sommaren att helikopterbercdskapen inte var tillfredsställande. 
Genom beslut av regeringen ålades ÖB att tillförsäkra en rimlig beredskap. 
Det förutsattes samtidigt att ÖB skulle kompenseras för detta. Merkostna
den beräknades till ca 315 000 kronor. 

Med uppdraget till Sjöfartsverket initierades ett arbete att ompröva re
sursanvändningen för sjöräddningsändamål. Huvuddelen av de pengar som 
Sjöfartsverket disponerar går t.ex. till Televerket för att täcka kostnaderna 
för kustradiostationerna. Jag anser det väsentligt att de resurser staten anslår 
för sjöräddningsändamål också används på ett effektivt sätt. 

Den beställarroll som Sjöfartsverket har fått bör ge incitament att pröva 
såväl inriktning som omfattning av organisationen för sjöräddning. Jag anser 
för egen del det rimligt att Sjöfartsverket från anslaget täcker kostnader för 
grundläggande helikopterberedskap. Det innebär inte en bindning att köpa 
helikoptertjänster av ÖB. Sannolikt är det dock endast ÖB som kan tillgo
dose kraven på tung helikoptermateriel. 

Mina överväganden innebär inte någon ändring av gällande principer för 
myndigheternas grundläggande skyldighet att ställa upp kostnadsfritt med 
personal och materiel. Den ordning jag nu förordar innebär däremot ett 
komplement för att kunna tillgodose kraven på en fungerande helikopterbe
redskap. 

Sjöfartsverket har begränsade resurser till sitt förfogande. Omprioritering 
av resurserna för sjöräddningsändamål är en möjlighet som nu prövas inom 
ramen för Sjöfartsverkets utredning. För att klara kostnaderna för helikop
terberedskapen sommaren 1992 och under kommande budgetår bör verket 
få använda medel under anslagsposten Tjänster inom farledsverksamheten 
under anslaget Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. som jag senare kom
mer att redogöra för. ÖB har för sin del indikerat ett belopp i storleksord
ningen 3-4 miljoner kronor. Denna ersättning får emellertid bestämmas i 
förhandlingar mellan verket och ÖB. Även långsiktiga lösningar bör kunna 
diskuteras om detta skulle vara ekonomiskt fördelaktigt. 

Med Sjöfartsverket som ansvarig beställare och med etl"visst direkt kost
nadsansvar bör incitament skapas för en ständig prioritering av resursinsat
serna. Med denna klarare roll bör bättre förutsättningar också skapas för 
andra beställare av helikoptertjänster genom samordning i "upphandlingen" 
av tjänster. 

Jag räknar med att Sjöfartsverket skall kunna täcka nu beräknade mer
kostnader på ca 3-4 miljoner kronor inom den förordade anslagsramen som 
jag återkommer till. Jag vill avslutningsvis nämna den betydelse sjörädd
ningen och inte minst helikopterberedskapen har för handelssjöfarten. 

Jag har i frågan om sjöräddningsverksamheten samrått med försvarsmi
nistern. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 
dels föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har anfört om en avveckling av Hamnrådct, 
2. godkänna vad jag anfört om hclikopterberedskap för sjörädd

ning, 
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dels bereder riksdagen tillfälle 

3. att ta del av vad jag har anfört om utredningen om färjetrafiken 

i Stockholmsregionen. 

Ans lagsfrågor 

D 1. Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. 

Sammanfattning av föredragandens förslag: 

- För ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. föreslås ca 60, 7 miljo· 

ner kronor för budgetåret 1993/94. 

- Sjösäkerhetsrådets verksamhet föreslås integreras i Sjöfartsver

ket. 

- Ansvaret för viss nyhetsförmedling till svenska fartyg föreslås 

överföras till Handelsflottans kultur- och fritidsråd. 

- Betalningsansvaret för vissa bemanningskostnader föreslås över

föras till handelssjöfarten. 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

71251 000* 

76696000* 

60754000 

• Anslaget Ersätt11i11g till Sjöfartsverket för vissa tjänster. 

Från anslaget finansieras tjänster inom Sjöfartsverkets ansvarsområde 

som inte skall finansieras via handelssjöfarten. 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket beräknar anslaget för budgetåret 1993/94 till ca 79,3 miljoner 

kronor före pris- och löneomräkning. Sjöfartsverket har delat upp anslaget 

i följande anslagsposter: 

Anslags post 

1. Sjösäkerhetsrådet 

2. Tjänster inom farledsverksamheten 

3. Vissa bemanningskostnader 

4. Åtgärder mot vattenförorening från fartyg, förslagsvis 

5. Tjänster inom fartygsverksamheten 

Tkr 

4120 

52740 

18000 

1 
4485 

79346 

Förslaget innebär en ökning av anslaget från föregående budgetår med 

drygt 2,6 miljoner kronor och kan härledas till anslagsposten 

1. Sjösäkerhetsrådet som föreslås öka med 650 000 kronor samt till anslags

posten 3. Vissa bemanningskostnader som föreslås öka med 2 miljoner kro

nor. 
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Sjösäkerhetsrådets ökning avser köp av sändningstid i reklamfinansierade Prop. 1992/93: 100 

TV-kanaler. Bilaga 7 
I anslagspostcn 2. Tjänster inom farledsvcrksamheten är ca 47 miljoner 

kronor avsedda för fritidsbåts- och yrkesfiskesändamål. Av dessa 47 miljo
ner kronor är ca 31 miljoner kronor avsedda för sjöräddningskostnadcr. Vi
dare är under anslagsposten 1 ,2 miljoner kronor avsedda för kostnader för 
vissa beredskapsåtgärder inom totalförsvaret, ca 2,2 miljoner kronor är av
sedda för kostnader för bemanning av vissa fyrar samt 2,3 miljoner kronor 
för kostnader för viss nyhetsförmedling till sjöfarten. 

Föredragandens överväganden 

Anslagspost 1. Sjösiikerlzetsrådet 

Sjöfartsverket är enligt sin instruktion ansvarig myndighet för sjöräddnings
arbetet. Av naturliga skäl har tyngdpunkten i arbetet legat på den yrkesmäs
siga sjöfarten. Men verket har samtidigt en bred kontaktyta i sjösäkerhets
frågor gentemot fritidsbåtstrafikcn. Verket producerar särskilda sjökort för 
fritidsbåtsändamål och ansvarar för utmärkning av fritidsbåtslcder. Verket 
deltar dessutom i arbetet vad gäller förarintyg för fritidsbåtar förutom det 
redan tidigare berörda ansvaret för sjöräddningen. 

Sjösäkerhetsrådet har till uppgift att verka för förbättrad sjösäkerhet ge
nom information och rådgivande verksamhet. Av naturliga skäl blir arbetet 
koncentrerat till vår- och sommarperioden. Genom att arbetet drivs i en sär
skild organisation uppstår också kostnader för administration och lokaler. 
Sjösäkerhetsrådet begär i år ökade resurser för informationskampanjer. Ett 
sätt att kunna öka resurserna för den typen av insatser är att minska kostna
derna för administration m.m. Jag anser att man kan nå sådana fördelar ge
nom att integrera Sjösäkerhetsrådet i Sjöfartsverket. Själva myndigheten 
upphör men uppgifterna förs vidare till Sjöfartsverket. Därigenom bör admi
nistrations- och tryckkostnaderna m.m., som i dag uppgår till drygt 1 miljon 
kronor, kunna minskas. Det betyder vidare att den personal som nu syssel
sätts för informationsinsatser också kan användas för annat sjösäkerhetsar
bete. 

De företrädare som ingår i Sjösäkerhetsrådet representerar en värdefull 
kompetens i sjösäkerhetsarbetet. Detta ideella arbete bör tas till vara även i 
det fortsatta arbetet. Till den ansvariga myndigheten Sjöfartsvcrket bör kny
tas ett råd med lämplig expertis. Informationsinsatser kan därför även fort
sättningsvis göras i Sjöfartsverkets/Sjösäkerhetsrådets namn. Den av mig nu 
förordade förändringen bör göras från den 1juli1993. 

När det gäller statens insatser för information m.m. förordar jag ett oför
ändrat anslag för nästa budgetår. Därutöver är det, som tidigare, en fråga 
för Sjöfartsverket att besluta om vilka övriga resurser som bör avsättas för 
sjösäkcrhetsinsatser. 

Anslagsposten 2. Tjänster inom farledsverksamheten 

Viss nyhetsförmedling till sjöfarten avser nyhetsförmedling av svenska 
pressnyheter till svenska fartyg. Denna verksamhet administreras av Han- 71 



delsflottans kultur- och fritidsråd (HKF). En överföring av ansvaret för ny- Prop. 1992/93: 100 

hetsförmedlingen till HKF skulle ge en tydligare koppling mellan verksam- Bilaga 7 
hets- och kostnadsansvar för tillhandahållandct av denna tjänst. Jag föreslår 

därför att ansvaret för nyhetsförmedlingen till svenska fartyg överförs till 

HKF fr.o.m. budgetåret 1993/94 vilket också innebär att delta faller inom 

sjöfartens kostnadsansvar. 

Jag har i avsnittet Övriga frågor under detta littera aviserat en redovisning 

av finansiering av Överbefälhavarens merkostnader för helikopterbcred

skap. Jag återkommer nu i denna fråga. De medel under anslagsposten som 

beräknats för nyhetsförmedling av svenska pressnyheter till svenska fartyg 

bör kvarstå tills vidare för att kunna användas till sjöräddningsändamål och 

därigenom till merkostnader för helikoptcrberedskap. ÖB har som tidigare 

redovisats indikerat merkostnaderna för helikopterberedskapen till 3-4 mil

joner kronor för budgetåret 1993/94. Det exakta ersättningsbeloppet får be

stämmas i förhandlingar mellan Sjöfartsverket och ÖB. 

Jag beräknar anslagsposten till 52 798 000 kronor för budgetåret 1993/94 

varav 1 298 000 kronor avser medel för beredskapsåtgärder inom totalförsva

ret. 

/lnslag.~posten 3. Vissa bemanningskostnader 

Med hänsyn till de neddragningar i de offentliga utgifterna som är nödvän

diga föreslår jag att kostnaderna för bemanning med militär personal på sjö

mätningsfartyg samt rese- och traktamentskostnader för militär personal på 

isbrytare skall finansieras av handelssjöfarten fr.o.m. budgetåret 1993/94. 

Detta innebär att anslagsposten utgår och att anslaget minskas med 16 

miljoner kronor. 

För Åtgärder mot val/enförorening från fartyg och Tjänster inom fartygs
verksamheten beräknar jag i likhet med Sjöfartsverket oförändrade anslag 

för budgetåret 1993/94. 
Mitt förslag till fördelning av anslaget för budgetåret 1993/94 framgår av 

följande tabell: 

An slagspost 

l. Sjösäkerhetsinformation 

2. Tjänster inom farledsverksamheten 

3. Åtgärder mot vattenförorening från fartyg, 

förslagsvis 
4. Tjänster inom fartygsverksamheten 

Tkr 

3470 

52798 

4485 

60754 

Efter de förslag jag nu framfört kommer anslaget i huvudsak att avse me

del för fritidsbåtsändamål. Jag föreslår därför att anslaget Ersättning till Sjö
fartsverket för vissa tjänster ändras till Ersällning för fritidsbåtsiindamål m. m. 
för att ge en bättre beskrivning av anslagets ändamål. 

72 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag anfört om att Sjös:ikerhctsrådcts verksamhet 

integreras i Sjöfartsvcrket, 
2. godkänna vad jag anfört om bctalningsansvaret för viss nyhcts

förmedling till sjöfarten, 
3. godkänna vad jag anfört om betalningsansvarct för vissa beman

ningskostnadcr samt 
4. till Ersättning för fritidsbåtsändanuU m. m. för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 60 754 000 kr. 

D 2. Transportstöd för Gotland 

Sammanfattning av föredragandens förslag: 

- För transportstöd för Gotland föreslås 160 miljoner kronor för 

budgetåret 1993/94. 
- Högstprisregleringcn för godstransporter med lastbil till och från 

Gotland och det s.k. Gotlandstilläggct bör vara kvar i nuvarande 

former tills vidare. 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

Resultat budgetåret 1991/92 

174 776000 

140000000 

160000000 

I 1992 års budgetproposition beräknades underskottet i färjetrafiken för 

budgetåret 1991/92 till 163 miljoner kronor. Utfallet blev 174,8 miljoner kro
nor. Awikclscn beror främst på att uthyrningen av färjan Nord Neptunus 
skedde i mindre omfattning än beräknat. 

Av den granskningsrapport för verksamhetsåret 1991, som lämnats av den 
av staten utsedde auktoriserade revisorn, framgår att koncessionstrafiken 
redovisats på ett tillfredsställande sätt under år 1991. 

Sj öfartsverket 

För budgetåret 1992/93 har 140 miljoner kronor anslagits för transportstödet 

för Gotland. Enligt Sjöfartsvcrkcts prognoser för budgetåret 1992/93 beräk

nas dock anslaget uppgå till 160 miljoner kronor. Awikclscn beror på att 

ökningen av antalet passagerare till följd av taxesänkningarna under år 1992 

förväntas bli mindre än beräknat. 

För budgetåret 1993/94 beräknar Sjöfartsverket anslaget till färjetrafiken 

till och från Gotland till 160 miljoner kronor före hänsyn till kostnadsök
ningar på grund av inflation. I anslaget är inga taxcjustcringar kalkylerade. 
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Översyn av färjetrafiken Prop. 1992/93: 100 
0 Bilaga 7 Sjöfartsvcrket harpa regeringens uppdrag genomfört en översyn av färjetra-

fiken till och frfö1 Gotland. Uppdraget redovisades i juni 1992. I rapporten 

Vägval i Gotlandstrafiken konstaterar Sjöfartsverkct att staten även fortsiitt-

ningsvis måste garantera Gotland en tillfredsställande transportfiirsörjning. 
Verket anser att utgångspunkten för personresandet bör vara att färjan ses 

som en interregional kollektivtrafikförbindelse. Vidare bör även flygförhin-

delscrna beaktas när man ser på det totala trafikutbudet. 

Sjöfartsverket lägger fram förslag till åtgärder dels på kort sikt dels på lång 

sikt, dvs. inför en ny trafikupphandling. 

På kort sikt anser verket att tidtabellen skulle kunna anpassas till all bättre 

tillgodose personresandet. Detta skall övervägas vid tidtabellsdiskussio

ncrna inför år J 993. När det gäller sammansättning av färjor finns det inte 

ekonomi i att i ett kort perspektiv byta ut nuvarande färjor enligt verket. 

Däremot bör befintliga färjor kunna utnyttjas bättre. 

Verket anser att de taxesänkningar som genomförts under år 1992 innebär 
att taxorna nu befinner sig på en rimlig nivå. Ytterligare taxcsänkningar kan 

därför inte motiveras. Verket ifrågasätter mot den bakgrunden den speciella 

rabatten för resenärer som är mantalsskrivna på Gotland och anser att olika 
rabatter i stället bör vara kommersiellt motiverade. 

Verket anser att konkurrerande trafik på nuvarande koncessionslinjcr inte 

bör tillåtas. Däremot skulle nya trafiklinjer för nya rcsbehov utan krav på 

statligt stöd kunna tillåtas redan under nuvarande avtalsperiod. 

Verket konstaterar att skattefri försäljning ombord på Gotlandsfärjorna 
skulle kunna innebära ett minskat statsbidrag. Enbart skattefri servering an

ses dock inte ekonomiskt intressant. Verket påpekar dock att skattefri för

säljning ombord sannolikt skulle innebära visst bortfall i försäljning i andra 
delar av landet. En inte oväsentlig merförsäljning antas dock uppstå. 

På lång sikt, inför en ny trafikupphandling, anser verket att staten bör 

klargöra sitt åtagande i trafiken samt hur den skall bedrivas framöver. 
Verket föreslår att statens åtagande skall bestå av en garanterad bastrafik 

med kompletterande trafik i konkurrens under högsäsong. Detta skulle in
nebära att lagen om linjesjöfart på Gotland slopas och den statliga trafiken 

avtalsregleras som hittills. Enligt verket skulle en statlig trafik på en fast

Iandshamn i stället för nuvarande två hamnar innebära att färjorna kan ut

nyttjas bättre och att turlistan kan utökas samtidigt som väsentliga kostnads

besparingar på statsbidraget kan uppnås. Vidare kan staten komplettera sin 

trafik under högsäsong om inte nytillkommande trafik kan tillgodose efter

frågetoppen under sommaren. Frågan om staten eller någon annan skall stå 

som ägare av färjorna och vem som skall driva trafiken bör undersökas när

mare. 

Högstprisreglelingen och Gotlandstillägget 

I Sjöfartsvcrkets översyn har även ingått att belysa konsekvenserna för 

fraktpriscrna och för Gotlands näringsliv av att högstprisregleringcn för 

godstransporter med lastbil till och från Gotland och det s.k. Gotlandstilläg

get avvecklas. 74 



Sjöfartsverkct gör bedömningen att tidigare angivna motiv för ett avskaf

fande av högstprisregkringcn och Gotlandstillägget fortfarande har giltighet 

och att det således bör avskaffas. Sjöfartsverket förordar därvid en avregle

ring i två steg. I ett första steg trappas Gotlandstillägget ner från 0,6 '?'i:. till 

0,3 % fr.o.m. den l januari 1993. Vid utgången av år 1993 avskaffas sedan 

både högstprisrcgleringen och Gotlandstillägget helt. Denna lösning skulle 

ge tid för omställning, anpassning av gällande transportavtal, ökad konkur

rens m.m. 

Remissinstanserna 

Vid en remissbehandling av Sjöfartsverkcts rapport har yttranden inkommit 

från Riksrevisionsverkct (RRV), Konkurrensverket, Närings- och teknikut

vccklingsverket (NUTEK), Länsstyrelserna i Gotlands, Kalmar, Stock

holms, Södermanlands och Östergötlands län, Borgholms, Gotlands, Norr

köpings, Nynäshamns, Oskarshamns, Oxelösunds och Västerviks kommu

ner, Stockholms stad, Sveriges Stuvareförbund/Svenska Hamnförbundct, 

Östsvenska Handelskammaren, Sveriges Industriförbund, Gotlands Turist

förcning och Svenska Åkeriförbundet. 

Yttranden har även inkommit från Stockholms Hamn, Bitspedition, Lins

styrclserna i Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus 

och Hallands län, Sydsvenska Handclskammaren, Stockholms Handelskam

mare, Glesbygdsmyndigheten, Gotlands Allting, Kommunförbundet i Kal

mar Hin och SOS Rädda Gotland. 

Sjöfartsverkets uppfattning att staten iiven fortsättningsvis måste garan

tera Gotland en tillfredsställande transportförsörjning delas allmänt av re

missinstanserna. 

Av de remissinstanser som yttrat sig över taxorna i färjetrafiken anser 

överv~igande delen att taxorna bör sänkas. Framför allt från de gotländska 

remissinstanserna framhålls att taxorna bör sättas med utgångspunkt i den 

rörliga kostnaden för motsvarande transportsträcka på land med bil. 

Frågan om skattefri försäljning på färjorna kommenteras endast av en del 

av remissinstanscrna. De som yttrat sig är positiva till skattefri försäljning, 

men överviigande delen anser att frågan bör studeras närmare. 
Frågan om konkurrens och kompletterande färjetrafik både inom ramen 

för nuvarande avtal och i framtida trafik kommenteras av ca en tredjedel 

av remissinstanserna som alla är positiva till Sjöfartsverkets förslag i detta 

avseende. 

Flertalet remissinstanser har kommenterat Sjöfartsverkcts förslag om en 

framtida statligt garanterad bastrafik mellan två hamnar. Överviigande delen 

av remissinstanserna avvisar Sjöfartsverkcts förslag med motiveringen att 

det presenterade underlaget iir alltför bristfälligt för att utgöra beslutsundcr

lag för en långsiktig utformning av färjetrafiken. Från ett flertal remissin

stanser, däribland Länsstyrelsen i Gotlands liin och Gotlands kommun. före

slås att en kompletterande utredning som tar hänsyn till näringspolitiska och 

regionalpolitiska aspekter av färjetrafiken genomförs inför en ny trafikupp

handling. 

Niir det giiller högstprisregleringcn och det s.k. Gotlandstilliigget är åsik-
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tema delade hos de remissinstanscr som kommenterat frågan. Det råder 
enighet om att nuvarande rcglcringssystem inte är tillfredsställande. Flerta
let av dem som kommenterat frågan anser dock att om högstprisregleringen 
och Gotlanclstillägget avvecklas bör detta ersättas av ett nytt system som 
motsvarar effekterna av det nuvarande systemet. 

Föredragandens överväganden 

Sjöfartsverkets översyn av färjetrafiken har skapat en debatt om trafiken 
och hur denna skulle kunna förbättras. Min övergripande bedömning är att 
översynen är ett värdefullt underlag för fortsatta diskussioner om Gotlands
trafiken mellan statliga myndigheter och regionala och kommunala organ. 

Det huvudsakliga syftet med Sjöfartsverkets översyn av färjetrafiken till 
och från Gotland har varit att se över nuvarande trafik och föreslå föränd
ringar inom rnmcn för avtalet som reglerar trafiken. Förändringar i tidtabel
len och bättre utnyttjande av befintliga färjor är frågor för Sjöfartsverket. 
När det gäller övriga förslag p_å kort sikt vill jag anföra följande. 

Regeringens förslag om ökade anslagsmedel till färjetrafiken till och från 
Gotland för innevarande budgetår innebar att persontaxorna kunde sänkas 
med hela 30 % under år 1992. Detta har lett till en ökning av personresandet 
med ca 10 % under år 1992. Den största ökningen skedde under sommarmå
naderna. En del av ökningen får därför förmodas även bero på de gynn
samma vädcrlcksförhållandena som då rådde och som innebar en allmänt 

ökad turism i Sverige. 
Taxesänkningarna under år 1992 har inneburit en positiv resandcutveck

ling som talar för en ökning i resandet även under år 1993. I diskussionen om 
taxcnivån måste dock även hänsyn till statsbidragets storlek tas. Statsbidra
get för innevarande budgetår beräknas nu uppgå till 160 miljoner kronor vil
ket är 20 miljoner kronor mer än jag beräknade i budgetpropositionen för 
innevarande år. Ökningen är betydande, inte minst med hänsyn till det stats
finansiella läget som för närvarande råder. Jag är därför inte beredd att före
slå extra anslagsmcdcl för ytterligare taxesänkningar under budgetåret 
1993/94. Det finns dock anledning att fortsätta diskussionen om färjetaxorna 
med regionala företrädare, men då inte isolerat från frågor om trafikupp
läggning, kostnader och effektivitet. 

När det gäller den särskilda rabatten för gotlänningar är denna till för att 
få ner kostnaderna för gotlänningar med frekvent resande mellan Gotland 
och fastlandet. Med hänsyn till de diskussioner som pågår om färjetaxorna 
m.m. är jag inte beredd att nu förorda en förändring av detta rabattsystem. 

När det gäller frågan om konkurrens i Gotlandstrafiken inom ramen för 
nuvarande koncessionsavtal är jag inte beredd att generellt tillstyrka till
stånd till färjetrafik på nya linjer utan att först analysera kostnadskonsek
vcnserna för konccssionstrafiken. En sådan fråga bör naturligen behandlas 
inom ramen för den dialog om den framtida Gotlandstrafiken som jag bl.a. 
vill föra med företrädare för kommunen och länsstyrelsen. 

Frågan om högstprisregleringen och det s.k. Gotlandstilläggct är, då inget 
statligt stöd utgår, för statens del en fråga av principiell natur. Sjöfartsverkct 
har, i likhet med tidigare utredningar, konstaterat att det inte går att göra en 
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exakt bedömning av merkostnaderna för godstransporter med lastbil till och 

från Gotland. Det är således inte möjligt för staten att följa upp regleringar

nas verkan. 

Min uppfattning att högstprisreglcringen och Gotlandstillägget iir ett otill

fredsställande regclsystcm kvarstår. Jag finner därför Sjöfartsverkets modell 

med stegvis awcckling tilltalande. Den osäkerhet som finns om effekterna 

för fraktpriscrna till och från Gotland vid en avveckling ger dock anledning 

att föra en närmare diskussion om frågan med bl.a. företrädare för det got

ländska näringslivet. Jag vill därför avvakta med ett förslag om awcckling 

av högstprisregleringen och Gotlandstilläggct tills vidare. 

Den del i Sjöfartsvcrkcts rapport som avser förslag till åtgiirder på lång 

sikt syftar till att skapa ett underlag i det förberedande arbetet inför en ny 

trafikupphandling. Sjöfartsvcrkets förslag om fri konkurrens och en statlig 

s.k. bashamnstrafik har fått både positivt och negativt bemötande. Sjöfarts

vcrkcts redovisning i denna del utgör, som rcmissinstanserna och verket 

självt säger, inte tillräckligt underlag för ett definitivt ställningstagande inför 

en ny trafikupphandling. Däremot är det ett värdefullt underlag för fortsatta 

diskussioner mellan statliga företrädare och regionala och kommunala före

trädare om Gotlandstrafikens framtida utformning. Redovisningen i denna 

del föranleder således inga förslag från min sida för närvarande. 

Med beaktande av vad jag nu anfört beräknar jag anslaget till 160 miljoner 

kronor för budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag anfört om högstprisregleringen och det s.k. 

Gotlandstillägget samt 

2. till 7ransportstöd för Gotland för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 160 000 000 kr. 

D 3. Handelsflottans pcnsionsanstalt 

1991/92 

1992/93 
1993/94 

Bakgrund 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

0 
I 000 

1000 

Handelsflottans pensionsanstalts (HPA) huvudsakliga arbetsuppgifter är att 

behandla pcnsionsansökningar samt att utföra de beräkningar och den upp

följning som dessa föranleder. 

HPA:s inkomster härrör från fastställda redaravgifter samt från ränteav

kastning på fondkapital. Riksdagen beslutade i december 1989 att den sär

skilda sjömanspensionen skulle upphöra fr.o.m. den 1 januari 1990 (SFS 

1989:996). Samtidigt beslöts om vissa övergångsregler. I april 1998 kommer 

den sista sjömanspcnsioncn att beviljas enligt förordningens bestämmelser. 

Handelsflottans pcnsionsanstalt har i sin årsredovisning för budgetåret 
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1991/92 redovisat verksamheten. Det gångna budgetåret har inbringat 31,4 Prop. 1992/93: 100 

miljoner kronor i redaravgifter vilket innebär att sjömanspcnsionsfondcn Bilaga 7 

tillförts ett överskott om 11,4 miljoner kronor. Kostnaden för pcnsionsutbe-

talningar har för budgetåret 1991/92 uppgått till 46, 7 miljoner kronor och 

kostnaden för administration till 2,2 miljoner kronor. HPA bedömer att nå-

gon upplåning i Riksgäldskontoret inte behöver göras under innevarande 

budgetår för att finansiera pcnsionsutbetalningar. HPA förordar därför att 

redaravgifternas storlek anpassas under år 1995 för att bättre överens-

stämma med gällande pensionsåtaganden under förutsättning att HPA:s 

ekonomi är fortsatt god. 

Enligt RRV är HPA:s årsredovisning och årsbokslut rättvisande men ver

ket har i sin revisionsberättelse avstått från att bedöma om resultatredovis

ningen är rättvisande. J RRV:s rcvisionsrapport påpekas att HPA inte upp

fyllt kraven i 20 §budgetförordningen. Samtidigt ifrågasätter RRV en strikt 

tillämpning av dessa regler då HPA:s verksamhet skall avvecklas. Som ett 

led i avvecklingen av HPA:s verksamhet har en minskning av personalstyr

kan skett. 

I sin förenklade anslagsframställning har HPA yrkat ett anslag på 1000 

kronor för budgetåret 1993/94 och att administrationskostnaderna får uppgå 

till l 983 000 kronor. 

HPA beräknar en låneram om 60 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 

för alt täcka upplåningsbchovet för de pensionsutbctalningar som över

gångsbestämmelserna för sjömanspensioner medför. HPA får ta upp lånen i 

Riksgäldskontorct genom Sjöfartsverket. 

Fiircdragandens ÖYerväganden 

HPA har vidtagit åtgärder för att påskynda en avveckling av verksamheten, 

vilken bör vara genomförd senast år 1995. Jag fäster samtidigt I-IPA:s upp

märksamhet på RRV:s synpunkter. 

HPA får under budgetåret 1993/94 disponera upp till 60 miljoner kronor 

för pensionsutbetalningar genom lån som Sjöfartsverkct tar upp i Riksgälds

kontorct. Jag föreslår att HPA anvisas ett anslag för budgetåret 1993/94 på 

1 000 kronor. För att täcka HPA:s kostnader för administration får HPA för 

budgetåret 1993/94 ta i anspråk 1 983 000 kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett anslag på 1000 kr. 

D 4. Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

1991/92 

1992/93 

Utgift 

Anslag 

0 
1000 

1993/94 Förslag l 000 

l föregående budgetproposition konstaterades bl.a. att Sverige genom ett 78 



folkrättsligt konvcntionsåtagande har förbundit sig att erbjuda sjömän ett 
visst utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKf<") har enligt sin instruktion 
(SFS 1988: 1100) till uppgift att planlägga, samordna och genomföra kultur
och fritidsvcrksamhet för sjöfolk. Det övergripande målet för HKF:s verk
samhet är att så effektivt som möjligt erbjuda sjömän ett meningsfullt och 
attraktivt fritids- och kulturliv. 

HKF:s verksamhet betalas genom en avräkning av fyravgifterna som ingår 
i Sjöfartsvcrkets avgifter. Över statsbudgeten har redovisats ett anslag om 
1 000 kronor. 

HKF har i sin årsredovisning för budgetåret 1991/92 redovisat verksamhe
ten inom områdena stab, information, video, sjömansbibliotekct, idrott och 
hamnscrvice. Av resultatredovisningen framgår att HKF inom så gott som 
samtliga verksamhetsområden nått de mål som ställts upp för verksamheten 
i enlighet med inriktningen i den fördjupade anslagsframställningen för bud
getåren 1991/92-1993/94. Av årsredovisningen framgår vidare att avräk
ningen av fyravgifterna för budgetåret 1991/92 uppgick till 5,87 % och att 
verksamheten redovisade ett överskott på 1 miljon kronor. Överskottet be
ror på att reserverade medel för kostnader i samband med utökning och 
komplettering av åtaganden inom hamnvcrksamheten inte behövt ianspråk
tas samt att vissa investeringar fått skjutas till innevarande budgetår. 

I sin förenklade anslagsframställning för budgetåret 1993/94 anser HKF 
att de övergripande mål och den inriktning av verksamheten som rådet lade 
fast i sin fördjupade anslagsframställning bör giilla iiven för budgetåret 

1993/94. 

Föredragandens överväganden 

De övergripande mål och riktlinjer som HKF redovisade i sin fördjupade 
anslagsframställning för treårsperioden 1991/92-1993/94 bör gälla även för 
budgetåret 1993/94. 

HKF:s årsredovisning visar, enligt min mening, att verksamheten bedrivs 
med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Jag kan också kon
statera att Riksrevisionsverket inte har haft några invändningar i revisions
berättelsen avseende HKF. 

Som jag tidigare redogjort för bör ansvaret för kostnader för viss nyhets
förmcdling till svenska fartyg överföras från anslaget D I. Ersättning för fri
tidsbåtsändamål m.m. till HKF fr.o.m. budgetåret 1993/94. Kostnaderna för 
ansvaret för viss radiotjänst beräknar jag till 2 miljoner kronor för budget

året 1993/94. 

Jag föreslår att HKF för budgetåret 1993/94 anvisas ett förslagsanslag på 
I 000 kronor. Jag beräknar HKF:s administrationskostnader för nästa bud

getår till 19 500 000 kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ha11delsjlo1ta11s kultur- och fritidsräd för budgetåret I 993/94 

anvisa ett anslag på 1 000 kr. 

6 Riksdagen JW:!.!'J3. I sam/. Nr 11111. Bilaga 7 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 

79 



D 5. Ersättning till viss kanaltrafik 111.111. 

Sammanfattning av föredragandens förslag: 

- Kommunikationsdepartemcntet blir huvudman för Trollhätte ka
nalverk fr.o.m. den l januari 1993. 

- Trollhätte kanalverk inordnas i Sjöfartsverket fr.o.m. den l ja

nuari 1994. 

- Till Trollhätte kanalverk och Vänerns Seglationsstyrelse anvisas 

för budgetåret 1993/94 63,0 miljoner kronor. 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

Trollhätte kanalverk 

59780000 

78000000 
63000000 

Vid årsskiftet 1991/92 ombildades Statens vattenfallsverk till aktiebolag. Vid 

samma tidpunkt bildades ett affärsverk ur Vattenfallskoncernen med ansvar 
för Statens kanalriirelse i Trollhätte och Säffle kanaler (prop. 1991/92:49, 

bet. 1991/92:NU10, rskr. 1991/92:92). 
Trollhätte kanalverk har enligt sin instruktion (SFS 1991 :2014) till uppgift 

att ansvara för drift och förvaltning av verksamheten i Trnllhätte och Säffle 

kanaler. 
Kanalverkets huvuduppgifter är att verka för att effektiva kommunikatio

ner upprätthålls på kanalerna, verka för en samordning mellan kanalverk
samheten och Vänersjiifarten, ansvara för byggnation, drift och underhåll 
av de anläggningar som behövs för kanalverksamheten och ansvara för be
redskapsplaneringen av kanalverksamhetcn under kris- eller krigsförhållan
den. 

Kanalverkets intäkter utgörs bl.a. av farlcdsvaruavgifter på utrikes gods. 
Staten anslår de ytterligare medel som hehövs för att hålla kanalen öppen för 
nyttotrafik och fritidsbåtar. Anslaget tiicker även kostnaderna för Vänerns 

seglationsstyrelses verksamhet på Vänern; utmärkning av farleder och lots

ning m.m. 

Trollhätte kanalverk anser att anslaget för budgetåret 1993/94 bör uppgå 
till 71695 000 kronor och att investeringarna för perioden 1993-96 får uppgå 

till 27 400 000 kronor. 

Vänerns seglationsstyrelse 

För hudgetåret 1993/94 har Vänerns seglationsstyrclse yrkat ett anslag på 

7 800 000 kronor. 

Utredningen 

I anslutning till 1992 års budgetproposition redogjorde jag för betänkandet 
om Vänersjöfarten (SOU 1991 :73 ). Samtidigt konstaterades att en översyn 
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av ti-ansportalternativen till dagens kanaltransporter borde utvärderas mer 
ingående. Den 4 juni 1992 fick därför Trollhätte kanalverk i uppdrag att i 
samråd med Sjöfartsverket och Länsstyrelserna i Skaraborgs, Värmlands 
och Älvsborgs län utreda detta. Redovisningen av uppdraget, Sjötransporter 
i Väncrregionen (SIV 1992:10) överlämnades i oktober 1992 till Kommuni
ka t ionsdepartementet. 

Utn.:dningcn gör bedömningen att godsmängdcn till och från Vänerregio
nen kan öka med ca 15 S·a vilket motsvarar 400 000-500 000 ton last, poten
tialen finns för enhetslastat gods. Detta förutsätter bl.a. reguljära avgångar 
och en transportorganisation som kan erbjuda "dörr till dörr"-transporter. 

Genom att investera i ny teknik beräknar utredningen att statens kostna
der för Vänersjöfarten kan minskas med ca 7 miljoner kronor per år när 
föreslagna rationaliseringar är genomförda. Av dessa 7 miljoner kronor be
döms 5 miljoner kronor komma kanalverket tillgodo. 

Utredningen föreslår också att en huvudman bör ha ansvaret för kanalver
kets verksamhet och att kanalverket bör kvarstå i sin nuvarande organisa
tionsform. En regionalt förankrad organisation kan enligt utredningen bäst 
samordna olika transportfunktioner så att kunderna kan erbjudas de effekti
vaste transportlösningarna till de lägsta kostnaderna. 

Sjöfartsverket har lämnat ett särskilt yttrande över utredningen. Verket 
delar utredningens bedömning att det finns förutsättningar för en ökning av 
kanaltrafiken och att de av utredningen föreslagna rationaliseringarna bör 
genomföras. Sjöfartsverket bedömer dock att ett inordnande av Trollhätte 
kanalverk i Sjöfartsverket ger möjligheter till ytterligare rationaliseringar 
inom kanalverkets verksamhet, främst inom det administrativa och tekniska 
området. 

Sjöfartsverket delar inte utredningens uppfattning att Trollhätte kanal
verk bör kvarstå i nuvarande organisationsform. Sjöfartsverket anser att 
man även inom ramen för en central organisation genom en regional anpass
ning kan tillvarata regionens behov av inflytande. 

Föredragandens överväganden 

Verksamheten vid Trollhätte kanalverk har varit föremål för två statliga ut
redningar under en kort tidsperiod. Verksamheten har varit ifrågasatt och 
har därför granskats ingående ur flera synvinklar. Detta har ingjutit en viss 
oro hos berörda intressenter och transportköpare. En tydlig inriktning vad 
gäller statens ansvar för Trollhätte kanalverk har efterlysts. Bakgrunden till 
statens intresse för översynen av kanalverksamheten är att statens kostnader 
för subventionering av sjöfarten i Trollhätte kanal är betydande. Trots ökade 
kostnader för staten har inte godsmängden ökat under den senaste tioårspe
rioden utan legat på en konstant nivå. 

Anslaget för innevarande budgetår är 78 miljoner kronor vilket är en ök
ning frrtn budgetåret 1991/92 med 18 miljoner kronor. Regeringen har utöver 
detta medgivit ett överskridande av anslaget på 6 miljoner kronor för bud
getåret 1991/92. För budgetåret 1993/94 yrkar Trollhätte kanalverk och Vä
nerns Scglationsstyrclsc anslag om sammanlagt 79,5 miljoner kronor. 

för att Vänersjöfarten i framtiden skall vara ett alternativ för transport-
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kunderna måste kostnaderna sänkas för kanaltransporterna. Jag anser att 
tiden nu är mogen för att slå fast en långsiktig inriktning för Trollhiittc ka
nalverk. 

Huvudmannaskapet för Trollhättc kanalverk lyder i dag under Näringsde
partemcntet medan Kornmunikationsdepartem.entct ansvarar för anslaget 
till verksamheten. Utredningen har förordat att kanalverket får en huvud
man. I likhet med chefen för Näringsdepartementet anser jag att huvudman
naskapet för Trollhätte kanalverk fr.o.m. den ljanuari 1993 bör åvila Kom
munikationsdcpartcmentet. 

Utredningen som Trollhätte kanalverk presenterat anger att en potential 
finns för en ökning av kanalens godsmängd med ca 15 %. För att Vänersjö
fartcn skall överleva i konkurrensen med väg- och järnvägstransporter 

måste rationaliseringar inom kanalvcrksamhetcn göras så att en rimlig kost
nadsnivå för kanaltransporterna kan nås. Den rationaliseringsplan s()m ut
redningen föreslår bör därför genomföras.· 

I anslutning till föregående års budgetproposition anförde föredraganden 
att affärsverksformen för kanalverket borde ses som en övergångslösning i 
avvaktan på utvärderingen av regionens transportalternativ. En alternativ 
organisationsform som då föreslogs var att inordna kanalverksamheten i Sjö
fartsverkets administration. 

För att Vänersjöfarten även på lång sikt skall vara ett alternativ för trans
portkunderna är det viktigt. att en stabil grund för kanalverksamheten läggs 
fast. Detta kan enligt min mening uppnås genom en stark organisation. Min 
bedömning är att den enda hållbara lösningen på lång sikt för att sänka kost
naderna för transportkunderna och därmed stärka konkurrenskraften för 
Vänersjöfarten är att inordna kanalverket i Sjöfartsverket. 

Fördelarna med ett inordnande av Trollhätte kanalverk i Sjöfartsvcrket är 
bl.a. att en gemensam styrning av Sveriges sjöfartsinsatscr uppnås och att en 
enhetlig arbetsorganisation för sjöfartsfrågor bildas. Inordnande! av Söder
tälje kanal i Sjöfartsverket har enligt min mening visat att en central organi
sation kan tillvarata den lokala förankring och närhet till marknaden som är 
viktig för en verksamhet. 

Staten har ett fortsatt övergripande ansvar för infrastrukturhållningen i 
Trollhätte kanalverk. Förutsättningarna för en konkurrenskraftig Vänersjö
fart inbegriper emellertid flera aktörer. Regionen har också visat ett starkt 
intresse och engagemang för Vänersjöfarten. Landshövdingen i Viirmlands 
län har uppdragit åt en särskild förhandlingsman att utreda möjligheten till 
en sammanslagning av hamnarna i Vänern till ett bolag. Utredaren gör be
dömningen att det finns rationaliseringsmöjligheter på mellan 25-35 % inom 
hamnhanteringen. För Vänersjöfarten är det av stor vikt att samtliga ratio
naliscringsmöjligheter genomförs. Bildandet av ett Väncrhamn AB skulle 
på ett dramatiskt sätt förbättra kostnadsbildcn och stärka konkurrenskraf
ten för sjöfartsalternativet i regionen. Genom samordnade insatser från stat, 
länsstyrelser, kommuner och näringsliv kan Vänersjöfarten stärkas. Enligt 
min mening utgör Trollhätte kanal en viktig del av infrastrukturen i regio
nen. Transporterna på kanalen och i Vänern bör ges möjligheter att utveck
las ytterligare. Också ur miljösynpunkt iir detta angeliiget. 

Min bedömning är således att en integrering av Trollhiitte kanalverk i Sjö-
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fartsverket ger de bästa förutsättningarna för att bedriva en effektiv kanal
verksamhct i syfte att stärka konkurrenskraften för Vänersjöfartcn på lång 
sikt. Jag förordar därför att Trollhättc kanalverk den 1 januari 1994 upplöses 

som affärsverk och organisatoriskt läggs som en enhet i Sjöfartsverket. Det 
kan samtidigt noteras att Sjöfartsvcrket i sin nya organisation med tolv sjö
trafikområden lagt betoningen på decentralisering och lokalt/regionalt en
gagemang. 

Beträffande organisationsformen för.Vänerns Scglation~styrelse delar jag 
utredningens bedömning att en sammanslagning av Trollhätte kanalverk och 

Vänerns seglationsstyrelsc varken ur praktisk eller ekonomisk synvin.~el är 
fördelaktig för Vänersjöfarten. Jag anser att Vänerns Seglationsstyrelse bör 
kvarstå i sin nuvarande organisationsform. 

Sjöfartsverket har i sitt särskilda yttrande över utredningen bedömt alt det 

finns rationaliseringsvinster att göra vid en sammanslagning av kanalverket 

och Sjöfartsvcrket. Min bedömning är att det inopl områdena administration 
och tekniskt underhåll finns utrymme för ytterligare besparingar. Även inom 

Jotsningsverksamheten finns möjligheter till samordningsvinster vid en sam

manslagning av verken. Det ankommer dock på Sjöfartsverket att awäga 

inom vilka områden som besparingar kan göras. Det faktaunderlag som 
finns i Trollhätte kanalverks utredning kommer att utgöra ett viktigt under

lag för Sjöfartsverkets framtida arbete med att stärka kanalens konkurrens
kraft. 

Trollhätte kanalverk har redovisat en investeringsplan fö~ peri~den 1993-
96 om sammanlagt 27,4 miljoner kronor. De investeringar som Trollhätte 

kanalverk redovisat för budgetåret 1993/94 skall fram tills kanalverket inord
nas i Sjöfartsverket genomföras under förutsättning att kanalverket och Sjö

fartsverket är ense om detta. Samma villkor gäller för upptagande av lån, 

förvärv av aktier, bildande av bolag eller andra för Trollhätte kanalverk 
övergripande frågor. 

Jag förordar att kanalverket för budgetåret 1993/94 ges möjlighet till upp
låning i Riksgäldskontoret inom en total ram om 10 miljoner kronor. 

Det faktum att integrationsarbetet kommer att ta viss tid innebär naturli
gen vissa svårigheter att på kort sikt uppnå de potentiella besparingseffek
terna. Jag anser emellertid att det redan för nästa budgetår i anslaget bör 
tas hänsyn till besparingseffekterna. Jag räknar därför med en reduktion av. 
anslaget med 15 miljoner kronor för nästa budgetår. Kostnader därutöver, 
får därmed belasta Sjöfartsverket/handelssjöfarten. 

Jag beräknar således medelsbehovet till 63,0 miljoner kronor för budget

året 1993/94 varav 55,2 miljoner kronor till Trollhätte kanalverk och 7,8 mil

joner kronor till Vänerns Seglationsstyrelse. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Ersättning till viss kana/trafik m. m. för budgetåret 1993/94 an

visa ett förslagsanslag på 63 000 000 kr samt 

2. riksdagen tar del av inriktningen av anslaget. 
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D 6. Bidrag. till svenska rederier 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Bakgrund 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

474152000 
200000000 
90000000 

I regeringens proposition (prop. 1992/93:128) om vissa sjöfartspolitiska åt
gärder som lades fram för riksdagen i oktober 199.2 har jag redogjort för l:i
get och utvecklingen inom den svenska sjöfarten. 

I propositionen föreslog regeringen', i avvaktan på ett slutligt ställningsta

gande till den framtida sjöfartspolitiken att det för innevarande budgetår in
förs ett särskilt statsbidrag för svenska handelsfartyg s01-i1 huvudsakligen går 
i fjärrfart. Bidraget består i dels återbetalning av inbetald sjömansskatt, dels 
ett bidrag för sociala avgifter som för andra halvåret 1992 uppg~1r till 
38 000 kronor och för första halvåret l993 uppgår till 29 000 kn)nor, allt räk
nat per kalenderår och helårsanställd sjöman. 

Kostnaden för stödet har beräknats till ca 450 miljoner kronor. För inneva
rande budgetår har 360 miljoner kronor anvisats under ett särskilt anslag för 
detta ändamål. Resterande ca 90 miljoner kronor kommer att belasta bud
getåret 1993/94 då bidraget för sociala avgifter utbetalas i efterhand. I propo
sitionen anmäldes att regeringen avsåg återkomma i 1993 års budgetproposi
tion när det gäller medclsbehovet för budget'året 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Av den nämnda propositionen om vissa sjöfartspolitiska åtgärder framgår 
att en förutsättning för ett förslag från regeringens sida om en långsiktig lös
ning av den svenska sjöfartens problem är att förutsättningar skapats för en 
utvecklad svensk sjöfart. Dessa förutsättningar är beroende av resultatet av 
beslutade åtgärder till följd av en överenskommelse mellan sjöarbetsmark
nadens parter om kostnadssänkande åtgärder för de svenska fartygen. En 
utvärdering av resultatet kommer att ske före halvårsskiftet 1993. Jag avser 
därför återkomma till riksdagen i frågan. 

I enlighet med vad jag tidigare nämnt beräknar jag bidraget för sociala 
avgifter avseende andra hälften av budgetåret 1992/93 till 90 miljoner kro

nor. Beloppet utbetalas från detta anslag under budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till svenska rederier för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 90 000 000 kr. 
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E. Luftfart 

Flygmarknaden 

Sammanfattning av föredragandens förslag och bedömningar: 

- På en avreglerad flygmarknad som ger förutsättningar för en effek
tiv flygtrafik bör särskild uppmärksamhet ges åt trafikförsörj
ningen i Norrland. 

- Bidraget till kommunala flygplatser bör koncentreras till vissa flyg
platser med utgångspunkt i flygets betydelse för den samlade 
transportförsörj ningen. 

- Investeringar i kommunala flygplatser bör inrymmas i länstrafik
anläggningsplanen. 

- Luftfartsverket ges i uppdrag att utreda effekterna av flygtrafikens 
avreglering för den inomnorrländska flygtrafiken. 

Bakgrund 

I enlighet med regeringens proposition (prop. 1990/91:87, bet. 1990/91: 
TU27, rskr. 1990/91:287) Näringspolitik för tillväxt beslöt riksdagen alt ett 
första steg i avregleringen av det svenska inrikes flygnätet skulle genomföras 
per den l januari 1992. Beslutet innebar att SAS och Linjeflyg gavs parallella 
koncessioner på linjer i primärnätet. För del inre norrlandsnätet förordades 
att SAS och Linjeflyg även fortsättningsvis hade ett gemensamt ekonomiskt 
ansvar för trafiken. 

I förra årets budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil.7, bet. 1991/92: 
TU13, rskr. 1991/92:208) uttalade regeringen att arbetet med att skapa en 
avreglerad luftfartsmarknad med konkurrens måste påskyndas och att en yt
terligare avreglering borde ske under år 1992 som i princip gav alla aktörer 
fritt tillträde till den svenska inrikes flygmarknaden. I propositionen avise
rade också regeringen att Luftfartsverket skulle få i uppdrag att närmare ut
reda nödvändiga åtgärder för en sådan fri inrikesmarknad. 

Den 29 april 1992 beslöt regeringen att avreglera den inrikes luftfarten i 
Sverige fr.o.m. den ljuli 1992. I beslutet antogs riktlinjer för tillvägagångs
sättet vid beviljande av trafiktillstånd. Dessa innebär bl.a. att någon ensam
rätt inte skall ges flygbolag på inrikes linjer. Undantag från denna regel skall 
dock kunna göras av regionalpolitiska skäl. 

Effekterna av avregleringen av flygtrafiken har redovisats i propositionen 
(prop. 1992/93:132, bet. 1992/93:TU11) om vissa frågor inom Kommunika
tionsdepartementets område. Sammanfattningsvis kan konstateras att effek
terna hittills har varit positiva, koncessionernas antal har ökat och ett tiotal 
flyglinjer har fått konkurrerande flygtrafik. Den ensamrätt som i praktiken 
funnits för SAS/Linjeflyg har därigenom försvunnit. 

I regeringens trafikpolitiska proposition (prop. 1987/88:50 bil. 1, bet. 
1987 /88:TU22, rskr. 1987 /88: 249) fastslogs att transportsystemet skall byggas 
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upp så att det bidrar till regional balans. Ett s.k. primärnät lades fast för den 
inrikes flygtrafikcn och omfattade de linjer SAS och Linjeflyg drev i egen 
regi eller genom entreprenör. Det framhölls att det för att söka uppnå det 
regionalpolitiska målet inom luftfarten fanns starka skäl att bibehålla ett sär
skilt trafikutbud för inre Norrland. Underskottet för trafiken i inre Norrland 
skulle täckas inom ramen för Linjeflygs övriga trafik och genom resultatut
jänming mellan SAS och Linjeflyg. Det s.k. sekundärflyget skulle fungera 
som ett komplement till primärtrafiken men utvecklas efter marknadens be
hov på affärsmässiga grunder. 

I förra årets budgetproposition föreslog regeringen att avsteg från fri kon
kurrens skulle kunna ske i fråga om regionalpolitiskt motiverade linjer i se
kundärnätet. Riksdagen framhöll i sitt betänkande särskilt vikten av att trafi
ken på det inre Norrlandsnätet upprätthålls på en avreglerad marknad. Or
ter/regioner för vilka förbindelser genom andra kommunikationsmedcl än 
flyget inte är några egentliga -alternativ, borde enligt betänkandet ha kvar 
sina förbindelser. Som exempel angavs patient- och anhörigresor mellan Ös
tersund och Umeå. Redan vid omläggningen av Jämtlands läns rcgionsjuk
hustillhörighet från Uppsala Akademiska sjukhus till regionsjukhuset i 
Umeå år 1980 uttalade riksdagen (prop. 1980/81:9, bet. 1980/81:6, rskr. 
1980/81:123) att en självklar förutsättning för en utökning av Umcåregionen 
med Jämtlands län är att rescmöjligheterna förbättras för patienter från lä
net som skall få regionsjukvård i Umeå. Utskottet anförde vidare att snabba 
och bra kommunikationer måste finnas mellan Jämtlands län och Umeå. 

Luftfartsverket föreslog i sin rapport Avreglering av inrikesflyget år 1992 
(Rapport 1992:01/P), att regionalpolitiskt viktiga flyglinjcr bör kunna ges 
ensamrätter för att åstadkomma en tillfredsställande transportförsörjning 
förutsatt att en upphandling sker i anbudskonkurrens. 

Flygtrafikcn i Norrland är med dagens trafikupplägg strukturerad så att 
det från de statliga flygplatserna i Kiruna, Luleå, Skellefteå, Umeå, Örn
sköldsvik, Östersund och Sundsvall, samt den kommunala flygplatsen i 
Kramfors finns direktförbindelser till Stockholm. Från vissa orter finns även 
direktförbindelser till Göteborg. Till direktlinjerna till Stockholm matas tra
fik från ett antal regionala flygplatser i Norrlands inland. 

I Norrland finns även en regional och interregional flygtrafik mellan orter 
i Norrland. Viktigast i sammanhanget är därvid det s.k. "inre Norrlandsfly
get" på sträckan Östersund/Sundsvall - Umeå - Luleå, men även linjerna 
från Umeå till Vilhelmina, Lycksele och Arvidsjaur samt från Luleå till Gäl
livare och Kiruna spelar en viss roll i detta regionala och interregionala tra
fiksystem. 

Föredragandens överväganden 

I den tidigare nämnda propositionen om vissa frågor inom Kommunikations
departemcntets område framhöll jag att det inte längre är möjligt att urskilja 
ett primär- och sekundärnät inom flygmarknaden. SAS och Lin_jeilyg har 
inte längre ett samlat ansvar för det tidigare primärnätet. Den nya mark
nadssituationen har bl.a. inneburit att vi fått en större spridning av utbudet 
av flygtrafik och en ökad prisdiffercntiering. Att i denna situation avgränsa 
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vad som är regionalpolitiskt viktig flygtrafik lått:r sig inte göras med en enkel 
definition. Riksdagen har genom det trafikpolitiska beslutet lagt fast ett re
gionalpolitiskt delmål i trafikpolitiken. Ett nationellt flygnät har betydelse 
for att nå det av riksdagen uppställda målet att söka nå regional balans och 
en tillfredsställande transportförsörjning i landets olika delar. Samhällets in
frastruktur förutsätter flygförbindelser mellan vissa orter. Särskild betydelse 
har som nämnts flygtrafikcn inom Norrland på grund av de särskilt stora av
stånden kombinerat med att transportalternativen inte alltid uppfyller kra
ven på en god transportförsörjning till andra delar av landet. 

Jag anser mot denna bakgrund att samhället har ett särskilt ansvar för att 
. flygtrafik kan bedrivas i Norrlands inland till orter som i många fall saknar 

tillfredsställande transportalternativ. Staten har genom särskilda beslut be
kostat hela eller delar av investeringskostnaderna vid flygplatserna i Lyck
sele, Vilhelmina, Arvidsjaur och Gällivare. Staten bidrar utöver detta med 
stöd till drift och investeringar till kommunala flygplatser i skogsläncn med 
ca 15 miljoner kronor per år. Staten har således sedan tidigare åtagit sig ett 
särskilt ansvar för trafikförsörjningen i Norrlands inland. 

En förutsättning för statens långsiktiga engagemang är att kostnaderna 
kan hållas på en rimlig nivå. Detta måste rimligtvis också gälla för de kom
munala huvudmännen som på olika sätt bidrar till att kunna upprätthålla en 
flygtrafikförsörjning. Hittills har flygplatser som Söderhamn, Gävle/Sandvi
ken, Kramfors, Mora, Hudiksvall, Borlänge, m.fl. fått del av statsbidraget 
till kommunala flygplatser. Samtidigt är det enligt min mening uppenbart att 
flygtrafik till Sveg, Vilhelmina, Lycksele, Arvidsjaur och Gällivare har en 
särskild betydelse på grund av avsaknaden av tillfredsställande transport
alternativ. 

Jag förordar därför att bidraget till kommunala flygplatser i skogslänen 
tydligare koncentreras till sådana flygplatser i Norrlands inland som har sär
skilt stor betydelse för trafikförsörjningen. Det bör även vara möjligt för lä
nen att inom ramen för länstrafikanläggningsplancn prioritera investeringar 
i kommunala flygplatser. 

Jag återkommer senare till dessa frågor vid min behandling av anslaget 
E 2. för budgetåret 1993/94. 

Jag bedömer emellertid också att det är en fördel om kommunerna i högre 
grad kunde uppträda samordnat vid planering av trafiken. En större grad av 
regional samordning skulle också ge bättre förutsättningar för prioritering 
av det statliga stödet. 

Riksdagen har, som tidigare nämnts, uttalat att staten har ett särskilt an
svar för att goda kommunikationer mellan Östersund och regionsjukhuset 
i Umeå kan säkerställas. Sträckan Östersund-Umeå hör till de flyglinjer i 
Norrland som har det minsta passagerarunderlaget, ca 10 000 per år. Antalet 
sjukresor utgör ca 20 % av linjens trafikunderlag, vartill kommer de resor 
som anhöriga gör för att besöka regionsjukhuset i Umeå. 

Vid en avgränsning av statens trafikpolitiska ansvar för att söka nå regio
nal balans bör hänsyn tas dels till tidigare redovisad bild av trafiken på Norr
land, dels till den avreglerade marknadssituation som i dag råder på flygom

rådet. 
De stora avstånden i Norrland är självklart ett faktum av betydelse men 
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är ändå inte ett exklusivt och avgörande skäl för samhälleliga insatser. Det 
finns många orter i övriga Sverige som saknar flygförbindelser sig emellan 
trots stora avstånd. De större städerna i Norrland har dessutom väl funge
rande flygförbindelser till Stockholm och därmed till navet för det svenska 
inrikesflyget. Andra resealternativ som tåg och buss finns också vanligtvis 
att tillgå, om än med varierande attraktivitet. 

Effekterna av avregleringen av den svenska inrikesmarknaden kan inte 
avläsas fullt ut än. Den svaga ekonomiska konjunkturen verkar i hög grad 
hämmande på flygföretagen. Jag anser därför inte att tiden är lämplig att nu 
dra långtgående slutsatser om framtida olönsam flygtrafik. 

Sverige och Norge utgör genom avtalet med EG redan en del av den ge
mensamma luftfartsmarknaden. Det gör att Sverige med all sannolikhet 
kommer att omfattas av det tredje luftfartssteget-redan under år 1993. Jag 
anser det därför rimligt att så långt som möjligt redan nu följa EG:s regler 
även om det finns övergångsbestämmelser som gäller inrikestrafiken. För att 
uppnå den trafikpolitiska målsättningen om en tillfredsställande trafikför
sörjning i hela landet måste också förutsättningarna för detta ständigt värde
ras. På flygets område måste därför effekterna av inrikesflygets avreglering 
värderas med beaktande av de särskilda förhållandena i Norrlands inland. 
Däivid bör också noteras Umeås roll för sjukvården i Norrland. 

I ett avseende har den inomnorrländska trafikförsörjningen en särskild be
tydelse och det gäller tillgången till samhällelig seiviee. Genom tidigare riks
dagsbeslut har Umeå fått en särskild ställning i sjukvårdssystemet. Jag anser 
det därför angeläget att fokusera det statliga intresset mot just trafiken Ös
tersund- Umeå- Luleå. 

Jag kommer inom kort att ge Luftfartsverket i uppdrag att särskilt studera 
effekterna för flygtrafikens avreglering i denna del. Uppdraget skall genom
föras i dialog med läns- och kommunföreträdare, landsting, berörda statliga 
organ inkl. glesbygdsmyndigheten. Syftet med uppdraget är att ge rege
ringen ett mera heltäckande beslutsunderlag. Uppdraget skall genomföras 
skyndsamt. 

Jag avser att återkomma till riksdagen under våren 1993. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att ta del av vad jag anfört om inriktningen av statens ansvar för 

trafikförsörjningen i Norrland. 
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Myndighetsstrukturen inom luftfartssektorn 

Sammanfattning av föredragandens förslag och bedömningar: 

- Arbetet med all finna en lämplig ny struktur för Luftfartsverket 
skall fortsätta. Frågor om att urskilja och renodla statens olika rol
ler inom luftfarten bör därvid ges särskild tyngd i utvecklingsarbe

tct. 

- Riksdagen skall bemyndiga regeringen att fatta beslut om bolagi
sering av sådan kommersiell verksamhet inom Luftfartsverket där 

verksamheten bedrivs i konkurrens på en marknad. 

- Någon omdcfinicring av statens ansvar för flygplatsnätet bör inte 

ske tills vidare i awaktan på marknadens fortsatta utveckling och 

avreglering. Frågan om resultatutjämning mellan statliga och 

kommunala flygplatser i det hittillsvarande primärnätet bör tas 
upp i de årliga förhandlingarna om statens transfereringar till 

kommunerna. 

Bakgrund 

Regeringens propositioner 

I föregående års budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 7, bet. 

1991/92:TU13, rskr. 1991/92:208) redogjorde regeringen för sin syn på det 
pågående utvecklingsarbetet inom Luftfartsverkets område i avsikt att an

passa myndighetsstrukturen till de förändrade konkurrensförhållandena 
inom flygsektorn. Regeringen konstaterade därvid att det delförslag som då 

presenterats beträffande bolagisering av driften vid Luftfartsverkets flyg

platser väl följde regeringens riktlinjer för att skilja ut kommersiella delar i 
affärsvi.:rken och driva dessa i bolagsform med affärsmässiga ägarkrav och 
att skapa möjligheter till breddat ägande där så är lämpligt. Regeringen kon
staterade dock att en rad frågor återstod att behandla. Framför allt gällde 
det affärsverkets övergripande organisation inkl. myndighctsfunktionernas 
placering, t.ex. beträffande Luftfartsinspektionen. En rad närmare förut
sättningar för bolagisering av flygplatserna återstod också att belysa. Som ett 
par speciella problem som borde belysas ytterligare nämndes vidare dels den 
icke nationella eller strategiska flygtrafiktjänstens framtida organisation, 

dels frågor i sammanhang med en avgränsning av statens ansvar för flygplats

nätet. 

Det fortsatta arbetet skulle enligt regeringen inriktas mot att ett samlat 

förslag till ny struktur för Luftfartsverket för riksdagens ställningstagande 

senast i budgetpropositionen år 1993. 
Regeringen har vidare i proposition (prop. 1992/93: 132, bet. 1992/93: 

TUll) om vissa frågor inom Kommunikationsdepartemcntcts område be

handlat frågan om resultatutjämning för kommunala flygplatser. Regeringen 

konstaterade därvid bl.a. att den genomförda avregleringen av svenskt inri

kesflyg inneburit att den tidigare definierade gränsen mellan regional "se-
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kundär" och nationell "primär" trafik håller på att försvinna och att SAS och 
Linjeflyg numera inte heller längre har något samlat ansvar för ett speciellt 
primärlinjenät. Mot bl.a. denna bakgrund konstaterade regeringen att det 
finns skäl att ånyo överväga frågan om avgränsning av statens ansvar för luft
fartens infrastruktur, och aviserade att frågan skulle tas upp i kommande 
budgetproposition. I avvaktan på dessa vidare överväganden föreslog rege
ringen att för år 1993 övergångsvis 7,3 miljoner kronor skulle utbetalas från 
Luftfartsverket till fem kommunala flygplatser i det s.k. primärnätet enligt 
samma grunder som gällt för det hittillsvarande femåriga utjämningssyste
met. 

Luftfartsverkets förslag 

Luftfartsverket inkom den 14 oktober 1992 till regeringen med en rapport 
"Översyn av strategier och struktur". Rapporten behandlar den slutförda 
översynen som verket gjort i avsikt att studera verksamhetens utveckling och 
behov av förändringar i ett helhetsperspektiv. Metoden har varit att genom 
en omvärldsanalys dra slutsatser om behov av och möjligheter till anpass
ningar och förnyelse av verksamhet, roller, organisation, styrformer, kompe
tens, ekonomi och finansiering. 

Verket konstaterar i rapporten att omvärldsförändringarna under 1990-ta
let, framför allt den ökade konkurrensen inom luftfartssektorn, ger anled
ning för Luftfartsverket att fortsätta sitt förändringsarbete. Skäl finns såle
des enligt verket att ta ytterligare steg i utvecklingen mot tydliggörande av 
skillnaden mellan myndighetsuppgifter och affärsinriktad verksamhet. 

Vidare konstateras i rapporten att den förändrade situationen kommer att 
ställa ökade krav på Luftfartsverket att aktivt påverka luftfarten och dess 
förutsättningar. På en avreglerad marknad måste verket ha flexibilitet att 
kunna anpassa sig till snabbt ändrade krav från kunderna. Detta ställer bl.a. 
krav på en aktivare hantering av kapitalfrågorna. Mot bl.a. denna bakgrund 
föreslår man att inriktningen mot en bolagisering av de affärsinriktade de
larna av verksamheten fullföljs. Verket konstaterar dock därvid att ett av 
huvudmotiven för den bolagiseringsmodell som redovisades för riksdagen i 
budgetpropositionen år 1992, att genom flygplatsvisa bolag skapa möjlighe
ter för kommuner och lokalt näringsliv till delägarskap i flygplatsen i fråga, 
numera är mindre aktuellt till följd bl.a. av försämrad kommunal ekonomi 
och viss osäkerhet om flygets tillväxttakt under 1990-talet. Verket anser där
för att förslaget till bolagsbildning bör ses mera som ett sätt att öka effektivi
teten i luftfartssektorn och mindre som ett instrument för lokal ägarsprid
ning på flygplatserna. 

Mot bakgrund av denna analys framlägger Luftfartsverket i sin rapport ett 
samlat förslag till ny struktur för verkets ansvarsområde. Förslaget bygger i 
korthet på att Luftfartsverkets uppgifter skall lösas inom ramen för en sam
manhållen koncern, vari tydlig åtskillnad skall göras mellan myndighets- och 
affärsinriktade verksamheter. För att bl.a. investeringsbeslut skall kunna av
vägas likartat innefattas i affärsinriktade verksamheter i princip hela den nu
varande flygplatsverksamheten samt flygtrafikledningen. Beträffande den 
senare föreslås dock att en ytterligare utredning behövs av gränssnittet. Ett 
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principbeslut föreslås dock redan nu beträffande flygtrafiktjänstens inklude
rande i affärsverksamheten. 

De delar av nuvarande Luftfartsverket som inte har tydliga myndighets
uppgifter föreslås således överföras i aktiebolagsform från den ljanuari 
1994. Återstående myndighetsuppgifter föreslås drivas vidare i affärsverket, 
som dessutom föreslås förvalta bolagets aktier och som gentemot ägaren 
skall svara för den totala verksamheten i koncernen. 

Bolaget föreslås bedrivas enligt samma modell som för privatägda aktie
bolag. Utdelningskrav, soliditet och andra ekonomiska mål förutsätts därvid 
variera med konjunktursvängningarna. Bolaget föreslås indelat i divisioner 
och resultatenheter. Avknoppning av sådana enheter i dotterbolag föreslås 
bli aktuellt om utomstående visar intresse för delägande, om verksamheten 
är så långsiktigt ekonomiskt stabil att den kan bedrivas helt utan subventio
ner, eller om verksamheten bedrivs i sådan konkurrens att det är önskvärt 
att göra den kommersiella självständigheten tydlig. De nuvarande bolagen i 
Luftfartsverkskoncernen Swcdavia AB och LFV Airport Center AB föreslås 
bli sådana dotterbolag till bolaget. 

Luftfartsverket föreslås fortfarande äga sådana anläggningar som beläggs 
med Iagfartskostnader och andra avgifter när de byter ägare. Verket avses 
därvid arrendera ut dessa till bolaget baserat på bokfört värde. Övriga till
gångar för verksamheten avses överföras till bolaget. Leasingstocken före
slås likaså överförd till bolaget. 

Luftfartsverket föreslår i rapporten att ägarstyrningen även efter föränd
ringen skall ske mot koncernen/affärsverket, men att de ekonomiska målen 
bör ändras till att vara soliditet, räntabilitet på totalt kapital och krav på ut
delning beräknat på justerat eget kapital. 

Beträffande frågan om avgränsning av statens ansvar för luftfartens infra
struktur konstaterar verket i rapporten att i den nya marknadssituation som 
inträtt efter inrikesflygets avreglering kommer efterfrågeförändringar på ett 
annat sätt än tidigare att bli en indikator på behovet av flygtransporter. Detta 
bör enligt verket tillvaratas i en ny definition av ett nationellt "primärt" nät 
av flygplatser, vari även bör regleras hur in- och utträde ur ett sådant nät 
skall gå till. Emellertid anser verket att en sådan ny definition kräver att 
långsiktiga strukturella förändringar i flygnätet kan avläsas, vilket först kan 
ske efter det att avregleringen fått verka ytterligare någon tid. Luftfartsver
ket föreslår därför att nuvarande definition av "primärnätet" av flygplatser 
bibehålls tills vidare, men att betecknirigen ändras till stomnätet, i anslutning 
till andra transportslags terminologi och som en markering av att den tidi
gare kopplingen till vissa operatörer nu bortfallit. 

Vad gäller resultatutjämning mellan statliga och kommunala flygplatser i 
detta nät anser verket att skäl finns att även fortsättningsvis bedriva en sådan 
utjämning, och verket presenterar därför översiktligt ett förslag till ett så
dant system byggt på kriterier rörande trafikvolymer, flygplatsernas funktion 
och den ekonomiska situationen. Luftfartsverket konstaterar dock samtidigt 
att man med hänsyn till verkets ekonomiska situation inte kan förorda att 
utjämningen sker på hittillsvarande sätt direkt mellan verket och de kommu
nala flygplatserna, om inte ägaren avstår från en del av den begärda avkast
ningen. 
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Föredragandens överväganden Prop. 1992/93:100 

Som jag berört i föregående års budgetproposition innebär regeringens lång· Bilaga 7 

siktiga strävanden beträffande utvecklingen inom affärsverkens ansvarsom-

råden att verksamheten och de tillgångar som föivaltas av affärsverken bör 

överföras till aktiebolag. Dock bör däivid verksamhet med karaktär av "na-

turligt monopol" skiljas ut från konkurrensutsatt verksamhet och fungera 

som neutrala aktörer. Grundsynen i det av Luftfartsverket bedrivna föränd

ringsarbetet överensstämmer väl med dessa riktlinjer. Riksdagen har också 

ställt sig bakom denna grundsyn. 

I den redovisning av arbetet som gjordes i budgetpropositionen år 1992 

ingick som framgått ett förslag om bolagisering av varje statlig flygplats för 

sig i avsikt bl.a. att skapa nya huvudmannaskapsformer och breddat del

ägande. Jag delar den syn som redovisas i verkets nya rapport att grundförut

sättningarna för detta förslag nu förändrats i och med det minskade intresset 

från lokala och regionala intressenter att delta i sådana bolagsbildningar, 

varför detta förslag tills vidare har mindre aktualitet. 

Samtidigt kvarstår som framgått behovet av att finna nya effektivare och 

flexiblare organisationsformcr för den del av Luftfartsverkets verksamhets

område som sker på affärsmässig basis. Målsättningen att skilja ut kommer

siella delar av affärsverket och driva dessa i bolagsform är oförändrad. En 

effektivare myndighetsstruktur till gagn för hela luftfartssektorn är således 

ett huvudmål för det nu pågående förändringsarbetet. 

Vid redovisningen av delrapporten i föregående års budgetproposition be

rörde jag som nämnts en rad frågor som kvarstod att behandla. Den nu fram

lagda rapporten från Luftfartsverket bör däivid enligt min mening ses som 

ett viktigt steg framåt i denna process. Den delvis förändrade inriktningen i 

verkets nya förslag jämfört med det som redovisades i budgetpropositionen 
år 1992 föranleder emellertid ett antal nya ställningstaganden. 

Det nu aktuella bolagiseringsförslaget innefattar, till skillnad från det tidi

gare behandlade förslaget, i princip hela flygplatsverksamhetcn och flygtra

fiktjiinsten. Den centrala frågan om avgränsning av en nationellt grundläg

gande infrastruktur inom luftfartens område, som behandlades i förra årets 

rapport, har därmed kommit i ett nytt läge. Systemet med en sammanhållen 

koncern och ägarstyrning endast via affärsverket är vidare ett nytt och viktigt 

inslag i det nu aktuella förslaget jämfört med det tidigare. 

Mot denna bakgrund bör därför ett fortsatt utvecklingsarbete bedrivas 

med oförändrat mål att åstadkomma ett tydligare myndighetsansvar och ra

tionellare driftsformer. Det fortsatta arbetet bör liksom hittills i huvudsak 

bedrivas i kontakter mellan verket och regeringskansliet med externt stöd 

där så bedöms nödvändigt. Det bör här noteras att verket redan nu med stöd 

av instruktionen och inom ramen för affärsverksformcn kan genomföra så

dana organisatoriska förändringar av rationaliserande karaktär som ingår 

som en del i Luftfartsverkets nu aktuella förslag. 

En viktig fråga som biir analyseras är vilka marknadsbctingelser som verk

samheten bedrivs under. Sådana delar som har karaktär av monopol bör som 

framgått enligt regeringens huvudlinje i princip inte överföras till bolags-

form. Luftfartsverkets ekonomiska möjligheter att med olika avgränsnings-
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fall bedriva verksamheten i holagsform bör också belysas ytterligare. Vidare 
bör frågan om ägarstyrningen inom Luftfartsverkets nuvarande verksam
hetsområde efter en bolagisering analyseras ytterligare. Därvid bör för- och 
nackdelar med ett kommersiellt bolag inom koncernen resp. direkt under 
regeringen belysas. 

Utifrån dessa huvudsakliga analysområden kan ett antal områden som bör 
studeras vidare nämnas. 

Beträffande rollen som i11frasll1lkl11rlzållare, som utgör verkets huvudupp
gift, bör ytterligare analyseras hur strävan mot effektiv drift och nya ratio
nella organisationsformcr för flygplatser och flygtrafiktjänst kan kombineras 
med ägarens krav på strategisk planering och styrning av luftfartens grund
läggande infrastruktur. Beträffande flygtrafiktjänsten bör frågan om de i 

denna verksamhet ingående myndighetsfunktionerna belysas, och den icke 
nationellt strategiska ilygtrafiktjiinstens framtida huvudmannaskap övervä
gas ytterligare i samråd med berörda parter. 

Vad gäller rollen som /11ftfarlsmyndiglze1 bör analyser göras av de krav som 
den förändrade marknadssituationen ställer på Luftfartsinspektionen och 
Luftfartsverkets övriga myndighetsfunktioner, bl.a. vad avser effekten av 
avregleringen och den europeiska integrationen inom luftfarten. Verkets roll 
i andra myndighetssammanhang, bl.a. inom miljöområdet bör vidare be
handlas. De ekonomiska konsekvenserna av ett tydligare organisatoriskt 
särskiljande av myndighetsuppgifterna från affärsverket bör belysas. 

Beträffande verkets kommersiella verksamhet bör, enligt min mening, så
dan verksamhet kunna överföras till bolagsform under förutsättning att den 
kan bedrivas på en fungerande marknad och är så långsiktigt stabil att den 
kan bedrivas utan subventioner. 

Det finns ingen anledning att nu entydigt peka ut vilka delar av Luftfarts~ 
verkets kommersiella tjänster, så som de definieras i treårsplanen, som re
dan nu kan vara lämpade för bolagisering. Jag föreslår därför att riksdagen 
bemyndigar regeringen att fatta beslut om att bilda ett eller flera sådana 
bolag under förutsättning att de av mig tidigare nämnda kriterierna är upp
fyllda. 

Vad gäller definitionen av statens ansvar för flygplatsnätet är detta som 
jag berörde i föregående proposition en viktig fråga. Som jag redovisat för 
riksdagen i propositionen om vissa frågor inom Kommunikationsdeparte
mentets område finns i och med den genomförda avregleringen skäl att nu 
ånyo överväga denna fråga. Jag delar emellertid Luftfartsverkets bedömning 
i sin rapport att en ny definition kräver att mer långsiktiga effekter i flygtra
fikstrukturcn kan avläsas än vad som ännu är fallet. Jag delar därför synen 
att det är lämpligt att tills vidare bibehålla nuvarande omfattning på det s.k. 
primärnätet. Något skäl att som verket föreslagit i detta läge byta namn på 
nätet finner jag emellertid inte. 

Beträffande frågan om resultatutjämning mellan statliga och kommunala 
flygplatser inom detta n~it har jag i den tidigare nämnda propositionen före
slagit att Luftfartsverket bemyndigas att utbetala 7,3 miljoner kronor för år 
1993 i sådan resultatutjämning enligt samma grunder som gällt för det hit
tillsvarande utjiimningssystemct. Verket har i sin rapport lagt fram ett över
siktligt förslag till nytt utjämningssystcm avsett att gälla tills vidare från år 
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1994, men har samtidigt även föreslagit att denna utjämning skulle betalas 
genom nedsättning av statens utdclningskrav på Luftfartsverket. Kommun
förbundet har också inkommit med synpunkter i denna fråga. 

Som nämnts får definitionen av primärnätet och därmed av statens an

svarsområde beträffande flygplatsnätet betraktas som provisorisk i awaktan 

på den vidare flygmarknadsutvecklingen. Mot denna bakgrund anser jag att 

det vore mindre lämpligt att nu besluta om nya principer för utjämning mel

lan statliga och kommunala flygplatser. Frågor om överföring av resurser 

mellan stat och kommun handhas inom andra samhällssektorer i de årliga 

förhandlingarna om statliga transfereringar till kommunerna. Jag anser att 

det bör studeras om även denna fråga bör tas upp i dessa förhandlingar. I 

awaktan på att en överenskommelse kan träffas i denna del bör enligt min 

mening övergångssystemet för år 1993 bibehållas på samma grunder och 

med samma finansiering som hittills. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen dels föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om överförande av viss verk

samhet inom Luftfartsverkets område till bolagsform på de villkor 

som jag anfört, 
2. bemyndiga regeringen att besluta om förvärv och tecknande av 

aktier m.m. i sådana bolag, 

3. godkänna riktlinjerna för det fortsatta arbetet med utarbetande 

av en ny myndighetsstruktur inom luftfartsområdet samt 

4. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om statens 

ansvar för flygplatssystemet och resultatutjämning mellan statliga och 
kommunala flygplatser. 

Luftfartsverket 

Sammanfattning av föredragandens förslag: 

- Luftfartsverkets allmänna inriktning och servicemål ligger fast i 
awaktan på fortsatta överväganden inom ramen för affärsverks

utvecklingsprojektet. 
- Bolagsmodell skall införas i redovisningen från år 1994. Soliditets

och avkastningsmål skall tills vidare anpassas till de nya rcdovis

ningsprinciperna. Verkets långsiktiga ekonomiska mål i denna del 

bör analyseras vidare. 

- Nya prismål och produktivitctsmål föreslås för trcårsplancperio

den 1993-1995 vilka understödjer verkets pågående rationalisc

ringsarbcte. 
- lnvesteringsplanen för åren 1993-1995 omfattar 2, 1 miljarder kro

nor och inriktas huvudsakligen mot en ny tredje rullbana resp. en 
ersättning av områdeskontrollcentralen på Arlanda. 
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1 Verksamhetens inriktning m.m. 

Luftfartsverkets treårsplan 

Det övergripande målet för Luftfartsverket är att främja en på sunda ekono
miska villkor grundad utveckling av luftfarten och verka för att en tillfreds
ställande säker och miljövänlig flygtransportförsörjning uppnås och vid
makthålls till Higsta möjliga kostnader. 

Luftfartsverket har sex huvuduppgifter: 

- att driva och förvalta statens flygplatser för civil luftfart och även ansvara 
för driften av stationsområden för civil luftfart vid militära flygplatser, 

- att i fred svara för civil och militär flygtrafiktjänst, 

- att ha tillsyn över flygsäkerhetcn för den civila luftfarten, 

- att svara för skyddet av miljön mot föroreningar från civil luftfart, 

- att utöva vissa luftfartspolitiska myndighetsfunktioner, samt 
- att ombesörja bercdskapsplanläggning i fråga om den egna verksamheten 

och den civila flygtransportscktorn i övrigt. 

Sedan år 1990 arbetar Luftfartsverket som koncern. Koncernen Luftfarts
verket bedriver affärsverksamhet dels inom ramen för affärsverket genom 

affärsenhctcrna Flygtrafiktjänst, LFV Teknik, LFV Resurs och de nitton 
flygplatserna, dels i de två dotterbolagen Swedavia AB och LFV Airport 
Center AB. Inom affärsverket finns även två myndighetsfunktioncr: Luft

fartsinspektionen, som är fristående myndighetsmässigt, och Luftfartspoli
tiska avdelningen. 

Styrningen av Luftfartsverket förutsätts ske genom fastställande av eko
nomiska mål och servicemål. Treåriga investeringsplancr med utblickar på 

längre sikt är värdefulla instrument i sammanhanget. Statsmakternas styr
ning sker främst genom att mål läggs fast för avkastning, service, prissättning 

och soliditet. Därtill kommer verkets egna mål för service och produktivitet. 
Luftfartsverket presenterar i sin treårsplan för åren 1993-1995 mål för 

samtliga verksamhctsgrcnar och den planerade inriktningen av verksamhe
ten under perioden. 

Verkets verksamhetsinriktning ligger fast. Verket har preciserat sitt age
rande genom utformande av affärs- resp. verksamhctsideer. 

Affärsidc för affärsverksamheten är att tillhandahålla och vidareutveckla 
anläggningar inom flygtransportnäringcn för att tillgodose kundernas krav, 
samt tillgodose kundernas behov av system, produkter och tjänster i anslut
ning till detta. 

Verksamhetsidc för myndighetsfunktioncrna är att luftfartspolitikcn skall 
bedrivas så att den främjar luftfartens utveckling, att verket skall eftersträva 

största möjliga överensstämmelse mellan svenska och internationella stan
darder, rekommendationer och procedurer, samt att verksamheten skall 

präglas av öppenhet för marknadens synpunkter, men samtidigt av fasthet 
och opartiskhet. 

Luftfartsverkets tjänsteproduktion delas in i dels systemtjänster, dels 

kommersiella tjänster. Till gruppen systemtjänster hör tjänster som är en 

nödvändig och obligatorisk förutsättning för att en flygtransport skall kunna 
ske. Till systemtjänster hör vidare sådana vars omfattning och villkor är reg

lerade i lag. Alla andra tjänster som Luftfartsverket tillhandahåller benämns 
kommersiella tjänster. 

7 Riksdai;en 199]!93. I sam/. Nr /011. Bilaga 7 
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Servicemålen för sys1e111tjii11s1er iir följande: Prop. 1992/93: l()() 
För starl- och laml11i11gstjä11st att: Bilaga 7 

- medge start, landning neh markstopp med de Jksta i kommersiell flyg
verksamhet använda flygplanstyper under resp. llygplats öppeth[dlnings

tid. Trafikhortfallet av antalet rörelser med flygplan över 15 ton under 

vinterperioden får uppgå till högst 1 % .. Olika flygplanstyper och trafik
slag (in- och utrikl'.s linjefart samt chartertrafik) skall medges det antal 

starter och landningar som följa av godbnda tidtabeller. 

För passagerartjii11st att: 

- under resp. flygplats öppethrtllningstid, eller i övrigt efter överenskom
melse, tillhandahålla passagerarutrymmen, passagerarservice och övrig 
seivicc som överenskommits eller som kunderna kan fö1vänta. 

För flygtrafiktjiinst en route att: 
- befrämja en säker och viilordnad flygtrafik inom svenska flyginforma

tionsregioner. Tjänstegrensvisa insatser och tekniska funktioner skall till
handahållas åt såväl civil som militiir luftfart så att all luftfart kan bedrivas 

säkert och rationellt. 
För flygsäkerhetstjänst att: 

- säkerhetsarbetct skall bedrivas med fortsatt hög intensitet, och flygsäker

hetsstandarden skall vara lägst i nivå med den som finns i övriga välut
vecklade luftfartsnationer. 

För trafikpolitiska tjänster att: 
- genom eget planerings- och utredningsarbete samt uppföljning av utveck

lingen inom flygtransportscktorn bygga upp kunskap som underlag till 

förslag och beslut, vilka leder till en sund utveckling av flygscktorn, 
- vid tillståndsgivning till svenskt inrikesflyg beakta att effektiv konkurrens 

åstadkoms på marknaden inom ramen för riksdagens trafikpolitiska mål
sättning, 

- i den prisrcglerandc verksamheten för utrikes linjefart se till konsumen
ternas intresse av rimliga priser pt1 en marknad av monopol- eller oligo
polkaraktär, och samtidigt beakta tlygföretagens behov av att hålla en in
täktsnivå som är tillräcklig för långsiktig lönsamhet. 

Syftet med att producera kommersiella tjänster iir att öka effektiviteten 
och konkurrensförmågan i flygtransportsystcmet, bl.a. genom att hålla till

baka priserna på de trafikinriktade tjänsterna. Till de kommersiella tjäns
terna hör ramptjänst, expeditionstjänst, hangar och parkcringstjänst, bilpar

kering, lokaluthyrning, tankningstjänst. konferensservice, reklamplatsför

säljning, lokalvård, flygplanssUdning och arrende. 
De olika kommersiella tjänsterna riktar sig till resenärer, flygbolag och 

företag. Produktion av kommersiella tjiinsler skall vara ett komplement till 

produktionen av systemtjänster. Den fftr sftledes ej bedrivas st1 att den pri

mära uppgiften att producera tjänster direkt inriktade mot flygtrafiken hind

ras eller blir eftersatt. 
Priset för kommersiella tjänster skall siittas så att ett så stort överskott som 

möjligt skapas. Det innebiir att varje tjiinst skall tiicka sina egna kostnader 

samt ge en av verksledningen faststiilld avkastning. I kostnaderna inräknas 
även den risk som kan hänföras till tjiinstcn. 

Regeringen gav i början av år 1992 trafikverken i uppdrag att årligen redo- 96 



visa miljösituationen och föreslå åtgärder som reducerar miljöeffekterna 

från trafiken samt föreslt1 särskilda miljömål för transportsektorn. I den 

första rapporten för Luftfartsverkets del konstateras att miljöpåverkan från 

luftfarten har minskat under år 1991 till följd av lågkonjunkturen och intro

duktion av nya flygplanstyper i inrikestrafiken. Det framgår vidare att arbe

tet för att begränsa miljöeffekterna från flyget fortsätter på bred front såväl 

vad gäller buller som utsläpp till luft och vatten. Speciellt viktigt är därvid 

arbetet i internationella fora som ICAO och ECAC. I en gemensam nordisk 

rapport som under hösten överlämnats till Nordisk Ämbetsmannakommitte 

för Trafikfrågor (NÄT) redovisas de svenska och nordiskt gemensamma ini

tiativ som tagits för att påskynda miljöarbetet inom sådana internationella 

organ. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i föregående avsnitt redovisat min syn på det arbete som pågår be

träffande en förändrad myndighctsstruktur inom luftfartssektorn. I avvaktan 

på vidare ställningstagande till målstrukturen i detta arbete godtar jag den 

av verket föreslagna allmänna inriktningen av verksamheten under treårspe

rioden 1993-1995 samt föreslagna servicemål. De servicemål för olika verk

samhetsgrenar som verket redovisar är i vissa fall något förändrade jämfört 

med föregående treårsplan. Orsaken är en anpassning till den nya marknads

situationen inom luftfarten, speciellt beträffande de luftfartspolitiska tjäns

terna. Verksamheten syftar emellertid även fortsättningsvis till att stärka fly

gets konkurrenskraft och utformas i nära samarbete med flygbolag, kommu

ner och andra berörda intressenter såväl i fråga om inriktningen som omfatt

ningen av service och investeringsåtgärder. Omfattningen på verksamheten 

måste dock givetvis styras av de ekonomiska förutsättningar som jag avser 

att behandla i följande avsnitt. 

Jag anser att det är viktigt att riksdagens beslut om att trafiksektorn skall 

ta ansvar för att minska den negativa miljöpåverkan fullföljs. Som jag tidi
gare nämnt avser regeringen att i början av år 1993 ge trafikverken i uppdrag 

att fördjupa arbetet avseende konkreta åtgärder inom bl.a. luftfartsområ

det. 

2 Ekonomiska mål och resurser m.m. 

Luftfartsverkets treår~plan 

Till grund för treårsplanen som verket redovisar ligger en bedömd långsiktig 

trafiktillväxt mätt i antalet passagerare fram till år 2005 på mellan 3, 1 och 

5,0 % per år för inrikes flygtrafik, mellan 4,8 och 6,2 % för utrikes flygtrafik 

och mellan 1, 1 och 2, 7 % för chartertrafik på svenska flygplatser. Prognosen 

är nedjusterad jämfört med föregående treårsplan. Kostnaderna beräknas 

prismässigt öka med i genomsnitt 4 % per år under perioden. Personal- och 

övriga driftresurser beräknas däremot trots trafiktillväxten minska i volym 

som ett resultat av pågående rationaliseringsarbete inom verket. Affärspla

neringen drivs således vidare med målsättningen att rörelsekostnaderna 

skall minska med ca JO% med full effekt år 1994. 
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Produktivitetshöjande [1tgiirder prioriteras s~irskilt i enlighet med riksda

gens riktlinjer under innevarande treårsperiod. Som mål för produktiviteten 

föreslår verket alt Luftfartsverkets totalproduktivitet sett över en längre 

tidsperiod skall öka med 3 % per år. Verket konstaterar att man under år 

1992 utvecklat ett nytt, förbättrat produktivitctsmfttt, där produktiviteten 

för systerntjänster resp. kommersiella tjänster bcriiknas var för sig och sedan 

viigs samman till ett totalmått. 

Det eko!lomiska resultatet för år 1992 beräknas i treårsplanen till 268 mil

joner kronor. Motsvarande resultat för år 1991 uppgick enligt årsredovis

ningen till 393 miljoner kronor. Försiimringen beror framför allt på den fort

satta nedgången under året för inrikestrafiken. 

Giillandc mål for avkast1Zi11g iir enligt regeringens beslut att Luftfartsver

ket år I 992 skall inleverera avkastning på verkets fasta statskapital enligt 

fastställd avkastningsränta. Den tidigare ackumulerade undcrförräntningen 

i Luftfartsverket har under året slutåterbctalats till staten. 

Luftfartsverket skall enligt regeringens beslut under treårsperioden 1992-

1994 inrikta soliditcte!l mot att snarast, dock senast i slutet på perioden uppgå 

till 45 %. Vid utgången av år 1991 redovisade verket en soliditet på 38,3 %. 
Trots mycket stor återhållsamhet med investeringar förväntas soliditeten 

sjunka ytterligare till ca 34 % under år 1992. Orsaken iir framför allt den tidi

gare niimnda förhöjda utdelningen (återbetalningen) till staten med sam

manlagt 523 miljoner kronor, varvid verkets egna kapital beräknas minska 

med 193 miljoner kronor. Enligt den treårsplan som verket presenterat kom

mer, med oförändrad redovisning i övrigt, soliditeten under år 1994 att 

uppgå till 47 l}(J och ca 51%år1995, vilket således uppfyller regeringens mål

sättning. 

Luftfartsverket har rätt att under treårsperioden 1990/91-1992/93 ta upp 
lf111 i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 900 miljoner kronor. På grund av 
arbetet med att höja soliditetsnivån planerar inte verket att uppta ytterligare 

lån under planperioden. För att kunna möta oförutsedda finansicringsbchov 
begiir dock verket rätt att kunna uppta riksgäldslån på 300 miljoner kronor 

under planperioden. Luftfartsverkets kortfristiga rörelsekredit hos Riks
giildskontoret på 100 miljoner kronor föreslås bibehållas. 

Som bl.a. redogjorts för i propositionen (prop. 1990/91:87, bet. 

1990/9l:TU27, rskr. 1990/91:287) Näringspolitik för tillväxt har som ett led 

i affärsvcrksutvecklingen inom Kommunikationsdepartcmcntets område ett 

arbete genomförts med syfte att uppnå större jämförbarhet mellan verken 

och aktiebolag. Detta innebär införande av s.k. bolagsmode/l i redovis

ningen, vilket bl.a. innefattar att pcnsionsskulden och leasingfinansierade 

tillgångar tas in i balansriikningcn och att skattemotsvarighet införs i resul

taträkningen. Luftfartsverket föreslår nu i sin treårsplan att leasing aktiveras 

i balansräkningen från är 1993 i enlighet med Riksrevisionsverkcts rekom

mendationer för affärsverken, och att övriga förändringar genomförs från år 

1994. Samtidigt föreslår verket att soliditctsmålct justeras med anledning av 

detta och att nya avkastningsmål och utdclningskrav crsiittcr det hittills gäl

lande baserat på ett fast statskapital. 

Beträffande soliditeten innebär detta att denna for åren efter införande av 

bolagsmodell 1993-1995 kommer att uppgr1 till 35 '}~, 29 % resp. 34 C:·o. Dessa 
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siffror gäller exkl. Sky City-anläggningen. Som utdelningskrav föreslår ver- Prop. 1992/93: 100 
ket för år 1994 5 % på justerat eget kapital, vilket skulle innebiira att utdel- Bilaga 7 
ning plus skattemotsvarighet skulle ligga på samma nivå som avkastningskra-
vet år 1993. lnget särskilt avkastningsmål föreslås av verket i avvaktan på 
vidare diskussioner om Luftfartsverkets ekonomiska mål efter införandet av 

bolagsmodell i redovisningen. 
Nuvarande målsättning för prissättningen innebiir att höjningen av luft

fartstaxorna skall begriinsas till att ligga under den allmänna prisökningen. 

Detta styrs av intentionerna i det s.k. SILA-protokollet. Luftfartsverket har 

i särskilda skrivelser föreslagit ett nytt prismål för treårsplaneperioden 1993-

1995. Målet innebär att förändringar av verkets avgiftsuttag högst får uppgå 

till samma nivå som den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället i övrigt. 

Nettoprisindex utgör därvid det mätbara måttet. Prismålet föreslås gälla ver
kets systemtjänster sammanvägt och föreslås mätas över en konjunktur

cykel. Möjligheter till särskilda ställningstaganden vid för landets flygsektor 
strategiska investeringsbeslut föreslås vidare finnas. Luftfartsverket konsta

terar i treårsplanen vidare att verket under treårsperioden 1993-1995 räknar 
med att kunna hålla taxehöjningarna på en nivå som är betydligt lägre än 

inflationen enligt nettoprisindex till följd av det pågående rationaliseringsar

betet. 

Det nya prismålet avses gälla från den 1januari1993, när det nya prissyste
met som regeringen tidigare redogjort för inför riksdagen avses träda i kraft. 

En förutsättning är att den tidigare begränsningen då hävts genom överens

kommelse med SILA. 

Verket har vidare i en särskild skrivelse till regeringen anmält att en över
enskommelse numera träffats med SAS om en successiv avveckling och in
fasning i prissystemet av bolagets kostnadsersättning för inrikesterminal 2 på 

Arlanda flygplats. Samtliga särskilda kostnadsersättningsavtal, s.k. B- och 
C-avtal, är därmed avvecklade. 

Beträffande investeringarna konstateras i treårsplanen att dessa inriktas 
främst mot ersättningsinvesteringar samt investeringar för flygsäkerhct och 
god miljö. Dessutom anser verket att kapacitctshöjande investeringar bör 
påbörjas under treårsperioden beträffande den tredje rullbanan på Arlanda 

och en ny områdeskontrollcentral för flygtrafiktjänsten vid samma flygplats. 
lnvesteringsplancn redovisar två nivåer. Den första omfattar 3 700 miljoner 
kronor, varav dock endast 870 miljoner kronor skulle kunna aktiveras i ba
lansräkningen. Den andra nivån, som är verkets huvudförslag, tar fasta på 

det pågående rationaliseringsarbetet och på möjligheterna till senarelägg
ning av de tidigare nämnda investeringarna på Arlanda med hänsyn till 

marknadsläget. Denna nivå omfattar 2 085 miljoner kronor, varav 2 025 mil

joner kronor skulle aktiveras i balansräkningen. 

Finansieringen av investeringarna avses således nästan helt ske genom ver

kets resultatöverskott och genom avskrivningsmedel. Verket har också i 

sammanhang med bolagiscringsdiskussionen föreslagit vissa befogenheter 

för verket i finansieringssammanhang för att uppnå en mer aktiv kapitalför

valtning. Bl.a. har man föreslagit rätt att låna kortfristigt i bank samt att pla-

cera medel i bank och i statsgaranterade reverser samt att nyttja s.k. derivat

instrument i ränte- och valutakursskyddande syfte. 99 



Föredragandens Ö\'en·äganden Prop. 1992/93:100 

Efter en lång tid av trafiktillviixt bröts tu 199.1 llygtrafikcns uppiltgi'tcndc Bilaga 7 

trend. Orsaken är huvudsakligen en internationell lågkonjunktur. Det iir se-
dan länge känt att flygtrafik iir mycket konjunkturkänslig. Under år 199.1 

minskade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med närmare 2,3 

miljoner. Värst drabbades inrikesflyget, som minskade från 8, 7 till 7, l miljo-

ner passagerare. Även om Luftfartsverkets långsiktiga prognoser indikerar 
en återhämtning och årlig trafikökning med ca 5 % under återstoden av 

1990-talct, är det naturligt att trcårsplancperioden 1993-1995 kommer att 

präglas av trafiknedgången. En annan viktig faktor som kommer att påverka 
verkets förutsällningar under treårsplancperioden är som tidigare berörts 

avregleringen av luftfartsmarknaden såväl beträffande inrikesflyg som inter-
nationell trafik. 

Båda dessa trender ställer nya krav på Luftfartsverket. Det i föregående 

avsnill redovisade arbetet med att utforma nya organisationsformcr för myn

dighctsstrukturen inom sektorn är en viktig del i verkets arbete Ii1ed all möta 

elen nya situationen. Den nu pågående rationaliseringen inom verket utgör 
en central del i detta arbete. Mot bakgrund av flygets stora betydelse för tra

fikförsörjningcn anser jag att Luftfartsverket måste fortsätta detta rationali

seringsarbetc med oförminskad styrka under trcårsplaneperioden i avsikt all 

stärka luftfartssektorns totala konkurrenskraft. Jag anser att målet för ver
kets produktivitet spelar stor roll i detta sammanhang, och godtar det före

slagna målet på 3 % årlig produktivitctsförbättring. Målet bör emellertid in
ternt kompletteras med ell mål för rörelsekostnadsutvecklingcn. Det av ver
ket redovisade bcsparingsmålet på 10 % för åren 1993-94 kan därvid tjäna 

som ett första riktmärke. 

En del i anpassningen av verket till den nya situationen är de nya redovis
ningsprinciper som Luftfartsverket föreslagit. Jag delar verkets syn i denna 

del som innebär att leasingtillgångar skall aktiveras i balansräkningen från 
år 1993 och pcnsionsskulden från år 1994. Detta innebär att soliditeten under 
treårsperioden blir 35 %, 29 % resp. 34 %. I detta sammanhang bör dock 
noteras att verket valt att tills vidare inte aktivera Sky City-anläggningen på 
Arlanda i koncernens balansräkning. Jag förutsätter emellertid att denna 
fråga klaras ut till bokslutet år 1993. 

Jag godkänner verkets plan för soliditctsutvecklingcn under åren 

1993-1995 och för utdelningskravet på 5 % på justerat eget kapital år 1994. 

Det sistnämnda innebär att utdelning plus skattemotsvarighet ligger på 
samma nivå som avkastningskravct år 1993, dvs. 183 miljoner kronor. 

Frågan om långsiktiga soliditets-, avkastnings- och utdclningsmål bör 

dock studeras ytterligare i samband med den pågående översynen av Luft

fartsverkets myndighetsstruktur. 

Luftfartsverkets trafikavgifter spelar en viktig roll för flygbranschens eko
nomiska förhållanden. Det nya prissystcm som verket inför från år 1993 in

nebär som jag tidigare redogjort för riksdagen en naturlig anpassning av tra

fikavgifterna till den nya avreglerade marknadssituationen. Avgifternas ut

veckling och prismålet i Luftfartsverkets verksamhet utgör dock också ett 
viktigt instrument i detta sammanhang. Det nya mål som verket föreslagit 
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avses ersätta det tidigare prismålet som styrdes av intentionerna i det s.k. 
SILA-protokollet. Staten och SILA iir numera eniga om all detta protokoll 
inte längre hindrar formulering av ett nytt prismi\I. Verket har föreslagit att 
prismålet skall avse verkets systemtjänster sammanviigt och anknytas till 

nettoprisindex. Jag delar denna uppfattning, liksom att prismålet i fortsätt
ningen bör kunna variera efter konjunktursituationen och marknadsförhål
landcna. För treårsplaneperioden 1993-1995 bör som tidigare nämnts den av 

trafikstagnation och rationalisering präglade situationen inom luftfartssek

torn påverka prisrnålet. Jag föreslår mot denna bakgrund att prismålet för 

denna treårsperiod faststiillcs till kostnadsutvecklingen enligt nettoprisindex 
minus 20 %. Detta ansluter också i stort till verkets egen bedömning om av

giftsutveeklingen i treårsplaneförslaget. 
Vad gäller investeringarna delar jag synen på verkets plancringsinriktning 

för åren 1993-1995. De föreslagna investeringsobjekten är strategiskt nöd

vändiga delar i infrastrukturuppbyggnaden i form av banor och flygledning. 

Beträffande omfattningen av investeringarna bedömer jag verkets huvudför
slag som totalt omfattar 2, I miljarder kronor under treårsperioden som 

lämpligt. 
Beträffande finansieringen av investeringarna kan jag med tillfredsstäl

lelse konstatera att verket nu, jämfört med den nu gällande treårsplanen, 

genom sitt rationaliscringsarbete och genom senareläggningar till följd av 
marknadsutvecklingen bedömer sig i princip kunna klara de stora strategiska 

investeringsprojekten inom ramen för sin ordinarie finansiering. Detta inne

bär att den av riksdag och regering på senare år eftersträvade kraftsamlingen 

inom Luftfartsverkets verksamhetsområde nu givit resultat. Vad gäller de 

nya friheter i finansieringssammanhang som verket aktualiserat kan jag nu 
inte förorda någon förändring av gällande bemyndiganden. Dessa frågor får 
diskuteras vidare i sammanhang med de tidigare beskrivna analyserna be

träffande verkets framtida struktur. Dock bör verket för att kunna möta 

oförutsedda finansieringsbehov få rätt att uppta riksgäldslån på 300 miljoner 

kronor under planperioden. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag anfört om inriktningen av Luftfartsverkets 

verksamhet och de servicemål som jag förordat under perioden 1993-

1995, 
2. godkänna de resultat-, pris- och soliditetsmål för Luftfartsverkets 

verksamhet som jag förordat för perioden 1993-1995, 

3. godkänna vad jag har anfört om Luftfartsverkets investeringar 

under perioden 1993-1995 samt bemyndiga regeringen att besluta om 

awikelser därifrån. 
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Anslagsfrågor 

E 1. Beredskap för civil luftfart 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

56809000 
62849000 

67352000 

Verksamheten under anslaget omfattar planläggning och förberedelser för 

flygtransportledning, flygplatsdrift och flygtransportverksamhet under be· 

redskapstillstånd och krig. 

Luftfartsverket har beräknad medelsbehovet till 65, 7 miljoner kronor. De 

senaste åren har man prioriterat uppbyggnad av reservdelslager för de civila 

transportflygplan som ingår i krigsorganisationen. Från anslaget täcks vidare 
kostnaderna för att anpassa flygplatser till de krav som ställs i en krigssitua· 

tion, t.ex. breddningar, förlängningar och förstärkningar av rullbanor. 

Föredragandens överväganden 

Överstyrelsen för civil beredskap har inom ramen för gällande programplan 

särskilt prioriterat flygtransporter. Jag förordar mot denna bakgrund ett an

slag på 67 352000 kronor för beredskapsåtgärder under budgetåret 1993/94. 
Inom ramen för detta anslag bör emellertid enligt min mening under budget

året 1993/94 även kunna beräknas medel för viss verksamhet vid Trafikfly
garhögskolan, dock högst 25,4 miljoner kronor, i enlighet med mina övervä

ganden under anslaget Civil trafikflygarutbildning. Jag har i denna fråga 

samrått med chefen för Försvarsdepartementet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
dels att till Beredskap för civil luftfart för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett reservationsanslag på 67 352000 kr samt 
dels att godkänna vad jag anfört om användningen av anslaget. 

E 2. Bidrag till kommunala flygplatser m.m. 

Sammanfattning av föredragandens förslag och bedömningar: 

- För budgetåret 1993/94 anvisas ett bidragsanslag på 15 200 000 

kronor. 

- Anslaget bör utgå som driftstöd och koncentreras till kommunala 

flygplatser i Norrlands inland. 
- Länsstyrelsen skall inom ramen för Hinstrafikanläggningsplancn 

ha möjlighet att prioritera investeringar i kommunala flygplatser. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 
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1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 förslag 

Luftfartsverket 

14560000 
15200000 
15 200000 

Luftfartsverket har för budgetåret 1993/94 föreslagit ett anslag på 15 800 000 
kronor. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen beslöt våren 1987 (prop. 1986/87:100 bil. 8, bet. 1986/87:TU25, 
rskr. 1986/87:303) att införa ett bidragsanslag till kommunala flygplatser i 
skogslänen med regionalt betydelsefull linjetrafik. 

Beslut om bidragets fördelning fattas av regeringen efter förslag från Luft
fartsverket. 

Jag har tidigare i avsnittet om flygmarknaden behandlat min syn på flygets 
regionalpolitiska roll. Anslaget på 15,2 miljoner kronor bör i enlighet med 
detta fr.o.m. budgetåret 1993/94 utgå som driftstöd till kommunala flygplat
ser i skogslänen men med tonvikten på flygplatser i Norrlands inland, dvs. 
Sveg, Lycksele, Vilhelmina, Arvidsjaur och Gällivare i enlighet med vad jag 
tidigare anfört. Av anslaget skall minst 10 miljoner kronor användas för stöd 
till driften vid dessa kommunala flygplatser. 

Införandet av ett nytt anslag för byggande av länstrafikanläggningar 
fr.o.m. budgetåret 1988/89 har inneburit att kommuner, landsting och läns
styrelser nu fått betydligt större möjligheter än tidigare att göra en allsidig 
bedömning vid prioriteringen av infrastrukturinvesteringar på den regionala 
nivån. Jag anser därför att det fr.o.m. budgetåret 1993/94 inom ramen för 
länstrafikanläggningsplancn skall vara möjligt för länen att utöver investe
ringar i länsvägar, länsjärnvägar och kollektivtrafikanläggningar även göra 
avvägningar av investeringsinsatser i kommunala flygplatser. Som jag tidi
gare redogjort för avser jag att i propositionen om investeringsplanering vå
ren 1993 ta upp frågan om finansiering av byggande av länstrafikanlägg
ningar. I samband med detta avser jag att återkomma med de närmare detal
jerna i förslaget. 

För budgetåret 1993/94 beräknar jag ett anslag på 15,2 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Bidrag till kommunala flygplatser m.m. för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 15 200 000 kr samt 
2. bereda riksdagen tillfälle att ta del av inriktningen av anslaget. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 
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E. Civil trafikflygarutbildning 

1991/92 
1992/93 

Utgift 
Anslag 

31838000 
25 400000 

Reservation 9 319 000 

Från anslaget har utbetalats ersättning till Chefen för Flygvapnet (CFV) 

för civil pilotutbildning vid Trafikflygarhögskolan (TFI-IS) i Ljungbyhed. 

Dessutom har i mån av medel statsbidrag lämnats från anslaget till civil pilo

tutbildning i privata skolor enligt förordningen (J 986:682) om statsbidrag för 
utbildning av trafikflygare m.m. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har i föregående års budgetproposition konstaterat att, som en 

del av en ny näringspolitik, stödet till den civila trafikflygarutbildningen i 

dess hittillsvarande form skulle upphöra så snart nuvarande elever färdigut

bildats, vilket skett under år 1992. 
Som ett led i denna omstrukturering har Chefen för Flygvapnet utrett för

utsättningarna för Trafikflygarhögskolans fortsatta existens. Han har därvid 
bl.a. förordat en fortsatt statlig utbildning av civila trafikflygare och att hu

vudmannaskapet för skolan återgår till Försvarsdepartementet. 

Chefen för Försvarsdepartementet har tidigare denna dag redogjort för 

sina planer beträffande skolan och bl.a. föreslagit att ansvaret för att lämna 
uppdrag till TFHS att bedriva trafikflygarutbildning den ljuli 1993 övertas 
av Försvarsdepartementet. Därmed kan hittillsvarande anslag under Kom

munikationsdepartementets huvudtitel upphöra vid utgången av budgetåret 

1992/93. 
Efter samråd med chefen för Försvarsdepartementet anser jag emellertid 

att det, för att möjliggöra den uppehållande verksamhet på låg nivå vid 
TFHS som föreslås under budgetåret 1993/94, är rimligt alt en del av anslaget 
Beredskap för civil luftfart, som ingår i den civila försvarsramen, kan få an

vändas för sådana ändamål. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag anfört om Civil trafikflygamtbildning. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 
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F. Kollektivtrafik 

F 1. Riksfärdtjänst 

Sammanfattning av föredragandens förslag: 

Riksfärdtjänsten bör kommunaliseras vid kalenderårsskiftet 1993/94. 
Närmare förslag om framtida regler och villkor för en sådan överfö
ring kommer att föreläggas riksdagen under våren 1993. 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

*Utbrutet anslag 

124100000 
113 300000 
113 300000* 

Från anslaget ges stöd till riksfärdtjänst. Syftet med riksfärdtjänsten är att 
ge svårt handikappade möjlighet att göra längre resor inom landet till nor
mala kostnader. Berättigade till riksfärdtjänst är personer som på grund av 
sitt handikapp och brist på för dem tillgängliga trafikmedel måste resa på ett 
dyrare sätt än normalt. Riksfärdtjänstresor kan ske med flyg, båt, buss, tåg, 
taxibil eller med specialfordon till en kostnad som motsvarar kostnaden för 
att åka andra klass med tåg inkl. anslutningsresor. I vissa fall kan även ledsa
gare medfölja. Det är kommunerna som fattar beslut om resorna. 

Anslagsframställning från Styrelsen för riksfärdtjänst 

Framställningen grundar sig på förutsättningen att riksfärdtjänsten bedrivs 
under oförändrade former hela det aktuella budgetåret. 

Kostnaderna för verksamheten har allt sedan riksfärdtjänsten inrättades 
år 1980 ökat mycket kraftigt. Under hela 1980-talet ökade i stort sett samt
liga variabler inom riksfärdtjänsten, dvs. antalet resenärer, antalet resor, an
talet resor per resenär och därmed också kostnaderna. Ett första trendbrott 
inträffade under budgetåret 1990/91 genom att antalet resenärer minskade 
något. Antalet resor per resenär, liksom också statens bidrag per resa fort
sätter emellertid att öka. 

En preliminär analys av resandet under budgetåret 1991/92 ger vid handen 
all antalet flygresor ökat kraftigt medan antalet tågresor minskat. Antalet 
taxiresor förefaller inte ha förändrats i någon större omfattning. 

För budgetåret 1992/93 beräknar styrelsen, vid vissa antaganden om färd
medclsfördelning och kostnadsutveckling, att utfallet blir ca 133 miljoner 
kronor, dvs. en ökning med 7 ,2 % i förhållande till utfallet för 1991/92. 

För budgetåret 1993/94 förutses inte några större förändringar i resmönst
ret. För samtliga transporter har antagits en prisökning med ca 3 %. På 
grundval härav hemställer styrelsen att medel för verksamhetens genomfö
rande anvisas genom ett förslagsanslag på 139 000 000 kronor. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 

105 



Föredragandens överväganden Prop. 1992/93: 100 

Riksfärdtjänsten bör kommunaliseras vid kalenderårsskiftet 1993/94. Det in- Uilaga 7 
nebär att kommunerna får överta kostnadsansvaret för all färdtjänst. Försla-

get om ett förändrat huvudmannaskap för riksfärdtjänsten kommer att ske 
inom ramen för den s.k. finansieringsprineipen för fördelning av kostnader 

mellan kommunsektorn och staten. Närmare förslag om framtida regler och 

villkor för riksfärdtjänsten kommer att föreläggas riksdagen under våren 

1993. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Riksfärdtjänst för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 113300000 kr. 

F 2. Köp av interregional persontrafik på järnväg 

Sammanfattning av föredragandens förslag: 

- För köp av interregional persontrafik på järnväg samt statens kost
nader för gods- och persontrafik på inlandsbanan föreslås 511 mil

joner kronor för budgetåret 1993/94. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

558000000* 

549000000* 

1993/94 Förslag 511000000 

Reservation 1400000 

* T.o.m. budgetåret 1992/93 ingick endast köp av interregional persontrafik 

på järnväg. 

Från anslaget finansieras statens köp av interregional persontrafik på järn
väg som är regionalpolitiskt angelägen men som inte kan drivas på företags
ekonomiska villkor. Anslaget disponeras även för ersättning till Statens järn
vägar (SJ) för vissa gemensamma funktioner på länsjärnvägarna. Vidare dis

poneras anslaget, enligt förslag från regeringen fr.o.m. budgetåret 1993/94, 

för drift- och investeringsbidrag till inlandsbanans intressenter, kompensa

tion till SJ för överlåtande av rullande materiel till inlandsbanans intressen

ter och ersättning till främst SJ och Banverket för administrativa kostnader 

vid överförandet av nyttjanderätten till inlandsbanan till kommunerna längs 

med inlandsbanan. 

Kommitten 

Ansvaret för förhandlingar om och administrationen av statens köp av inter

regional persontrafik på järnväg överfördes år 1991 till kommitten 

(K 1991 :02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m. 
Enligt tilläggsdirektiv till kommitten (K 1992:79) skall upphandlingen ske i 106 



konkurrens mellan olika järnvägsföretag. Trafiken kan vidare upphandlas Prop. 1992/93:100 
p[t perioder upp till fem år. Vid förhandlingar om mer långsiktiga avtal kan Bilaga 7 
förhandlaren välja att föresHi upphandling av rullande materiel i stället för 
upphandling av trafik. 

Kommitten har efter förhandlingar redovisat ett förslag till trafikupphand
ling fiir budgetåret 1993/94. Förslaget förutsätter ett anslag om 447 miljoner 
kronor. I beloppet ingår köp av vissa gemensamma funktioner för länsjärn

viigar med 58 miljoner kronor. I mcdclsramen ingår även kostnader för för

handlingar och administration av upphandlingen och anslag F 3. Ersättning 
till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik. 

Kommittens förslag om trafik för budgetåret 1993/94 innebär att all trafik 

upphandlas för ett år av SJ. Därutöver föreslås två (Bergslagen och Udde

valla - Herrljunga - Borås) långsiktiga överenskommelser (T94-T97) där 
statens kostnader i princip motsvarar SJ:s kapitalkostnader för rullande ma

teriel. 
Årets upphandlade trafik motsvarar i princip föregående års trafik. Vissa 

mindre indragningar av tågpar på vissa sträckor har skett. Kommittens för
slag innebär följande trafikutbud för budgetåret 1993/94: 

Striicka Antal tågpar per dag 

Övre Norrland inkl. Malmbanan 2* 
Östersund-Storlien 3 
Borlänge-Mora 4 
Gävle-Borlänge-Hallsberg 3 
Gävle-Avesta Krylbo-Hallsberg 2 
Viistcrås-Katrineholm 5 
Eskilstuna-Stockholm 2 
Ilallsberg-Mjölby 4 
Karlstad-Charlottcnbcrg 2 
Uddevalla-Herrljunga-Borås 6 
Nässjö-Falköping-Skövde 8 
Kalmar/Karlskrona-Göteborg 4 
Kalmar/Karlskrona-Alvesta 4 

• Viss trafik tillkommer under vissa perioder 

Med tågpar avses en tur- och returkörning med ett tågsätt. Det angivna 
trafikutbudet avser i princip trafik måndag till fredag. Vissa veckoslutsvaria
tioncr förekommer. 

Eskilstuna - Stockholm är ett kombinerat trafikupplägg med tåg och buss. 
Förutom två tågpar ingår 15 dubbelturer med buss. 

SJ har även på begäran av kommitten offererat fyra tågpar på sträckan 
Hiissleholm-Halmstad. Kommitten anser dock att trafiken inte tillräckligt 
uppfyller de interregionala och regionalpolitiska kraven. 

Inför T 93 planeras CityExprcssförbindelser Malmö - Göteborg via Häss
leholm. På så sätt skapas en snabb förbindelse mellan Kristianstads-/Hässle

holmsregioncn och Giiteborg. Denna förbindelse tillgodoser dock inte öns

kc111;°1lcn från berörd trafikhuvudman om tågstopp i Markaryd. Problem

st:illningcn kan enligt kommitten i huvudsak brytas ned till en fråga om ett 

ökat antal tågstopp. Denna fråga bör lösas genom avtal mellan berörd trafik

huvudman och SJ. 

Trafikhuvudmannen i Hallands län har hemställt att trafikutbudet på 
107 



Västkustbanan skall prövas i statens upphandling. Frågan om ytterligare tfig
stopp på Västkustbanan bör enligt kommitten på samma sätt som tidigare 
beskrivna trafik till Markaryd lösas genom avtal mellan trafikhuvudmannen 
och SJ. 

Anbud har lämnats av konkurrerande operatörer på samtliga sträckor. 
Offerter har lämnats av BK Tåg AB, Dala tåg AB och SJ. Med utgångspunkt 
från förutsättningen att problemen kring möjligheten att få dispositionsrätt 
till fordon, tillgång till SJ:s biljetthanteringssystem och att ersättningen för 
trafikledningen kan lösas har kommitten beräknat statens kostnader för upp
handling av privata operatörer på olika linjer. En jämförande analys av de 
olika anbuden visar att de privata alternativen inte är konkurrenskraftiga. 
Kommitten drar slutsatsen att en konkurrensupphandling bör fokuseras på 
flerårsavtal med kvalitetshöjning i fordonsmaterielet. Med hänsyn till den 
knappa tid som stått till buds för årets upphandling har det inte varit möjligt 
att sluta avtal med privata operatörer om långsiktiga trafiklösningar. Kom
mitten har dock tagit initiativ till ett utvecklingsarbete som syftar till att akti
vera olika operatörer och trafikhuvudmän med inriktningen att utarbeta re
gionalt förankrade trafiklösningar med ny fordonsmateriel. Dessa trafiklös
ningar bör sedan kunna tjäna som underlag för upphandlingen i T 94. 

Inlandsbanan 

Regeringen har i två propositioner (prop. 1992/93:9, bet. 1992/93:TU3, rskr. 
1992/93:113) Om inlandsbanan och (prop. 1992/93:91, bet. 1992/93:TU3, 
rskr. 1992/93:113) Om vissa ekonomiska frågor som gäller inlandsbanan, 
dragit upp riktlinjerna för fortsatt trafik på inlandsbanan. Regeringen före
slår att en plattform skapas för en utveckling av olika former av gods- och 
persontrafik på inlandsbanan. Inlandsbanans intressenter - inledningsvis 
kommunerna - ges ansvar för såväl banan som för trafiken, med undantag 
för viss godstrafik. 

Inlandsbanans intressenter bör beviljas ett tidsbegränsat bidrag på totalt 
135 miljoner kronor fördelade på en femårsperiod till drift och investeringar, 
dvs. i genomsnitt 27 miljoner kronor per år. Kostnaden bör belasta anslaget 
F 2. fr.o.m budgetåret 1993/94. · 

Inlandsbanans intressenter bör erbjudas att utan kostnader överta ägan
derätten till vissa fordon. SJ bör kompenseras med 32 miljoner kronor för 
denna rullande materiel. Denna kompensation på 32 miljoner kronor beta
las från anslaget F 2. vid den tidpunkt överlåtelsen av rullande materiel sker. 

Arbetet med att överföra nyttjanderätten till inlandsbanan till kommu
nerna kommer att vara förenat med vissa kostnader bl.a. av administrativ 
karaktär främst vid Banverket och SJ. Regeringen föreslår därför att 5 miljo

ner kronor reserveras budgetåret 1993/94 på anslaget F 2. 

Föredragandens överväganden 

Upphandlingen av interregional trafik budgetåret 1993/94 

Kommittens förslag till trafikutbud innebär att interregional och regionalpo
litiskt angelägen trafik kan upphandlas. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 

108 



Kostnaderna för upphandlad trafik, vilken i princip motsvarar föregående 

års trafik, har minskat med 100 miljoner kronor jämfört med föregående år. 

Vidare har kostnaderna för gemensamma funktioner på liinsjiirnvägarna re
ducerats med 2 miljoner kronor. Statens kostnader för köp av interregional 

persontrafik på järnväg har således minskat med närmare 20 %, vilket bl.a. 
gett utrymme för fortsatt trafik på inlandsbanan. Jag godtar kommittens för
slag rörande statens köp av interregional persontrafik på järnväg och beräk

nar kostnaden till 447 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. I medclsbe
räkningen ingår kommittens förhandlings- och administrationskostnader. 

Upphandlingen frän trafiktlret 1994 

Trafikårct 1993 är första året staten upphandlar olönsam interregional per

sontrafik på järnväg i konkurrens. Även om all trafik även för trafikåret 1993 

föreslås upphandlas av SJ är jag nöjd med resultatet. Genom att genomföra 
upphandlingen i konkurrens har statens kostnader för interregional trafik re

ducerats kraftigt. 

Jag anser dock att detta endast är första steget för att uppnå en kostnadsef

fektiv upphandling. Kommitten har bl.a. pekat på att SJ:s monopolställning 
inom en rad strategiska funktioner skapar problem för andra aktörer. Den 

särskilda utredare som tillsatts för att föreslå åtgärder som ökar konkurren

sen inomjärnvägssektorn (dir. 1992:40) Ökad konkurrens inomjärnvägssek

torn skall bl.a. redovisa vilka åtgärder som krävs för att garantera likvärdiga 

konkurrensförutsättningar på bannätet. Min målsättning är att vidareut

veckla upphandlingen genom att skapa bättre förutsättningar för nya aktörer 
att konkurrera med SJ om den av staten upphandlade interregionala trafi

ken. 
Med nuvarande system beslutar riksdagen om köp av interregional per

sontrafik på järnväg på grundval av budgetpropositionen. Detta innebär att 

ett slutligt avtal med trafikoperatörerna inte kan upprättas förrän kort tid 
innan trafikåret startar. Detta leder till svårigheter för trafikoperatörerna att 
planera sin verksamhet och begränsar bl.a. möjligheterna för nya aktörer att 
träda in på marknaden. Mot denna bakgrund avser jag redan under hösten 
1993 återkomma till riksdagen med ett förslag till avtal om köp av interregio
nal persontrafik på järnviig för trafikåret 1994. 

Utgångspunkten för förhandlingarna är det trafikutbud och de medel som 
riksdagen beslutar om för trafikåret 1993. 

Jag godtar kommittens förslag att teckna två (Bergslagen och Uddevalla -
Herrljunga - Borås) långsiktiga överenskommelser (T94-T97) med SJ. 

Genom dessa avtal kommer statens kostnader för den berörda trafiken att 
reduceras kraftigt. 

!11la11dsba11a11 

För att skapa förutsättningar för gods- och persontrafik på inlandsbanan fö

reslttr jag att anslaget F 2. belastas med 64 miljoner kronor budgetåret 
1993/94. Dessa fördelar sig på 32 miljoner kronor till SJ som kompensation 

för rullande materiel. 5 miljoner kronor till friimst SJ och Banverket för ad-

Prop. 1992/93:100 
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ministrativa kostnader i samband med överförandet av nyttjanderätten till 
inlandsbanan till berörda kommuner samt 27 miljoner kronor i drift- och in
vesteringsbidrag till inlandsbanans intressenter. Jag anser att det totala drift
och investeringsbidraget på totalt 135 miljoner kronor, som skall belasta an
slaget F 2., bör fördelas jämnt över hela femårsperioden dvs. 27 miljoner 
kronor per år. 

Hemställan 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 
1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 511000000 kr samt 

2. godkiinna vad jag anfört om upphandlingen inför trafikåret 1994. 

F 3. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss 
kollektivtrafik 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

177022000 
183000000 
191000000 

Reservation 49000 

Från anslaget finansieras det statsbidrag som i enlighet med 1988 års trafik
politiska beslut skall ges till trafikhuvudmännen för övertagande av ansvaret 
för viss persontrafik på länsjämvägar. Reglerna för statsbidragsgivningen är 
bundna i avtal mellan staten och resp. trafikhuvudman. En årlig uppräkning 
av den statliga ersättningen skall ske. Konsumentprisindex skall därvid an
vändas som utgångspunkt för beräkningarna. 

Genom anslaget finansieras också ersättningstraftk utmed inlandsbanan. I 
enlighet med riksdagens beslut den 21mars1991 träffade staten den 18 april 
samma år avtal med trafikhuvudmännen i Jämtlands, Kopparbergs, Norr
bottens och Västerbottens län om ersättning för övertagande av persontra
fikförsörjningen utmed inlandsbanan. Avtalet, som började gälla från och 
med den lOjuni 1991, sträcker sig över tio år och innebär en ersättning till 
trafikhuvudmännen på totalt 36 miljoner kronor per år i prisnivå för budget
året 1991/92. Ersättningsbeloppet räknas årligen upp enligt SCB:s nettopris
index. 

Ansvaret för avtal och för administration av ersättningen till trafikhuvud
männen överfördes den ljuli 1991 från Transportrådet till kommitten 
(K 1991:02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m. 

Kommitten 

Kommitten har beräknat ersättningsbeloppet till 189 miljoner kronor för 
budgetåret 1993/94. Ökningen med 6 miljoner kronor beror dels på en av
talsenlig indexuppräkning med 5,2miljoner kronor, dels på att 800000 kro
nor behöver reserveras för utbetalning av ersättning till Dalatrafik AB för 
trafikering på sträckan mellan Ludvika och gränsen mot Västmanlands län 
på järnvägen Ludvika-Tillberga. 

Regeringen beslutade den 27 maj 1992 att överlämna till kommitten en 
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framställning från trafikhuvudmannen i Jönköpings län för lämpliga åtgär- Prop. 1992/93:100 
dcr vad avser 1111skajfa11de av fem motorvagnar av typ Yl för användning på Bilaga 7 
<le länsjärnvägar som huvudmannen har ansvar för. 

I en skrivelse från kommitten som kom in till regeringen (Kommunika
tionsdepartcmcntct) den 11 november 1992 föreslås att tre motorvagnar som 
inte längre behöver användas för trafik på länsjärnvägen Boden-Haparanda 
skulle kunna få disponeras av trafikhuvudmannen i Jönköpings län för trafik 

på bandelarna Nässjö-Å.scda och Jönköping-Vaggeryd. I enlighet med rege

ringens uppdrag bygger förslaget från kommitten på en kartläggning av be
hovet av ytterligare motorvagnar för trafikcring på samtliga länsjärnvägar 

med persontrafik i landet. 
Kommitten har därefter i en skrivelse daterad den 30 november 1992 redo

visat att en motorvagn, som använts för trafik på länsjärnvägen Hällnäs-Sto
ruman, enligt skrivelse från trafikhuvudmannen i Västerbottens län inte 

längre behövs för persontrafik på banan. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning av föredragandens förslag: 

- Till ersättning till trafikhuvudmannen för köp av viss kollektivtra

fik föreslås 191 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 
- Tre motorvagnar, som tidigare använts i trafik på länsjärnvägen 

Boden-Haparanda, bör tills vidare få disponeras av trafikhuvud

mannen i Jönköpings län. 
- En motorvagn, som tidigare använts för trafik på länsjärnvägcn 

Hällnäs-Storuman bör tills vidare få disponeras av trafikhuvud

mannen i Jönköpings län. 

Den av kommitten tillämpade indexuppräkningen på 2,85 % har jag be
dömt som något för låg med hänsyn till hur konsumentprisindex kan beräk
nas utvecklas under åren 1993 och 1994. Jag har för min del räknat med en 
ökning med 3,95 % i genomsnitt för budgetåret 1993/94, vilket ger ett me

delsbchov på 190,2 miljoner kronor. Till detta belopp bör läggas 
800 000 kronor som bör reserveras som ersättning för trafikering på sträckan 
mellan Ludvika och gränsen mot Västmanlands län på bandelen mellan Lud
vika och Tillberga. 

Jag beräknar sammanfattningsvis ersättningen till trafikhuvudmännen till 

191 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 

Administrationskostnaderna för anslaget bör även fortsättningsvis belasta 

anslag F 2. Köp av interregional persontrafik på järnväg. Med hänsyn till att 
anslags- och kostnadsberäkningarna mellan anslagen F 2. och F 3. kan 

komma att behöva justeras bör regeringen bemyndigas att göra nödvändiga 

omfördelningar mellan anslagen. 

Vad gäller anskaffande av motorvagnar för trafik på länsjärnvägar i Jönkö

pings län har kommitten i enlighet med regeringens uppdrag gjort en kart
läggning av behovet av motorvagnar på samtliga länsjärnvägar med person-
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trafik i landet. Mitt stiillningstagande till önskemålet från trafikhuvudman
nen i Jönköpings liin om fler motorvagnar bygger bl.a. på denna kartlägg
ning. 

Bakgrunden till framställningen från trafikhuvudmannen är att denne 
övertog ansvaret för persontrafiken på bandelarna Nässjö-Åscda och Jön

köping-Vaggeryd redan år 1984. Dessa bandclar kom därför inte att omfat

tas av riksdagens trafikpolitiska beslut år 1988 om trafikhuvudmännens trafi

keringsrätt på ett antal länsjiirnvägar (prop.1987/88:50, bet.1987/88:TU19, 
rskr. 1987/88:260). Detta beslut innebar bl.a. att om avtal slöts mellan staten 
och en trafikhuvudman om persontrafik med järnväg på en länsjärnväg, 

skulle trafikhuvudmannen utan kostnad få överta från SJ erforderlig rul
lande materiel av befintlig typ. 

För bandclarna Nässjö-Åseda och Jiinköping-Vaggcryd regleras trafikc

ringcn däremot på grundval av riksdagens trafikpolitiska beslut år 1979 samt 
riksdagens kompletterande beslut med anledning av regeringens förslag i 

1983 års budgetproposition (prop. 1978/79:99, bet. 1978/79:TU18, rskr. 

1978/79:419, prop. 1982/83: 100 bil. 8, bet. 1982/83:TU15, rskr. 1982/83:293). 
Dessa båda riksdagsbeslut innebar inte något överlämnande från statens sida 

av rullande materiel till trafikhuvudmannen. 
För att motorvagnar som blivit övertaliga i en trafikhuvudmans verksam

het skall kunna överlämnas till en annan trafikhuvudman för trafik på en 

länsjärnväg som inte omfattas av 1988 års trafikpolitiska beslut erfordras ett 
nytt riksdagsbeslut. Trafikhuvudmannen i Jönköpings län kan inte på grund
val av 1988 års riksdagsbeslut hävda några formella anspråk på den friställda 
materielen från länsjärnvägarna Boden-Haparanda och Hällnäs-Storuman. 

I likhet med kommitten finner jag att det från samhällets synpunkter är 

angeläget att de friställda motorvagnarna kan utnyttjas aktivt för trafik på 
liinsjärnvägar. Jag kan också konstatera att trafikhuvudmannen i fönköpings 
län för sin trafik på de båda liinsjärnviigarna under årens lopp fått bära högre 
kostnader än vad som gäller för andra trafikhuvudmän i landet. Detta är en 
följd av att huvudmannen några år före 1988 års trafikpolitiska beslut frivil
ligt tog på sig ansvaret för persontrafiken på de två bandclarna, utan att kost
nadsfritt få tillgång till de motorvagnar som tidigare använts av SJ för trafi
ken. I stället har huvudmannen fått hyra in motorvagnar från SJ. 

Mot bakgrund härav och med beaktande av den kartläggning av behovet 
av motorvagnar på länsjärnvägarna i landet som kommitten gjort, tillstyrker 

jag kommittens förslag att trafikhuvudmannen i Jönköpings län tills vidare 

får disponera de fyra motorvagnar som friställts från trafik på bandclarna 

Boden-Haparanda och Hällnäs-Storuman. 

Hemställan 

Jag hcmstiillcr att regeringen föreslår riksdagen att 
I. till Ersiittning till trajikhuvudmamzen för köp av 1•iss kollektivtra

fik för budgetåret 1993/94 anvisa ett rescrvationsanslag på 
191 OUOUOOkr 

2. godkiinna vad jag anfört omdisponering av fyra mot01vagnar för 

trafik på sådana liinsjiirnviigar som trafikhuvudmannen i Jönköpings 
län har ansvar för samt 
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3. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1993/94 vid behov om
fördela medlen mellan anslagen F2. Köp av interregional persontrafik 
på järnväg och F3. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss 
kollektivtrafik. 

F 4. Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom den 
civila delen av totalförsvaret 

1991/92 

1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3066885* 
4 776000 
4960000 

Reservation 3693115 

•Anslaget benämndes budgetåret 1991/92 G7. Åtgiirder inom den civila delen av to
talförsvaret. 

Från anslaget utbetalas medel till Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) 
för åtgärder som gäller transportfunktionen inom den civila delen av total
försvaret. ÖCB har ansvaret för funktionen Transporter och delfunktio
nerna transportsamordning och landsvägstransporter. Vägverket, Statens 
Järnvägar, Banverkct, Sjöfartsverket och Luftfartsverket svarar för de öv
riga delfunktionerna. Dessutom ingår Statens Räddningsverk i funktionen 

Transporter. 

Överstyrelsen för civil beredskap 

ÖCI3 planerar fortsatt anskaffning av skyddsutrustning mot ABC-stridsme
del. Under budgetåret kommer utbildning och information till beredskaps
handläggare och krigsplacerad personal vid länsstyrelser och civilbefälha
vare att genomföras. För att tillgodose totalförsvarets krav på landsvägs
transporter krävs praktisk funktionsövningsverksamhet. Vidare skall studier 
i syfte att få underlag för planering och verksamhet inom transportfunktio

nen genomföras. Studierna ger bl.a. underlag för planläggning, beredskaps
åtgärder, utbildning och information. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget ingår i den civila delen av totalförsvarsramen som riksdagen beslu
tade om våren 1992. Inom denna ram föreslås att Transportfunktionen tillde
las 162,4 miljoner kronor 1993/94 vilket är en viss ökning i förhållande till 
föregående budgetår. 

För anslaget F4. Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom den ci
vila delen av totalförsvaret beräknar jag medelsbehovet till 4 960 000 kronor 
kommande budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Överstyre/sen för civil beredskap: Åtgärder inom den civila 

delen av totalförsvaret för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservations
anslag på 4 960 000 kr. 
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G. Transportforskning 
I regeringskansliet bereds för niirvarande vissa frf1gor om inriktningen av 

den framtida forskningspnlitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en propo

sition i ämnet skall föreHiggas riksdagen v!'tren 1993. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom områ

det förs upp med oförändrat belopp. 

G 1. Statens väg- och trafikinstitut 

1991/92 Utgift 0 

1992/93 Anslag 1000 

1993/94 Fiirslag l 000* 

"Utbrutet anslag 

G 2. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

*Utbrutet anslag 

50167000 

61129000 

61129000* 

G 3. Transportforskningsbercdningen 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

*Utbrutet anslag 

43 854000 

44006000 

44 006 000* 

Under våren 1992 avlämnade Transportforskningsutredningen sitt betän

kande Råd för forskning om transporter och kommunikationer 

(SOU 1992:55). Detta har remitterats. Jag har för avsikt att utarbeta ett för

slag som i huvudsak överensstämmer med utredningens förslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild 

proposition i iimnet, 

1. till Statens väg- och trafikinstitut för budgetf1ret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 1 000 kr, 

2. till Bidrag till statens viig- oclz trafikinstitut för budgetåret 1993/94 

anvisa ett reservationsanslag på 61129 000 kr samt 

3. till 1iwz~portforskningsberedningen för budgetåret 1993/94 an

visa ett reservationsanslag på 44 006 000 kr. 
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H. Övriga ändamål 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Sammanfattning av föredragandens förslag och bedömningar: 

- SMl-II:s övergripande mål och affärsicle fastställs. 
- Såväl uppdrags- som affärsverksamheten skall årligen öka sitt bi-

drag till basvcrksamhctcn och elen anslagsfinansieracle andelen av 
verksamheten hör minska. 

- Sveriges fortsatta medlemskap i EUMETSAT skall finansieras 
med ett nyinrättat anslag. SMHI skall bidra med 10 miljoner kro
nor fr.o.m budgetåret 1993/94 och årligen under en tioårsperiod. 

- De ökade kostnaderna för medlemskapet i EUMETSAT samt för
ändrade konkurrensvillkor ställer krav på kostnadsminskningar 
och ökad affärsmässighet. 

- SMHI skall ses som en resurs i miljöarbetet. 
- Nya styrmedel för statens köp i form av verksamhetsmål och resul-

tatmått skall utvecklas. 

Inledning 

SMHI är statens förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska 
och oceanografiska frågor. SMHI skall bedriva uppdrags- och affärsverk
samhet samt tillämpad forskning och utveckling inom sitt område. 

Verksamheten finansieras dels med anslag över statsbudgeten, dels med 
ersättning för uppdrags- och affärsverksamhet. Anslaget skall täcka kostna
derna för institutets myndighetsuppgifter. 

SMHI skiljer på uppdrags- och affärsverksamhet. Uppdrag är sådana 
tjänster som SMHI utför åt andra myndigheter och verk inom ramen för sitt 
myndighetsansvar och som ej finansieras över SMHI:s anslag. 

Uppdragsverksamheten skall ge full koslnadstäckning. Affärsverksamhe
ten bedrivs på kommersiella grunder. Investeringar finansieras genom lån i 
Riksgäldskontoret. 

SMHI har inlämnat en särskild rapport till regeringen den 9 april 1992. En 
fördjupad anslagsframställning inkom den 1 september 1992. Riksrevisions
verket har dessutom utarbetat en revisionsrapport, SMHI - en kunskapsin
riktad myndighet, år 1990. 

Föredragandens överväganden 

Samhällets behov av SMHI 

SMHI driver på statsmakternas uppdrag verksamhet som skyddar liv och 
egendom och främjar samhällsutvecklingen i Sverige samt bidrar till att öka 
lönsamheten i näringslivet. SMHI tillhandahåller planeringsunderlag för 
miljövård samt för energi- och naturresursanvändningen. SMHI:s prognoser 
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och varningar samt katastrofberedskap möjliggör för enskilda och företag att 
planera sina aktiviteter så att riskerna för skada på människor och egendom 
undviks eller minskas. 

Resultatredovisning budgetåren 1988/89-1990/91 

SMHl:s mål och det omfattande arbetet med omstruktureringen av institutet 
speglar väl kraven på effektivitet i den offentliga sektorn och statsmakternas 
målsättningar om marknadsanpassning och konkurrens. SMHI har genom
fört en omfattande organisationsförändring i syfte att anpassa sig till mark
naden, internationaliseringen och nya arbetsuppgifter inom energi-, miljö
och klimatområdena. Verksamheten har delats upp i affärsområden för sam
hälle, miljö och energi, trafik, samt konsument. 

Rationaliseringar i prognosproduktionen och en breddning av verksamhe
ten mot framför allt miljö- och klimatfrågor har kunnat göras genom utveck
ling av prognosmodeller, teknik och system. 

Meteorologi 

Den meteorologiska varnings- och prognostjänsten har rationaliserats ge
nom att allt större delar av analys- och prognosarbetet överförts till nume
riska modeller som bearbetas i datorer. Ytterligare rationaliseringar har ge
nomförts genom automatisering och annan ny teknik. 

Som en följd av utvecklingen av väderprognosmodellerna har bättre ana
lyser av luftföroreningarnas spridning och kemiska omvandling i atmosfären 
kunnat tas fram. Bearbetningen av satellitdata har vidareutvecklats. 

SMHI :s förmåga att göra insatser vid räddningsverksamhct i samband 
med katastrofer har ökat. Bl.a. har en decentraliserad beredskap för kärn
energiolyckor genomförts i samverkan med Statens strålskyddsinstitut. 

SMHI utför sedan något år mätningar av ozonskiktets tjocklek och hur 
den ultravioletta strålningen förändras över tiden. 

Hydrologi 

I den hydrologiska verksamheten har stationsnätets regionala täckning för
bättrats genom en ökning med ca 20 vattenföringsstationcr. De tillkom
mande driftskostnaderna har balanserats mot rationaliseringar. Dessutom 
har det skett en övergång till automatisk dataöverföring och introduktion av 
ny utrustning för bearbetning av vattenståndsdiagram. 

Med användning av ett nyutvecklat geografiskt informationssystem kan 
uppgifter om avrinningsområden och topografi användas bättre. 

Genom ett omfattande utredningsarbete har riktlinjer för bestämning av 
dimensionerande flöden för dammanläggningar kunnat fastläggas. Riktlin
jerna skall leda till en minskning av riskerna för dammbrott vid nya och be
fintliga dammar. Ett system för riskklassificering av dammanläggningar har 
utarbetats. Ett stort beräkningsarbetc pågår för att kontrollera säkerheten i 
de stora kraftproducerande älvarna. 
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Oceanograji Prop. 1992193:] 00 

I samarbete med Fiskeriverket har SMHI genomfört omfattande kartliigg- Bilaga 7 

ningar av miljösituationen i Västerhavet och i Östersjön. Under viixtsii-

songcn har algläget i dessa hav fortlöpande övervakats och infonrnition och 

varningar avgivits. Inom ramen för Helsingforskommissionens öve1vak

ningsprogram för den marina miljön har SMHI på uppdrag av Naturvårds-

verket genomfört miljöövervakning i haven. 

Under vintersäsongen har isprognoser och varningar för nedisning läm

nats. Beriikningar av miljöeffekter för Öresundsbron har varit ett viktigt 

projekt. 

Uppdrags- och affärsverksamhet 

Uppdrags- och affärsverksamheten har haft en positiv utveckling under den 

gångna treårsperioden. 

Överskottet inom meteorologin har ökat från 0, 7 miljoner kronor budget

året 1988/89 till 4, 7 miljoner kronor budgetåret 1990/91 och omsättningen 

från 110,0 miljoner kronor till J 47, 7 miljoner kronor. Vädcrprognoser står 

för 120 miljoner kronor och klimatuppdrag för 9 miljoner kronor. Nya pro

dukter har varit bl.a. betal-teletjänsten "Televäder" och "Energiindex" 

(minskning av energiförbrukningen i fastigheter). 

Den hydrologiska uppdrags- och affärsverksamheten har ökat omsätt

ningen från 13 miljoner kronor budgetåret 1988/89 till 16 miljoner kronor 

budgetåret 1990/91 och överskottet blev 1,5 miljoner kronor. Den huvudsak

liga kunden är vattcnkraftsindustrin. Miljösektorn är ett växande område 

där bl.a. beräkningar av vattenföring efterfrågas. 

Den oceanografiska verksamheten har under samma period ökat omsätt

ningen från ca 6 miljoner kronor till 9 miljoner kronor. 

Nya marknader och produkter har utvecklats. Som exempel kan nämnas 

utredningar för dimensionering, projektering och byggnation av bl.a. dam
mar, broar och annan infrastruktur. 

SMHI:s årsbokslut budgetåret 1991/92 

SMHI redovisar i sitt årsbokslut för budgetåret 1991/92 ett resultat efter ex

traordinära poster på 8,6 miljoner kronor. Årsbokslutet är enligt Riksrcvi

sionsverkets uppfattning rättvisande. 

Mål och framtida inriktning 

Jag föreslår följande övergripande mål och affärside för verksamheten som 

omfattar meteorologi, hydrologi och oceanografi: 

Mål 

- SMHI skall till lägsta möjliga kostnad producera planerings- och besluts

undcrlag för väder- och vattenberoende verksamheter av bestämd kvali
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- SMHl skall med denna bastjänstproduktion som grund bedriva en lön
sam affärsverksamhet, 

- SMHI skall uppfattas som ett modernt, kundorienterat kunskapsförctag, 
som är minst lika effektivt som jämförbara organisationer inom den pri
vata sektorn, 

- SMHI skall ses som en resurs i miljöarbetet. 

Affärside 

SMHI skall tillhandahålla planerings- och bcslutsundcrlag för viidcr- och 
vattenberoende verksamheter och därigenom 

- skydda liv och egendom i Sverige, 
- främja samhällsutvecklingcn i Sverige, 
- öka lönsamheten i nationellt och internationellt näringsliv. 

Mina förslag överenstämmcr med SMHI:s förslag. 
Under förutsättning av riksdagens godkännande av dessa övergripande 

mål och affärsiden avser jag återkomma till regeringen, i regleringsbrevet 
för SMHI, med förslag till verksamhetsmål. Det är enligt min mening ange
läget att ett samhällsekonomiskt synsätt ligger till grund för statens köp av 
bastjänstproduktion. Denna utgör samtidigt en grund för SMHI:s uppdrags
och affärsverksamhet. 

En decentralisering av ansvar och befogenheter medför enligt min mening 
också ett ökat myndighetsansvar för ekonomisystem och uppföljning. SMHI 
föreslår i sin fördjupade anslagsframställning att de tjänster som levereras 
till staten skall regleras genom verksamhetsmål och resultatmått i el/ avtal. 

Måtten följer produktivitets- eller effektivitctsutvecklingen inom SMHI:s 
ansvarsområden t.ex_ vattenföringsinformation, väderprognoser, varnings
tjänst och katastrofberedskap. Måtten relateras också till forskning och ut
veckling och till det internationella arbetet. Myndighetens förslag utgör en
ligt min mening en god grund för framtagande av verksamhetsmål och resul
tatmått. 

Uppdrags- och affärsverksamheten bör öka. Det kan i vissa fall vara svårt 
att identifiera betalningsansvaret och betalningsviljan eftersom t.ex. väder
prognoser och varningar m.m. betraktas som kollektiva nyttigheter. Detta 
hindrar dock inte att en långsiktig strävan bör vara att SM HI i ökad utsträck
ning skall prissätta produkter och tjänster i syfte att successivt öka avgiftsfi
nansieringen av verksamheten. 

Bidraget till basverksamheten från uppdrags- och affärsverksamheten skall 

fonsiitta all öka. 

SMHI har hemställt om att medel för investeringar skall anvisas över in
vesteringsanslag. Med början under innevarande budgetår har SMHI i likhet 
med andra myndigheter finansierat investeringar med lån i Riksgäldskonto
ret. SMHI redovisar att investeringsplanen för budgetåret 1993/94, vilken i 
många fall är en förutsättning för rationaliseringar, ger en lånekostnad på ca 
?miljoner kronor. Mitt förslag innebär att det införda systemet med lånefi

nansiering av investeringar bibehålls. Låneramens storlek bedöms till 
40 miljoner kronor. 
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Det internationella samarbetet inom meteorologi och oceanografi förutsät
ter ett utbyte av data. Kostnaderna för insamling och bearbetning framför 
allt av meteorologiska data :ir ett växande problem. SMHI kan genom sam
arbetet med andra väderinstitut skaffa sig ökad kompetens. Genom interna
tionellt samarbete skapas nya affärsmöjlighcter. På lfmg sikt borde enligt 
min mening en större del väderinformation och metodutveckling kunna pro
duceras genom sådant internationellt samarbete. 

Det är därför med tillfredsstiillclse jag noterar att man i december 1992 
inom ICWED (lnformal Confcrence of the Directors of Western European 
National Meteorological Services) bildat en arbetsgrupp, "Future organisa
tion of meteorology in Europe", med syfte att studera hur man skall samar
beta för att reducera kostnaderna och öka effektiviteten inom de europeiska 
vädertjänsterna. SMHI har u!lalat en ambition att aktivt delta i arbetet. 

Miljöövetvakningen oclz forskningen om klimatet sker till en allt större del 
i internationellt samarbete. SMHI har ett kraftfullt system för mottagning, 
bearbetning och presentation av satellitdata. 

SMHI:s roll i miljöplaneringen kommer att öka. Tillgänglighet till under
lagsdata om vatten- och luftförhållanden är viktig vid t.ex. prövningar enligt 
naturresurslagen. 

SMHI:s mätningar av ozonskiktet, på uppdrag av Naturvårdsverket, och 
mätningar av hur den ultravioletta strålningen förändras, på uppdrag av Sta
tens strålskyddsinstitut, avses fortsätta. 

SMHI har, mot bakgrund av en förfrågan från Fiskeriverket, i sin fördju
pade anslagsframställning aktualiserat frågan om att få disponera medel för 
nyttjandet av Fiskeriverkets undersökningsfartyg Argos. Jag anser det mest 
ändamålsenligt att dessa medel fördelas mellan SMHI, som utför mätning
arna för egen och annans räkning, och Naturvårdsverket, som är beställare 
av vissa av mätningarna. Delta ger på sikt möjlighet till upphandling av far
tygstid i konkurrens mellan olika redare liksom ett incitament för prövning 
av alternativa mätmetoder. Jag föreslår att 3,6 miljoner kronor överförs från 
Jordbruksdepartementet (nionde huvudtiteln) till SMHI för mätningar av 
lzavsmiljön för budgetåret 1993/94. Regeringen ger parterna i uppdrag att 
komma överens om fördelningen av medlen. Fördelningen skall redovisas i 
myndigheternas regleringsbrev för budgetåret 1993/94. 

Jag bedömer det som avgörande för Sverige att SMHI deltar i det forsatta 
satellitsamarbetet inom EUMETSAT. Jag anser att SMHI bör bära en del av 
kostnaderna. Mitt förslag innebär att anslaget till SMHI reduceras med 
10 miljoner kronor per år. Det är härvid angeläget att SMHI genomför de 
erforderliga neddragningarna med minsta möjliga negativa konsekvenser för 
den samhälleliga tjänsten. Detta ställer krav på ytterligare rationaliseringar 
och effektivisering av verksamheten. 

I avsnittet Särskilda frågor, om EUMETSAT, redovisar jag mina övervä
ganden om den långsiktiga finansieringen av medlemskapet i EUMETSAT 
och konventionsändringen. 

EES-avtalet oclz etablerandet av den inre marknaden innebär att de kom
mersiella villkoren för SMHI förändras. SMHI deltar tillsammans med 17 
andra västeuropeiska viiderinstitut i arbetet med att bilda en EIG (Economic 
Interest Grouping)/ECOMET (European Cooperation in Meteorology). 
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Huvudsyftet är att bevara den infrastruktur som är nödvändig för all meteo- Prop. 1992/93: 100 

rologisk tjänst och att förstärka samverkan inom detta område mellan de na- Bilaga 7 

tionella instituten. Samtidigt skapas en fri handel på lika villkor mellan pri-

vata aktörer och nationella institut. 

Instituten kommer enligt vad jag erfarit att gemensamt lämna en formell 

begiiran om undantag från vissa av EG:s konkurrensrättsregler i den för 

kommissionen redovisade samverkansformen. SMHI har begärt att få delta 

i EIG/ECOMET. I dagsläget är det inte aktuellt för mig att ta ställning till 

denna begäran eftersom det inte föreligger något färdigberett förslag. 

SMHJ har tillsammans med bl.a. Norrköpings kommun, Televerket och 
Digital Equipment träffat en överenskommelse om ett treårigt ramprogram 

med de hydrometeorologiska instituten i Estland, Lettland och Litauen som 

syftar till att förse de baltiska staterna med meteorologisk och hydrologisk 

information och produkter via tele- och dataförbindelser men också säker

ställa ett ömsesidigt observationsutbyte. SMHI skall särskilt ansvara för ut

bildning. 

SMHI har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat förslag till en 

utökad forskning. Jag är inte beredd att öka anslaget för forskning och ut

veckling. Med tanke på betydelsen av forskning för SMHI förutsätter jag att 

myndigheten även med reducerade medel kan prioritera detta område. 

Uppdrag 

- Mätningar av miljödata och observationer bör kunna samordnas bättre. 

Ett gemensamt uppdrag att utreda en sådan samordning bör lämnas till 

SMHI, Vägverket, Naturvårdsverket, Statens strålskyddsinstitut, Sta

tens geotekniska institut och Sveriges geologiska undersökning med 

Statskontoret eller någon annan utanförstående part som sammanhål

lande. Uppdraget bör redovisa nuvarande samarbete när det gäller in

samling av miljödata och observationer samt de kostnadsbesparingar som 

kan erhållas genom en ökad samordning. I denna fråga har jag särskilt 

samrått med chefen för Miljö- och naturresursdepartementet och chefen 

för Näringsdepartementet. 
- SMHI skall redovisa förutsättningarna för att öka användarfinansie

ringen vad gäller vidareutveckling av tekniken som syftar till att öka träff

säkerheten i prognoserna. Ett viktigt syfte är att ta reda på om kunderna 

är beredda att betala delar av utvecklingskostnaderna. 

- SMHI och Chefen för Flygvapnet skall gemensamt utreda hur samord

ningen av den militära och civila vädertjänsten kan ökas ytterligare. Se

dan budgetåret 1988/89 har SMHI ett avtal med försvaret som har inne

burit fördelar för båda parter. I denna fråga har jag samrått med chefen 

för Försvarsdepartementet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag anfört om den övergripande målsättningen för 

verksamheten inom SMHI:s ansvarsområde i avsnittet Mål och fram

tida inriktning samt 
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2. godkänna vad jag anfört om ökad avgiftsfinansiering samt upp

drags- och affärsverksamhet. 

Anslagsfrågor 

H 1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1991/92 
1992/93 

1993/94 

Hemställan 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

0 
1000 

l 000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budget

året 1993/94 anvisa ett anslag på 1000 kr. 

H 2. Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

147665000 

128036000 
121636000 

I anslaget ingår kostnader för myndighetsuppgifter och förvaltningsända

mål, lokaler och internationella organisationer exkl. EUMETSAT. 
Inom anslaget utgör 3 600 000 kronor överföring från nionde huvudtiteln, 

Jo D 1. Fiskeriverket, för mätningar av havsmiljön. 
Anslaget har reducerats med 10 miljoner kronor avseende SMHI:s del av 

finansieringen av EUMETSAT. Vid utgången av budgetåret 1991/92 finns 

en reservation på 6,3 miljoner kronor avseende drift av HIRLAM (High Re
solution Limited Area Model). HlRLAM är ett i Nordisk regi utvecklat re
gionalt databaserat väderprognossystem. Reservationen har uppstått genom 
en försening av starten av HIRLAM-projektet. I samband med neddrag
ningen av SMHI:s verksamhet, vilken bl.a. kommer att medföra aweckling 
av personal, kommer SMHI att få särskilda kostnader. Mot den bakgrunden 
föreslår jag att SMHI bemyndigas att använda reservationen under nästa 
budgetår för att genomföra neddragningen på ett så ändamålsenligt säll som 

möjligt. 
SMHI har tillgång till räntekonto med kredit på 45 miljoner kronor i Riks

gäldskontorel. 
Anslaget för SMHI har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste

ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspåläg

get, den ändrade finansieringsformcn för Statshälsan, övergången till lån i 

Riksgäldskontoret s;1mt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 

Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av che
fen för Finansdepartementet (bil. 1 ). Det belopp som kommer att ställas till 

myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade 

riktlinjerna och kan diirför awika från det nu budgeterade beloppet. 
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Eventuell reservation på reservationsanslagct I 2. Bidrag till Sveriges me
teorologiska och hydrologiska institut vid utgången av budgetåret 1992/93 
bör föras över till myndighetens ramanslag för budgetåret 1993/94 och an
vändas under budgetåret. De överförda medlen ökar SMHI:s disponibla me
del. Jag avser återkomma till regeringen i reglcringsbrev med förslag om när
mare föreskrifter om detta. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 121 636 000 kr, 
2. godkänna att eventuell utgående reservation på reservationsan

slagct Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för 
budgetåret 1992/93 får användas för SMHI:s myndighetsverksamhet 
under budgetåret 1993/94 samt 

3. godkänna vad jag anfört om fördelningen av medlen mellan 
SMHI och Naturvårdsverket för mätningar av havsmiljön. 
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Statens geotekniska institut 

Sammanfattning av föredragandens överväganden: 

Övergripande mil! 

Samhället bör ha tillgång till en från partsintressen obunden geotek

nisk kunskap för att uppnå ökad säkerhet i byggande och boende i 

Svl!rige. 

I ansvaret bör bl.a. ingå att kartlägga och kontrollera skredriskom

råden i Sverige samt svara för geotekniska standarder gemensamma 

för Europa. 

Det övergripande målet för SGI under den kommande tre-års-pe

rioden skall vara 

att genom obunden forskning, verka för en optimal användning av 

mark i samband med planering och byggande baserat på hushållning 

med naturresurser, beaktande av miljö och säkerhet samt god eko

nomi. 

Särskilda verksamhetsmål för SGI bör fastställas och sektorsansva

ret utvecklas i rcglcringsbrevet. 

Resurser 

SGI:s resurser förstärks. Planeringsramen föreslås fastställas till 

49 128 000 kronor för de tre närmaste åren. Ramanslag bör införas och 

låneramar i Riksgäldskontoret justeras. 

Ramanslag år 1993/94 16 376 000 kronor. 

Planeringsramar 

1993/94 

16376000 
1994/95 
16376000 

1995/96 

16376000 

Ökade krav ställs på administrativ och ekonomisk rationalisering. 

Inför planerade infrastrukturinvesteringar i Götaälvdalen bör en 

särskild handlingsplan över risken för skred upprättas under budget
året 1993/94. 

1 Statens geotekniska institut 

Statens geotekniska institut (SGI) har på uppdrag av regeringen dels i mars 

1992 redovisat förslag och analyser avseende särskilda frågor främst inrik

tade på frågor om myndighetsrollen, dels i september 1992 lämnat sin fördju

pade anslagsframställning för budgetåren 1993/94-1995/96. 

Institutet skall, enligt nuvarande instruktion från år 1988, vara central för

valtningsmyndighet för geotekniska frågor. I uppgifterna skall ingå att be

driva geoteknisk forskning, utveckla metoder för markarbeten, grundlägg

ning och jordförstärkning samt att informera om geoteknisk forskning och 

bearbeta och sprida geoteknisk kunskap. 

Verksamheten finansieras dels med bidrag över statsbudgeten (ca 33 % ), 

dels med inUkter från uppdrag (ca 67 '!(, ). Bidraget avser att täcka institutets 
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myndighctsuppgifter. Uppdragsvcrksamheten skall ge full kostnadstiick- Prop. 1992/93:100 

ning. För utliindska konsultuppdrag har SG I ett dotterbolag, Swedish Geo- Bilaga 7 
tcchnical Systems AB (SwcdGeo). 

Statens geotekniska institut bildades redan år 1944 för att systematiskt ut

veckla ett geotekniskt kunnande med hänsyn till den särskilda risksituation 

vi har i Sverige. 

I Sverige finns många markområden, där jordarternas egenskaper, sam

mansiittning och topografiska förhållanden medför risk för ras eller skred. 1 

genomsnitt inträffar skred, som omfattar mer än ett hektar, vartannat eller 

vart tredje år. Under 1900-talct har det inträffat ett antal stora skred, som 

orsakat betydande skador på byggnader och anläggningar och i en del fall 

även medfört förlust av människoliv. De mest omtalade skreden har inträffat 

i Surte år 1950, i Göta år 1957 och i Tuvc år 1977. Ingenjörsvctcnskapsakade

min (IVA) har i en rapport år 1990 beräknat samhällets kostnader för inträf

fade skred under de senaste trettio åren till mellan 50 och 100 miljoner kro

nor per år. 

2 Föredragandens överväganden 

Resultat 

SG I har i den fördjupade anslagsframställningen analyserat sitt resultat vad 

gäller verksamhet och ekonomi. 

SGI pekar i sin analys på flera exempel som avser att visa att forskningen 

hittills varit kostnadseffektiv och fått snabb avsättning i praktiska resultat 

som kommit samhället direkt tillgodo inte minst på infrastrukturområdet, 

miljö- och naturresursområdet och på grundläggningsområdet. SGI redovi

sar att samhället gjort mycket stora besparingar genom riktad forskning om 

hur bl.a. vägar skall byggas på billigaste sätt. Ett slående exempel är nybygg

naden av väg E6 i Bohuslän där ny kunskap om lokaliseringar och sättningar 

i vägar lett till kostnadsbesparingar i storleksordningen 15-20 miljoner kro

nor. Utvecklingen av s.k. kalkcemcntpelare har möjliggjort stora bespa

ringar vid byggande av större vägar och järnvägar liksom vid utbyggnad av 

flygplatser. 
Övriga delar i myndighetsarbetet är övervakning av I.ex. Götaälvdalen 

samt övrig remiss- och rådgivning till berörda kommuner. Målet grundas här 

på samhällsintresset att människor skall bo och arbeta på säker grund så all 

liv och egendom inte går till spillo i naturolyckor av typen ras och skred. 

Verksamheten har enligt SGI:s mening hittills varit kostnadseffektiv. 

Institutet har medverkat i en bred informationsverksamhct och i natio

nella och internationella kommitteer och arbetsgrupper inom flera delar av 

gcotcknikområdet. 

Uppdrag.1'l'erksamhet utgör volymmässigt SGI:s största del, ca 2/3. Upp

dragen omfattar förutom direkt konsultationsvcrksamhet även tillämpad 

forskning och information. Verksamheten är starkt konkurrensutsatt och har 

påverkats av den sviktande byggmarknaden, men kunderna inom .den of

fentliga sektorn främst Vägverket och Banvcrket har bidragit till en stabil 

situation. 
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Under budgetåret har en förskjutning skett av verksamheten, från bi

dragsfinansicrad till uppdragsfinansicrad verksamhet. Detta har medfört att 

institutet har vänt 1991/92 års underskott till ett överskott som före avsätt

ningar uppgår till 390 000 kronor. 

Inom de tre uppdragsområdcna (uppdragsforskning, uppdragsinforma

tion och konsultation) är beläggningen generellt sett hög och återköpsandc

len så hög som 80 %. Konkurrensen kommer dock enligt SGI att öka, särskilt 

som utländska konkurrenter kommer att agera på den svenska marknaden 

till följd av EES-avtalet. Marknaden har också krympt genom nedgången i 

det totala svenska byggandet. 

Jag kan efter min granskning av SGI:s samlade resultat konstatera att ver

ket i enlighet med sin nuvarande instruktion fyllt sin uppgift. 

Framtidsbedömningar 

Forskningen har enligt SGI under 1980-talet varit alltför diversifierad och 

kortsiktig. Säkcrhetsfrågorna i planering och byggande är ännu inte klar

lagda. Nya skredriskområden uppdagas varje år. Även rollfördelningen mel

lan beställare, utförare och användare av geoteknisk forskning behöver ut

vecklas. Jag delar dessa bedömningar. 

Den krympande byggmarknaden ökar enligt SGI:s bedömning naturligt

vis konkurrensen inom uppdragsverksamheten de närmaste åren även om 

nya marknader kan finnas bl.a. i de baltiska staterna och i övriga östeuro

peiska stater. Detta kan även kompenseras genom delvis ökade behov av 

geotekniska insatser i planeringen av infrastrukturen under 1990-talet och 

behov av insatser inom bl.a. miljöområdet. 

De initiativ SGI tagit genom att inrätta ett särskilt EG-råd under hösten 

1992 och de kontakter som redan är etablerade med EG och med andra delar 

av Europa anser jag vara väsentliga delar i den ökande internationalise

ringen som måste prägla den geotekniska kunskapsuppbyggnaden. 

Mål och inriktning för SGI 

Geotekniska problemställningar berör flera olika departement och myndig

heter och flera kommunala verksamhetsområden, men i dag saknas en sam

manhållen statlig samordningsfunktion. 

Samhället bör enligt min mening ha tillgång till en från partsintrcsscn 

obunden geoteknisk kunskap. 

Ett samlat scktorsövcrgripandc geotekniskt ansvar i enlighet med SGI:s 

eget förslag bör enligt min mening därför ges Statens geotekniska institut. 

SGI bör vara ett centrum för geotekniska frågor i Sverige med den uttalade 

uppgiften att ta fram ny kunskap och verka för praktisk tillämpning av fram

tagen kunskap. 

Det övergripande målet bör vara: 

utt gcnom obunden forskning verka för en optimal anviindning av mark i 

Sverige i samband med planering och byggande baserat på hushållning med 

naturresurser, beaktande av miljö och säkerhet samt god ekonomi. 

Jag kommer senare att föreslå regeringen att i regleringsbfl'vet ange kon-
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krcta mål och en tydlig verksamhetsinriktning för Statens geotekniska insti- Prop. 1992/93:100 

tut. Bilaga 7 
SGI har uppmärksammat regeringen och berörda intressenter på osäker

heten i förutsättningarna alt bygga ut infrastrukturen i Götaälvdalcn. All 
planerad och diskuterad exploatering (den nya sträckningen av riksviig 45, 

järnvägen till Norge samt bostads- och förctagsetablcringar i berörda kom
muner) i Götaälvdalcn måste enligt SGI:s bedömning föregås av en genom
arbetad analys beträffande riskerna för skred. Någon sådan analys har hit
tills inte kunnat genomföras. 

Resurser för budgetåren 1993/94 till 1995/96 

I sin fördjupade anslagsframställning har SGI i enlighet med regeringens di
rektiv redovisat effekterna av olika anslagsnivåcr. 

SGI har framhållit att en anslutning till EG medför behov av ökade insat
ser från Sveriges sida. Vidare har SGI betonat det önskvärda i att genom 
kompletterande FoU söka garantera säkerheten i de pågående och kom
mande infrastrukturprogrammen samt behovet av att inte sänka säkerhets

ambitionerna beträffande skred och ras. 
De avgörande problemen för framtida goda resultat ligger, som SGI ser 

det, i de begränsningar staten kan ha avseende resurser till obunden geotek
nisk forskning. Nackdelen med institutets höga extcrnfinansiering och de 
krav staten hittills ställt är att den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden har 
fått stå tillbaka. Jag delar dessa bedömningar. 

Finansieringen av de nuvarande och de föreslagna nya samhällsuppgif
terna för SGI t.ex. uppgiften att företräda Sverige gentemot EG, anser jag 
måste finansieras med skattemedel. Jag ser en risk i att SGI:s roll som obun
det samhällsorgan kan påverkas genom att öka cxtcrnfinansieringen utöver 
nuvarande nivå. 

Jag delar SGI:s bedömningar och återkommer senare i min föredragning 
till dessa frågor. 

Investeringar, anslagsform och låneramar 

SGI har i den fördjupade anslagsframställningcn hemställt om ökade anslag 
för investeringar samt att den nuvarande konsolideringsmodellen awecklas 
och ersätts med lån i Riksgäldskontoret. 

Jag stöder SGI:s förslag att aweckla nuvarande system med avkastnings
pliktigt kapital med konsolideringsansvar. 

I stället bör investeringar finansieras genom lån i Riksgäldskontorct. SGI 
bör lösa sitt statskapital genom lån i Riksgälden. Jag beräknar det totala lå

nebehovet till 6 miljoner kronor. 
SGI har sedan den ljuli 1992 tillgång till räntekonto med kredit på 

4 miljoner kronor i Riksgäldskontoret. Jag bedömer mot bakgrund av den 
redovisning som SGI gjort av sitt likviditctsbchov att krediten behöver höjas 

till 5 miljoner kronor 1993/94. 

När det gäller anslagsformen bör SGI:s förvaltningsmcdcl finnas i ett ram
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Vissa rationaliseringsfrågor 

SGI har i sin fördjupade anslagsframställning och i annat sammanhang pekat 
på möjligheterna att genom egna rationaliseringar sänka statens kostnader. 
Alla ansträngningar bör göras i syfte att omfördela statens bidrag till angelä
gen FoU inom det geotekniska området. Såväl SGI som Statens väg och tra
fikinstitut (VTI) har i sina resp. fördjupade anslagsframställningar redovisat 
möjligheterna alt samordnat genomföra en administrativ rationalisering för 
att totalt kunna minska statens utgifter. 

Jag kommer att senare ta initiativ till att Statskontoret ges i uppdrag att 
lämna förslag till hur en administrativ och annan samverkan bör utformas. 

Vissa organisationsfrågor 

I sin fördjupade anslagsframställning har SGI pekat på att vissa delar av den 
geotekniska forskningen inom vägområdet i dag bedrivs inom Statens väg
och trafikinstitut. Jag återkommer under våren 1993 i den särskilda proposi
tionen om forskningsfrågor med överväganden om avgränsningen mellan 
SGI och VTI. 

Uppdrag 

Jag har i min tidigare föredragning berört de geotekniska problemen i 
Götaälvdalen och de behov som finns att genomföra ytterligare analyser om 
risken för skred. Regeringen bör därför ge SGI i uppdrag att initiera en ut
redning i samråd med berörda parter under budgetåret 1993/94 om att upp
rätta ett handlingsprogram för att genomföra och finansiera en samlad geo
teknisk analys för Götaälvdalen. 

Resurser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövning av SGI jag gjort har jag funnit 
att SGI:s resurser bör förstärkas med 2 miljoner kronor årligen under plane
ringsperioden. 

Inom den av mig föreslagna ramen åvilar det SGI att slutligt avgöra priori
teringarna för verksamheten. Planeringsramen för perioden 1993/94 till 
1995/96 har mot denna bakgrund beräknats till 49 128 000 kronor. 

Eventuell reservation på reservationsanslaget I 4. Bidrag till Statens geo
tekniska institut vid utgången av budgetåret 1992/93 bör föras över till myn
dighetens ramanslag för budgetåret 1993/94. Jag avser att återkomma till re
geringen i regleringsbrevet med närmare föreskrifter om detta. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna den övergripande målsättningen för Statens geotek

niska institut jag förordat i avsnittet Mål och inriktning för SGI. 

9 Riksdagen 199:!!93. I Iaml. Nr 100. Bilaga 7 
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Anslagsfrågor 

H 3. Statens geotekniska institut 

1991/92 

1992193 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

0 

I 000 

1 000 

H 4. Bidrag till Statens geotekniska institut 

1991/92 Utgift 13 558 000 

1992193 Anslag 14 376 ()()() 

1993/94 Förslag 16376000 

1994/95 ram 16 376 000 

1995/96 ram 16376000 

Jag avser att föreslå regeringen att i regleringsbrevet utveckla frågan om 

hur en mål- och verksamhetsinriktad resultatbudget mera i detalj skulle 

kunna utformas för SGI. 
Anslaget för SGI har budgeterats utan hiinsyn till de tekniska justeringar 

som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspåliigget, 

dt:n ändrade finansicringsfonnen för Statshiilsan, övergången till lån i Riks

giildskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Rikt

linjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen 

för Finansdepartementet (bil. 1, kap. 14). Det belopp som kommer att stäl

las till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de re

dovisade riktlinjerna och kan diirför avvika från det nu budgeterade belop

pet. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslitr riksdagen att 

I. till Statens geotekniska institut för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

anslag pft I 000 kr, 

2. godkänna förslaget om att fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa 

ramanslag vid SGI, 

3. till Bidrag till Statens geotekniska institut för budgetåret 1993/94 

anvisa ett ramanslag pti 16 376 000 kr samt 

4. godkänna att eventuell utgf1ende reservation på reservationsan

slaget Bidrag till Statens geotekniska imtitut för budgetåret 1992/93 får 

föras över till det nya ramanslaget och användas under budgetåret 

1993/94. 
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H 5. Statens haverikommission 

1991/92 Utgift 0 
1992/93 Anslag 1000 
1993/94 Förslag 1000 

Bakgrund 

Statens haverikommission (SHK) inrättades den 1 juli 1978 med uppgift alt 
utreda allvarliga civila och militära olyckor. Fr.o.m. den ljuli 1990 utökades 
SHK:s uppgifter. Kommissionen fick då ansvaret att från säkerhetssynpunkt 
undersöka alla slags allvarliga olyckor och tillbud till olyckor, oavsett om 
olyckan inträffat till sjöss, i luften eller någon annanstans. SHK skall vidare 
följa den nationella och internationella utvecklingen på de områden som 
omfattas av kommissionens verksamhet samt samarbeta med berörda säkcr
hetsmyndighcter i deras haveriförebyggande verksamhet. För varje utred
ning utses en kommission med minst två ledamöter. Till kommissionen knyts 
de experter som erfordras för utredningen. 

SHK:s kostnader delas in i fasta kostnader och kostnader för särskilda un
dersökningar, s.k. rörliga kostnader. Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Ban
verket och Chefen för flygvapnet betalar de fasta kostnaderna för SHK:s 

verksamhet. De fasta kostnader som hänför sig till andra olyckor än luftfarts
olyckor, civila sjöfartsolyckor och järnvägsolyckor skall täckas med medel 
från Försvarsdepartementets fjärde huvudtitel. Kostnadsfördelningen är en
ligt följande: 

Försvarsdepartementet 
Luftfartsverket 
Sjöfartsverket 
Banverket 
Chefen för flygvapnet 

12,5% 
40,0% 
12,5% 
5,0% 

30,0% 

De rörliga kostnaderna skall bäras av berörda utom de rörliga kostnader 
som hänför sig till andra olyckor än luftfartsolyckor, civila sjöolyckor och 
järnvägsolyckor. Dessa kostnader skall finansieras från fjärde huvudtiteln 
anslag H 4. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. Över stats
budgeten anvisas ett anslag om 1 000 kronor. 

SHK har i sin förenklade anslagsframställning för budgetåret 1993/94 yr
kat att ett anslag om 1 000 kronor anvisas för verksamhetens utförande. SHK 
anser vidare, i likhet med de berörda myndigheterna att fördelningen av de 
fasta kostnaderna fr.o.m. budgetåret 1993/94 bör se ut enligt följande: 

Försvarsdepartementet 
Luftfartsverket 
Sjöfartsverket 
Banverkct 
Chefen för flygvapnet 

Föredragandens överväganden 

15% 
50% 
10% 
5% 

20% 

Över statsbudgeten redovisas 1 000 kronor. Jag beräknar SHK:s administra
tionskostnader för budgetåret 1993/94 till högst 5,8 miljoner kronor. 
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Den av SHK föreslagna fördelningen av de fasta kostnaderna för budget- Prop. 1992/93: 100 
året 1993/94 bör gälla om inte annat överenskoms mellan berörda intressen- Bilaga 7 
ter. 

Hcmstiillan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens haverikommission för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

anslag på 1 000 kr. 

H 6. EUMETSAT 

Nytt anslag 

1993/94 Förslag 70000000 

För år 1992 anvisade riksdagen i proposition med Förslag om tilläggsbudget 
l för budgetåret 1991/92 (prop.1991/92:25 bil.5 s.18, bet.1991/92:TU5, 
rskr. 1991/92:88) 20 miljoner kronor. Eftersom medlemsavgiften för 1992 
faststiilldes till 12 miljoner kronor uppstod en reservation vilken jag föreslår 
bör användas för att delfinansiera medlemsavgiften för år 1993. 

Anslaget avser medlemsavgifter i EUMETSAT för åren 1993 och 1994. 
Av föreslagna 70 miljoner kronor avser 35 miljoner kronor bidrag till med
lemsavgiften för år 1993 medan resterande delen av anslaget utgör en bas
nivå för finansiering av utgiftsprogrammet för EUMETSAT efter år 1993. 

Medlen disponeras av SMHI. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till EUMETSAT för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservations

anslag på 70000000 kr. 
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I. Telekommunikationer 

Televerket 

Sammanfattning av föredragandens förslag: 

- Av Televerket ställda garantier för Teleinvest AB:s upplåning bör 
få utnyttjas för upplåning med anledning av redovisade investe
ringar i Estland. 

- Överföringen av försäljningsverksamhet m.m. från Televerket till 
det helägda aktiebolaget Megacom AB bör godkännas. 

- Televerkets försäljning av fastigheten Stockholm Aeolus 1 till All
männa Pensionsfonden bör godkännas. 

Inledning 

Televerket förvaltar för statens räkning elt allmänt tillgängligt telenät. Ver
ket skall tillhandahålla medborgarna, näringslivet och den offentliga förvalt
ningen en god tillgång på telekommunikationer till lägsta möjliga samhälls
ekonomiska kostnad. Telcsystemet skall utformas så att det ger god tillgäng
lighet och service för grundläggande telekommunikationer. Televerket skall 
också kunna erbjuda andra telekommunikationer än de grundläggande. 

Televerkskoncernen bedriver verksamhet i affärsverksform och i bolags
form. Ellemtel Utvecklings AB ägs till hälften av Televerket. Övriga bolag i 
koncernen ägs och styrs via helägda Teleinvest AB. Den verksamhet som 
bedrivs i bolagsform skall vara ett naturligt stöd och komplement till Telever
kets egen verksamhet och vara inordnad i en koncernstrategi. 

Statsmakternas styrning av Televerket sker genom att service- och kvali
tetsmål läggs fast samtidigt som ekonomiska krav anges i form av högsta god
tagbara prishöjningar samt krav på avkastning och soliditet. 

Televerkets treårsplan för perioden 1993-1995 

Televerket anger i sin treårsplan för perioden 1993-1995 den planerade in
riktningen av verksamheten under perioden. Verket har i december år 1992 
inkommit med en reviderad treårsplan för perioden som baseras på föränd
rade förutsättningar. 

Den snabba tekniska och marknadsmässiga utvecklingen inom telekom
munikationsområdet och statens ökade krav på Televerket har påskyndat ra
tionaliseringsarbetet inom verket. Enligt verket medför övergången till ny 
och mindre resurskrävande teknik i kombination med organisatoriska för
ändringar ett kraftigt reducerat personalbehov. Den omstrukturering av Te
leverket som genomfördes per den 1 januari 1992 har givit betydande ratio
naliseringseffekter. Bildandet av åtta teleregioner innebär att de centrala en
heterna har kunnat minskas bl.a. genom rationalisering samt delegering och 
utflyttning av arbetsuppgifter. 

De vidtagna rationaliseringsåtgärderna kommer, när de fulla effekterna 
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av förtidspensioneringar, uppsägningar och ytterligt stram rekryteringspoli
tik uppnåtts under år 1993, att leda till en reducering av personalen med ca 
9 000 anställda jämfört med början av år 1991. I treårsplanen förutses ytterli
gare behov av personalreduktioner under perioden 1994-1995. 

I treårsplanen anger Televerket att de två primära målen för koncernen 
under perioden är att ge ytterligare förbättrad service till företag och hushåll 
samt högre lönsamhet. Strategin för att nå dessa mål är alt bättre tillgodose 
kundernas behov av personlig service samt att förbättra existerande tjänsters 
värde och införa nya, attraktiva tjänster, särskilt inom telefoni. Bland dessa 
kan nämnas personlig telefoni samt förbättrade internationella telekommu
nikationer. 

Ett exempel på verkets satsningar för all bättre tillgodose kundernas be
hov är bildandet av bolaget Megacom AB år 1992. I detta bolag har verket 
samlat ansvaret för försäljning och marknadsföring till sina större kunder för 
att kunna ta elt helhetsansvar för dessa. Megacom arbetar mot kostnadser
sättning och på uppdrag av Televerket. Kundintäkter, rörelseöverskott och 
erforderliga anläggningstillgångar kvarstår i affärsverket. I kundkontak
terna representerar Mcgacom både regioner, radiodivisionen och ST Intcr
national AB. Mcgacom startade sin verksamhet under januari 1992. Antalet 
anställda i Megacom var 300 personer vid början av år 1992. 

För förbättring av de internationella telekommunikationerna bedriver Te
leverket och det holländska telebolaget PTT Netherlands ett djupgående 
samarbete. Under våren 1992 bildades det gemensamma holdingbolaget 
Unisource, som ägs till lika delar av de två parterna. Televerket äger sin del 
i bolaget genom Swedish Telecom Intcrnational AB (STi), som är ett dotter
bolag i Teleinvestkoncernen. Holdingbolaget Unisource äger i sin tur bola
get Unisourcc Business Networks (UBN) med säte i Frankfurt samt Uni
source Satellite Services (USS) med säte i Amsterdam. UBN skall mark
nadsföra och sälja datakommunikationstjänstcr till multinationella företag. 
USS marknadsför satellitbaserade tjänster enligt s.k. VSAT-teknik. Telever
ket påpekar i treårsplanen att satsningen i Unisource kommer att få stor be
tydelse för verkets verksamhet i och utanför Sverige. Strävan är att förena 
satsningen med ett fördjupat nordiskt samarbete. 

Tclcvcrkskoncernens investeringar i Baltikum är ett annat exempel på en 
strategi för att på lång sikt förbättra verkets internationella styrka. Sedan år 
1991 bedrivs mobiltelefonverksamhct i Estland och Lettland av bolag där 
Televerkskoncernen genom bolaget Swedish Telecom Intcrnational AB 

(STJ) äger 24,5 %. 
STi har med förbehåll för regeringens och riksdagens godkännande ingått 

ett avtal med estniska teleförvaltningen om att etablera ett samägt bolag i 
Estland med uppgift att äga, driva och modernisera det estniska telenätet 
inkl. de internationella förbindelserna. Den estniska teleförvaltningen äger 
51 % av aktierna i bolaget. STi och det finska televerket Telecom Finland 
har bildat ett gemensamt holdingbolag, Baltic Tclc AB, för att äga den ut
ländska andelen av bolaget. Det innebär att Tclcvcrkskonccrnen äger 
24,5 % av det totala aktiekapitalet. Enligt Televerket kommer koncernens 
ekonomiska åtaganden i form av aktiekapital och lånegarantier att uppgå till 
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maximalt 200 miljoner kronor, vaivid tillskottet beräknas ske under perio
den 1993-1995. 

Del av riksdagen fastställda övergripande målet för telepolitiken tir alt 
hushållen, näringslivet och den offentliga föivaltningen i landets olika delar 
skall erhjudas en tillfredsställande tillgång på telekommunikation till lägsta 
möjliga samhällsekonomiska kostnad. 

Riksdagen har preciserat till vilken seivice och kvalitet som Televerket 
skall erhjuda tclefonitjänsten till de svenska teleabonnenterna. Nedan redo
visas de k1'alitets- och servicemål som riksdagen fastslagit, samt hur Telever
ket uppfyllde målen under år 1991. Sammanfattningsvis kan konstateras att 
Televerket uppfyller alla uppställda krav med undantag för felfrekvens och 
framkomlighet för enskilt stationsområde där beslutade miniminivåer inte 
uppfylls av alla stationsområden. Televerket beräknar att dessa krav blir 
uppfyllda vid utgången av år 1994 genom uppgradering av berörda nätdelar. 

Den genomsnittliga framkomligheten för rikstrafik under kontorstid skall 
uppgå till minst 98 %. Den genomsnittliga framkomligheten under år 1991 
var 98,9%. 

Fr.o.m. år 1991 gäller även ett minimivärde för framkomlighet. Det inne
bär att till och från ett enskilt stationsområde skall framkomligheten aldrig 
understiga 96 %. Av samtliga stationsområden uppnådde 96,6 % målet un
der år 1991. 

Målet för driftsäkerhet är en genomsnittlig felfrekvens av högst 160 kund
anmälda fel per 1000 terminalpunkter och år. Fr.o.m. år 1992 skärps målet 
till högst 120 kundanmälda fel. Utfallet år 1991blev103 fel, dvs. målet över
träffades. 

Fr.o.m. år 1992 gäller även att felfrekvensen från enskilt stationsområde 
får vara högst 600 kundanmälda fel per 1000 terminalpunkter och år. Detta 
krav klarades av 96 % av alla stationsområden under år 1991. 

Målet är att felavhjälpning för telefonabonnemang i permanentbostäder i 

normalfallet skall ske senast dagen efter felanmälan (helgfri måndag-fre
dag). Utfallet år 1991 blev att 90,8 % avklarades inom denna tid. 

Målet för leveranstid vid installation och flyttning är normalt 5 dagar. Ut
fallet år 1991 blev att 98, 7 % levererades inom denna tid. 

Televerkets investeringar utgör ett viktigt medel för att uppfylla fastställda 
sciviee- och kvalitetsmål och för att genomföra verkets marknadsstrategicr. 
Enligt verket kan planerade investeringar i telenätet delas in i följande kate
gorier efter sitt huvudändamål. 

Ca 55 % av investeringarna behövs för trafiktillväxt och för att upprätt
hålla av ägaren fastställda minimikrav för framkomlighet och felfrekvens. 

Inriktningen är att alla kvalitetsbrister skall vara undanröjda vid utgången 
av år 1994. 

Ca 20 % av investeringarna är investeringar i ny teknik (modernisering) 
för att sprida tjänster och funktioner. Inriktningen på moderniseringen är att 
80-90 % av alla kunder skall vara anslutna till AXE år 1995. Då skall också 

95 % av alla kunder ha tillgång till fullvärdig telefaxkvalitct. Teknisk utveck
ling bedrivs för att ta fram kostnadseffektiva glesbygdslösningar. Den nya 
tekniken utvecklas för att under perioden 1996-2000 möjliggöra en mer 
kostnadseffektiv modernisering av resten av telenätet. 
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Övriga nätinvesteringar (ca 25 % ) är investeringar i ny teknik för att öka 

kostnadseffektiviteten i drift och underhåll samt strategiska investeringar för 
att säkerställa den långsiktiga konkurrenskraften. 

Televerket har i december år 1992 inkommit med en reviderad treårsplan, 

varvid det ekonomiska utfallet reviderats med hänsyn till ändrade förutsätt
ningar. Enligt denna har det ekonomiska utfallet under år 1992 och på

gående budgetarbete för år 1993 visat att intäktsutveeklingen på grund av 

lågkonjunkturen nu beräknas bli betydligt lägre än vad som angavs i den ur
sprungliga treårsplanen. Investeringar i telenätet för kapacitetsutbyggnad 

beräknas därvid bli lägre på grund av nedgång i trafiktillväxten. Denna ned

gång jämfört med treårsplanen beräknas också gälla för åren 1994 och 1995, 

dels beroende på den försämrade efterfrågeutvecklingen, men också bero

ende på att verket beräknar att dess förluster av marknadsandelar på telefoni 

nu blir större med anledning av att konkurrensen ökar snabbare än tidigare 

bedömning. 
Under treårsperioden planeras Televerkets totala investeringar uppgå till 

ca 8 miljarder kronor per år. Av dessa beräknas ca 4 miljarder kronor mot
svara investeringar i det fasta telenätet. I de 8 miljarderna ingår också inves

teringar i olika specialnät och teknikbyggnader. 

Jämfört med föregående treårsplan har investeringarna för perioden 
1991-1995 minskat med totalt 3,5 miljarder kronor. Enligt verket beror 
minskningen från föregående treårsplan till största delen på lägre investe

ringar inom mobila tjänster samt i telenätet. Detta beror på att trafiken ut

vecklats i en långsammare takt än i tidigare prognoser.· Utlandsinvesteringar 

har tillkommit. 
Riksdagen har beslutat att vissa verksamheter som ligger inom Telever

kets ansvarsområde men inte ryms inom normala affärsmässiga hänsyn skall 
särbehandlas ekonomiskt. Televerket skall särredovisa dessa s.k. särskilda 
åtaganden och kompenseras i efterhand för kostnaderna genom att dess inle
verans till staten reduceras med motsvarande belopp. Som särskilda åtagan
den betraktas olönsamma telefonautomater i glesbygd, handikapphänsyn, 
totalförsvarsåtaganden och Televerkets kostnader för SOS Alarmering AB. 

Ersättning för särskilda åtaganden är baserad på självkostnader och inne
fattar direkta driftkostnader, avskrivningar och ränta på bundet kapital samt 

andel av gemensamma kostnader. Kostnaderna är angivna i löpande priser. 

Nedan visas Televerkets sammanställning över beräknade totala kostnader 

för särskilda åtaganden i miljoner kronor: 

Mkr Telefonautomat Handikapp- Totalförsvars- SOSAB SUMMA 
i glesbygd hänsyn aspekter 

1991 Utfall 20,9 9,3 110,3 136,3 276,8 
1992 Prognos 20,2 11,8 200 142 374 
1993 Plan 20,8 12,2 208 147 388 
1994 Plan 21,5 12,6 216 154 404,1 
1995 Plan 22,l 13,0 225 160 420,1 

Trafikintäkterna för telefoni är telcverkskoncernens största enskilda in

täktskälla. Televerket bedömer att totalmarknaden kommer att öka i volym 
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under planeringsperioden, men i långsammare takt än under 1980-talet. Prop. 1992/93: 100 
Man bedömer också att verkets marknadsandelar kommer att minska för Bilaga 7 
rikssamtal och utlandssamtal och att priserna kommer att sjunka. 

Trafikintäkterna påverkas också av den rådande lfigkonjunkturcn där elen 
vanliga telefontrafiken inte förväntas öka. Under år 1991 ökade trafiken i 
telenätet mätt i antalet samtalsmarkeringar med 6,1 %, vilket kan jämföras 
med en tillväxt under år 1990 med 10,4 %. Under de tre första kvartalen år 
1992 var tillväxten drygt 4 %. Under planeringsperioden räknar Televerket 
inte med någon nämnvärd trafiktillväxt. 

Riksdagen har fastställt ekonomiska mål för Televerkskoneernen enligt 
nedan: 

- Ett långsiktigt realt förriintningskrav på 5 % på totalt kapital före skatt. 
- Ett utdclningskrav med 5 % på genomsnittligt justerat eget kapital. 
- Totalproduktiviteten skall öka med 3 % per år. 
- Soliditeten skall uppgå till minst 30 %. 

Verket förväntar sig, trots farhågor om en minskad tillväxt i telenätet, en 
positiv resultatutveekling under perioden. Resultatförbättringen uppnås i 
första hand genom rationaliseringar. Full effekt av kostnadsrationalisering
arna uppnås först år 1994. 

Soliditeten sjönk kraftigt till 27 % år 1991 på grund av att en engångsinle
verans till staten skuldfördes i 1991 års bokslut. Enligt verkets prognos för 
år 1992 har soliditeten förbättrats till 28,8 % på grund av väsentligt lägre be
hov av kapitalhöjande investeringar. 

Totalproduktiviteten är en sammanvägning av alla produktionsfaktorers 
bidrag till produktivitetsutveeklingen. År 1991 minskade totalproduktivite
ten med 1,4 % jämfört med en ökning med 3,4 % är 1990. Justerat för den 
konstaterade övertaligheten ökade totalproduktiviteten år 1991 med 2,4 %. 

Telcverkskoncernens upplåning sker på den allmänna kreditmarknaden 
genom Televerkets dotterbolag Teleinvest AB. Upplåningen för Televerkets 
behov sker mot en statlig garanti som för närvarande uppgår till 19 miljarder 
kronor. Per den 30 juni 1992 utnyttjades garantiramen upp till 18,5 miljarder 
kronor. Verket beräknar att utnyttjandet av garantiramen kommer att uppgå 
till ca 17,5 miljarder kronor vid årsskiftet 1992/93. 

Övriga frågor 

Televerket har i en skrivelse hemställt att regeringen beslutar godkänna 
överföringen av fastigheten Stockholm Aeolus 1 till Allmänna Pensionsfon
den. Enligt 3 §förordningen om ändring i förordningen (1971:727) om för
säljning av staten tillhörig fast egendom m.m. (SFS 1991:896) har riksdagen 
att i vissa fall besluta om försäljning av fast egendom om fastighetens värde 
överstiger 50 miljoner kronor. Då överföringen av fastigheten Aeolus 1 sker 
till ett pris av 215 miljoner kronor har riksdagen att besluta om försäljningen. 

Bakgrunden till den planerade försäljningen är enligt Televerket att kon
cernens lokalbehov långsiktigt kommer att minska med anledning av perso
nalminskningar, varför fastighetsinnehavet kommer att minska. Med anled
ning härav har Televerket, med förbehåll för godkännande av Sveriges riks- 135 



dag och regering, träffat överenskommelse om överföring av fastigheten Prop. 1992/93:100 
Stockholm Aeolus I till Allmänna Pensionsfonden Första, Andra och Tredje Bilaga 7 
.Fondstyrelsen. Överföringen ingår som en del av en lösning där Allmänna 
Pensionsfonden även köper in sig i Tcleverkskoncernens fastighet i Nacka 
Strand genom alt köpa hälften av kommanditbolaget Radio Östra som är 
helägt av Teleinvest AB:s dotterbolag Fastighets AB Telaris. Motivet till 
denna lösning är, förutom att lokalbehovet minskat, att Tcleverkskoncernen 
behöver frigöra kapital för användning inom kärnverksamheten. Ett förvalt-
ningsavtal har träffats mellan Allmänna Pensionsfonden och Televerket som 
innebär att Televerket under en tioårsperiod skall hyra och ombesörja för-
valtningen av den överförda fastigheten. Även detta avtal är villkorat av 
riksdagens och regeringens godkännande. 

Föredragandens överväganden 

I syfte att anpassa Televerket till nya marknadsförutsättningar föreslog rege
ringen i 1992 års budgetproposition att Televerket skulle ombildas till aktiebo

lag den 1januari1993 (prop. 1991/92:100 bil. 7). Regeringen avsåg att åter
komma till riksdagen med en samlad redovisning av åtgärder och förslag in
för ombildningen. Riksdagen tillstyrkte vad regeringen anfört om bolags
bildning av Televerket (bet. 1991/92:TU20, rskr. 1991/92:312). Under hös
ten 1992 kunde regeringen konstatera att utformningen av en telelag inte fär
digställts i alla delar. Eftersom riksdagen understrukit vikten av att rege
ringen gav en samlad redovisning av de åtgärder och förslag som aktualiseras 
i samband med bolagsbildningen av Televerket kunde regeringen inte då 
presentera sitt förslag till bolagsbildning. Regeringen aviserade därför att 
dess avsikt var att i en samlad proposition presentera ett förslag om bolags
bildning och ett förslag till telelag i sådan tid att bolagsbildning och ikraftträ
dande av en telelag skulle kunna ske snarast, dock senast den 1 juli 1993 
(prop. 1992/93:132). 

Inom Kommunikationsdepartementet förbereds för närvarande en sam
lad proposition med förslag till telelag och lag om radiokommunikation samt 
förslag till bolagisering av Televerket. Regeringens avsikt är att bolagsbild
ningcn av Televerket skall kunna ske snarast, dock senast den l juli 1993. 
Telclagen och radiolagen skall träda i kraft samtidigt. Förslaget kommer att 
presenteras för riksdagen under våren 1993. I detta sammanhang kommer 
regeringen bl.a. att ta ställning till ekonomiska mål för det nya telebolaget 
samt till reglering av bolagets priser. Även frågan om hur Televerkets s.k. 
särskilda åtaganden skall hanteras i den nya situationen kommer att behand
las. Vidare kommer regeringen att presentera förslag till reglering av tcle
taxorna. Regeringens avsikt är att kunna delegera taxebcsluten till telebola
get inom ramarna för den föreslagna regleringen. Mot denna bakgrund har 
jag inte för avsikt att nu ta ställning till dessa frågor. 

Televerket redovisade i juni år 1992 en treårsplan som omfattade perioden 
1993-1995. I december samma år inkom Televerket med en reviderad treårs
plan för samma period. Innehållet i dessa planer har kortfattat redovisats 
ovan. Mot bakgrund av förestående förändringar av Televerket och tclesek
torn i övrigt kommer de förutsättningar som treårsplanen bygger på att för- 136 



ändras. Den nu presenterade treårsplanen har därför främst relevans fram 
till dess Televerket bolagiseras. Mol denna bakgrund är jag inte beredd att 
ta ställning till den redovisade planen. Jag har i stället för avsikt att redovisa 
det nya telebolagets vcrksamhctsinriklning för riksdagen i den kommande 
propositionen. 

lnvcsteringsplanerna skall rymmas inom de ekonomiska ramar som stats
makterna har lagt fast. Som jag nyss redovisat kommer regeringen inom kort 

alt presentera förslag till ekonomiska krav på det nya telebolaget. Even
tuella effekter på de av Televerket nu presenterade invcsteringsplancrna 
kommer då att redovisas. 

Jag vill särskill framhålla att skärpningen och preciseringen av minimikra
ven för framkomlighet och felfrekvens som tidigare redovisats skall ses som 
ett led i ansträngningarna alt skapa en jämnare kvalitet i hela telenätet. Det 

är enligt min mening av stor betydelse att statens ansvar för att telefonitjäns
ten tillhandahålls över hela landet kan uppfyllas i enlighet med fastslagna 
service- och kvalitetsmål. 

Televerket informerar i treårsplanen om att verkets affärsmässiga strategi 
för att höja kvaliteten i telenätet även i utpräglad glesbygd innebär att verket 

utvecklar nya tekniska lösningar som förenar småskalighet med hög kost
nadseffektivitet. I samarbete med leverantörer bedriver Televerket ett om
fattande utvecklingsarbete på detta område och bl.a. testas olika radiobase
rade system. Televerket har planerat att satsa på forskning och utveckling i 
syfte alt ta fram teletekniska system anpassade för glesbygd. 

Sverige är ett av de mest öppna länderna i världen avseende konkurrens på 
telekommunikationsområdet. Till skillnad från de flesta andra länder finns i 
Sverige inga hinder för utländska teleoperatörer att bedriva televerksamhet. 
Telepolitiken inriktas i stället på att uppmuntra konkurrens, i syfte att gynna 

konsumenterna både avseende tjänsteutbud och priser. Jag vill i detta sam
manhang understryka att den s.k. Statteldelegationens arbete är av bety
delse för att få till stånd ökande konkurrens på den svenska telemarknaden. 
Statteldelegationen arbetar med gemensamma upphandlingar av data- och 
teletjänster till myndigheter i den offentliga sektorn. Upphandlingarna ge
nomförs i konkurrens mellan svenska och utländska teleoperatörer. 

I treårsplanen presenterar Televerket sin strategi för att kunna möta den 
internationella konkurrensen. Ett led i denna strategi är att verket vid behov 
kan ingå i allianser med andra teleoperatörer, vilket det ovan redovisade 
samarbetet med holländska PTT i bolaget Unisource är ett exempel på. Ett 
annat exempel är de beskrivna satsningarna i Estland, där Televerket kom

mer att bidra till upprustningen av landets telenät. 

Televerket har i en skrivelse till regeringen redovisat förutsättningarna för 
verkets satsning i Estland. En förutsättning för genomförandet är att Tele
verket utställer lånegarantier för Teleinvests upplåning med anledning av 
projektet. Mot denna bakgrund har det avtal som Swedish Telecom Interna
tional AB genom bolaget Baltic Tele AB ingått med den estniska teleförvalt
ningen i del samägda bolaget Estonian Telephone Company Limited slutits 
med förbehåll för regeringens och riksdagens godkännande. 

Rätten för Televerket att teckna garantier för Teleinvest AB:s upplåning 

behandlades i prop. 1983/84:100 bil.8, bet. 1983/84:TU16, rskr. 1983/84:249. 
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Härav följer all sådana garantier kan ställas om upplåningen sker för Tele
verkets behov. De nyss nämnda investeringarna i Estland torde enligt min 
mening inte avse Televerkets behov varför garantin inte skulle kunna utnytt
jas för detta ändamål. 

Det iir enligt min mening av största betydelse att Televerket kan bidra till 
att Estlands telenät rustas upp. En fungerande teleinfrastruktur är en av de 
viktigaste förutsättningarna för en gynnsam ekonomisk och politisk utveck
ling i landet. Jag förordar därför att de av Televerket ställda garantierna får 
utnyttjas för Teleinvest AB:s upplåning för det nu aktuella projektet. 

Jag vill dock erinra om att de av Televerket ställda garantierna för Telein
vcst AB:s upplåning kommer att överföras från Televerket till Riksgäldskon
toret och successivt avvecklas som en konsekvens av att Televerket ombildas 
till aktiebolag. Jag kommer att återkomma till denna fråga i samband med 
att ombildningen av Televerket till aktiebolag behandlas. Ur konkurrenssyn
punkt är det nämligen angeläget att det nya bolaget ges samma konkurrens
förutsättningar som andra telebolag. 

Vad beträffar Televerkets uppfyllande av de ekonomiska mål som stats
makterna lagt fast kan jag nu endast konstatera att verkets ekonomiska för
utsättningar försämrats enligt de i den reviderade treårsplanen redovisade 
nyckeltalen. Detta understryker vikten av att verket även fortsatt arbetar 
med att effektivisera sin verksamhet. 

En del i det pågående effektiviseringsarbetet var bildandet av bolaget Me
gacom AB den 1januari1992, i vilket Televerket samlat ansvaret för försälj
ning och marknadsföring till sina större kunder i syfte att kunna ta ett hcl
hctsansvar för dessa. Ansvaret för dessa kunder, liksom för verkets övriga 
kunder, låg tidigare utspritt på de olika regionerna. Televerket har genom 
denna konstruktion fört över verksamhet från affärsverket till akticbolags
form, vilket kräver riksdagens godkännande. Enligt min bedömning är bil
dandet av Megacom AB ett riktigt steg i anpassningen av Televerkets verk
samhet till de förändrade marknadsförutsättningar som präglar telemarkna
den. Jag förordar därför att riksdagen godkänner att den aktuella verksam
heten överförts till bolagsform i Megacom AB. 

Jag vill slutligen ta upp frågan om Televerkets försäljning av fastigheten 
Stockholm Acolus 1 till Allmänna Pensionsfonden till ett pris av 215 miljo
ner kronor. Som tidigare redovisats är Televerkets motiv för försäljningen 
att verkets lokalbehov är på väg att minska med anledning av personalned
dragningar, varför fastighetsinnehavet behöver skäras ner. Dessutom behö
ver verket frigöra kapital för investeringar i kärnverksamheten. Parterna 
har, förutom försäljningsavtalet, ingått ett förvaltningsavtal som innebär att 
Televerket under en tioårsperiod skall hyra och ombesörja förvaltningen av 
den överförda fastigheten. De bägge avtalen är villkorade av riksdagens och 
regeringens godkännande. 

Enligt min bedömning är det rimligt att verket som ett led i sin omstruktu
rering kan avyttra fastigheter som det ej kan anses kommersiellt motiverat 
att behålla. Jag förordar därför att försäljningen av fastigheten Aeolus 1 god
känns. Jag har i denna fråga samrått med chefen för Finansdepartementet. 
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Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkiinna vad jag anfört om utnyttjande av Televerket ställda ga

rantier som säkerhet för Tcleinvcst AB:s upplåning med anledning av 
redovisade investeringar i Estland, 

2. godkiinna den under år 1992 genomförda överföringen av verk
samhet från Televerket till Megacom AB samt 

3. godkänna Televerkets försäljning av fastigheten Aeolus 1 till All
männa Pensionsfonden. 

I 1. Telestyrelsen 

1992/93 

1993/94 

Anslag 

Förslag 
* Utbrutet anslag. 

Inledning 

20000000 
20000000* 

En ny telcmyndighct, Tclcstyrclscn, inrättades den ljuli 1992 (prop. 
1991/92: 163, bet. 199J/92:TU20, rskr. 1991/92:312). Vid bildandet lades 

verksamheten i frekvensförvaltningen inom Televerket och Statens tele
nämnd samman. I propositionen angavs att den nya myndigheten skulle 

överta Televerkets kvarvarande myndighetsuppgifter senast i samband med 
att Televerket ombildas till aktiebolag. Vidare angavs att myndighetens slut

liga dimensionering var beroende av resultatet av den då pågående Telelags

utrcdningcns arbete (K 1991 :03). 

Telestyrelsen uppbär avgifter enligt 2§ teleförordningen (1985:765). 
Dessa avgifter disponeras inte av Telestyrelsen utan levereras in till inkomst

titel på statsbudgeten. Avgifterna skall täcka kostnaderna för den anslagsfi
nansicradc verksamheten som tidigare bedrivits vid Statens telenämnd. 

Telestyrelsen har regeringens bemyndigande att disponera de avgifter som 
uppbärs med stöd av kungörelse (1967:446) om radiosändare. Avgifterna får 
disponeras för att täcka kostnader inom radioområdet, dvs. den verksamhet 
som tidigare bedrevs vid frekvensförvaltningen inom Televerket. Sedan den 
1 januari 1993 har Telestyrelsen också bemyndigande att ta ut avgifter för 
tillsyn av radiokommunikationsutrustning m.m. på fartyg. 

Inför bildandet av Telestyrelsen angavs att Telestyrelsens verksamhet bör 
finansieras genom avgifter. De nya uppgifter som myndigheten kommer att 
få till följd av lag om radiokommunikation samt telelag m.m. bör kunna fi

nansieras av teleoperatörerna genom avgifter. Regeringen uppdrog mot 

denna bakgrund åt Telestyrelsen att utarbeta ett förslag till ett avgiftssystem 
och till en långsiktig finansieringsform för myndigheten. 

Telestyrelsen har nu redovisat sitt förslag som innebär att all verksamhet, 

förutom vissa samhiillsfttaganden, skall finansieras med avgifter. 

Föredragandens övcn·ägandcn 

Telestyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 redovisat 
sitt medelsbehov för hudgct[1ret samt hur Telestyrelsen bör finansieras. Som 
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tidigare nämnts är Telestyrelsens framtida dimensionering och resursbehov 
beroende av den kommande telelagstiftningen inom tele- och radiokommu
nikationsområdet. Telclagsutredningens betänkande (SOU 1992:70) 1clclag 
och frekvensriittsutredningens betänkande (SOU 1991:107) Jag om radio
kommunikation m.m. bereds för närvarande inom regeringskansliet. Försla
get till telclag kommer att presenteras för riksdagen under våren 1993 med 
beräknat ikraftträdande senast den 1juli1993. Ombildningen av Televerket 
till aktiebolag följer, som jag tidigare redovisat, samma tidsplan. Detta inne
bär att resterande myndighetsuppgifter i Televerket samt vissa tillkommande 
uppgifter inom telekommunikationsområdet kommer alt åliiggas Telestyrel
sen fr.o.m. den 1 juli 1993. 

Regeringen avser alt återkomma till riksdagen med förslag beträffande 
Telestyrelsens framtida dimensionering och finansiering i samband med infö
randet av en lagstiftning på tclekommunikationsområdet och bolagiseringen 
av Televerket. Regeringen kommer i detta sammanhang även alt ta ställning 
till Telestyrelsens anslagsframställan avseende budgetåret 1993/94. I awak
tan på detta föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i awaktan på särskilt förslag i ämnet, till Telestyrelsen för bud

getåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 20000000 kr. 
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J. Postväsende 

Sammanfattning av föredragandens förslag: 

- Postverkcts treårsplan för åren 1994-1996 godkänns. 
- Postvcrkct får rätt att ta upp lån på marknaden eller i Riksgälds-

kontorct och att låna ut pengar till bolagen i Postkonccrncn. 
- En ram på 1 miljard kronor för Postverkets upplåning och en ram 

på 600 miljoner kronor för Postvcrkcts utlåning till bolag i Post
konccrnen införs. 

- Postvcrket bör fördjupa samarbetet med Nordbanken. 

- Postvcrket bolagiseras senast den 1 januari 1994. 

- Ersättning till Postverket för rikstäckande betalnings- och kassa-

service utgår med 250 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 

Verksamhetens inriktning 

Postverkcts huvuduppgift är att bedriva poströrelsc, vari ingår att distribu
era brev och paket samt att förmedla betalningar. Postverket får också driva 

annan rörelse som det har särskilda förutsättningar för. 
Postverket består av fem affärsområden, brev (brev- och tidningsbeford

ran ), Hittgods (befordran av post- och förctagspaket), bank och kassa {distri
bution av banktjänster och kassanätet), postgirot {förmedlingar av betal

ningar) och utrikes (internationell post). Därtill kommer ett antal särskilda 

resultatenheter (bl.a. Posten Finans och Postfastigheter) och det helägda ak

tiebolaget Post bolagen AB. Koncernen leds av en styrelse som utses av rege
ringen. Rörelseintäkterna beräknas för år 1992 uppgå till ca 22 miljarder 

kronor, varav aktiebolagen beräknas svara för ca 1 miljard kronor. Medclan
talet anställda i koncernen uppgår till ca 53 000. 

Statsmakterna styr Postverket genom servicemål, kvalitetsmål och ekono
miska mål. Regeringen anger endast prismål för höjning av portosatscr på 
brev medan Postverket självt bestämmer priserna på övriga produkter. Post
vcrket finansierar samtliga investeringar med i rörelsen tillgängliga medel. 
En konsolidering av Postvcrkets ekonomi sker helt i verkets räkenskaper. 

Postverket får sjtilvt förvalta de likvida medel som inte behövs i rörelsen 
med iakttagande av de särskilda regler för denna förvaltning som anges av 

regeringen. 

Riksdagens uppdrag till Postvcrket är att enstaka brev i princip skall be

fordras rikstiickande till cnhctsporto, enstaka paket upp till 20 kilo från pri

vatpersoner skall befordras på högst tre dagar rikstäckande till enhetstaxa 
och att enstaka betalningar skall förmedlas till enhetliga priser. Alla skall 

ha tillgång till postservice i normalfallet fem dagar i veckan. Staten ersätter 

Postvcrkct för uppriitthållande av rikstäckande betalnings- och kassaser
vice. 
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Postverkets treårsplan för åren 1994-1996 

Regering och riksdag har lagt fast mål för Postverket. För räkenskapsåret 
1991 har Postverket i sin affärsplan för åren 1994-1996 redovisat sin mål
uppfyllelse pf1 följande sätt. 

- Den höga geografiska täckningsgraden för daglig betalnings- och kassa
service har bibehållits under år 1991. 

- 96,6 % av breven kom fram i utlovad tid. 

- Postkoncerncn omsatte 21 032 miljoner kronor år 1991. Resultat efter fi-

nansnetto uppgick till 1168 miljoner kronor vilket motsvarar 5,6 % av 

rörelsens intäkter. Räntabiliteten på eget kapital var 15,4 % och solidite

ten (pensionsskuld obeaktad) 15,2 %. 
- Totalproduktiviteten sjönk med 3, 1 % år 1991 att jämföra med en för

biittring på 2,2 % år 1990. För år 1992 bedömer Postvcrket att utveck
lingen skall vända. 

Investeringarna år 1991 uppgick till 1,7 miljarder kronor och avsåg i hu

vudsak utbyte av kassaterminalsystem i kontorsnätet och hos lantbrevbä
rarna, rationaliseringar av lättgods produktionssystcm samt engagemanget i 

GD Express Worldwidc. År 1991 motsvarade investeringarna 8,1 % av rö
relseintäkterna. Investeringarna har självfinansierats genom internt tillförda 

medel och minskning av likvida medel. 

Postverket ser som sitt syfte att över hela landet och internationellt för
medla meddelanden, lättgods och pengar samt erbjuda andra finansiella 

tjiinstcr så att alla kan nå alla och så att kundernas affärer stöds. 
Postvcrket skall kännetecknas av att verksamheten iir säker, nära och of

fensiv. Postvcrkcts strategi har utformats kring ett antal viktiga nyckelord, 

främst kundorientering, kvalitet, kostnadscffektivitct och kompetens. 
Strategin skall hjälpa Postverkct att nå de m:'ll som iir uppsatta för verk

samheten. Dessa är tillräcklig lönsamhet, nöjda kunder och personal som 
trivs. Postverket har preciserat målen för verksamheten enligt följande: 

Tillräcklig lönsamhet 
- Postverkets resultat skall långsiktigt (för perioden 1993-1996) vara lägst 

5 % av rörelseintäkterna. Resultatmålet för år 1993 är 1150 miljoner kro
nor (5, 1 % av rörelseintäkterna). 

- Post verkets räntabilitet skall långsiktigt ligga på minst 15 % av eget kapi

tal efter skatt vid normal soliditet. 

- Postvcrkets soliditet skall på lång sikt nå 15 %. 
- Postverkcts totalproduktivitet skall under perioden förbättras med minst 

2 % per år. 

Nöjda kunder 
- Andelen nöjda kunder skall öka från 76 % år 1992 till 77 % år 1993 och 

80 % ftr 1995. 

- Målet är att alla brev skall komma fram inom utlovad tid. Det skall under 

hela perioden klaras till minst 98 % för lokalbrev och 95 % för riksbrev. 
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Alla regioner skall ha nått denna nivå år 1994. 
- Väntetiderna på postkontoren skall normalt vara högst 5 minuter under 

normaltrafik och högst 10 minuter under högtrafik. 
- En rikstäckande kassaservice med ca 2 000 serviceställen skall behållas. 

Investeringar i anläggningar sker framför allt för att säkra en fortsatt god 
service. Investeringarna beräknas uppgå till 3,7 miljarder kronor totalt un
der perioden 1994-1996 eller ca 1,2 miljarder kronor per år. Bland de större 
investeringarna är ett nytt produktionssystem för lättgods och datoriseringen 
av kontorsnätet. Framåt kommer främst byggnadsinvesteringar au begrän
sas kraftigt. 

Postverkct förutser för åren 1993-1996 följande resultatutveckling: 

(Mkr) 
Resultat 
Investeringar 

1992 

1500 
2030 

1993 

1150 
1690 

1994 

1600 
1300 

1995 

2100 
1200 

1996 

2200 
1200 

Under den senaste treårsperioden och för innevarande räkenskapsår har 
omsättning och resultat utvecklats enligt nedan. 

(Mkr) 1989 1990 1991 1992P 

Rörelseintäkter 17126 20553 21032 21900 
Resultat efter finansnetto 942 2549 1168 1500 
Vinstmarginal(%) 5,5 12,4 5,6 6,8 
Medeltal anställda 56539 57392 56415 53200 

Postverket framför att en awägning mellan servicemål och ekonomiska 
mål måste göras. Eftersom verket har ett regionalt och socialt ansvar och är 
en nödvändig del av Sveriges infrastruktur, är det ekonomiska målet tillräck
lig lönsamhet för att överleva av egen kraft. 

Postverket anser vidare att ett kapitaltillskott från ägaren måste lämnas 
innan krav på marknadsmässig förräntning och utdelning är relevant. Till 
dess kapitaltillskott lämnats anser Postverkct 5 % av rörelseintäkterna som 
resultat efter finansnetto vara en tillräcklig resultatnivå. 

Postverket anser att betalningsförmcdling i Postvcrkets regi är särskilt vik
tig för glesbygden. Ofta är Postverkets bctalningsförmedling genom postgi
rot via postkontor och lantbrevbärare den enda möjligheten som står till 
buds. Det är därför angeläget att Postverkets förutsättningar att bedriva 
postgiroverksamhet inte försämras. 

Föredragandens överväganden 

Postverket har inte befogenheter att uppta lån i Riksgäldskontoret eller på 
marknaden. Postverket har inte heller möjlighet att låna medel till bolag i 
Postkonccrnen. 

Riksdagen har i ett annat sammanhang (prop. 1990/91:29, bet. 
1990/91:FiU4, rskr. 1990/91:38) beslutat om riktlinjer för affärsverkens upp-

10 Riksdagen 1992193. I sam/. Nr /110. Bilaga 7 
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låning. Riktlinjerna innebär att verken bör ges möjlighet att inom av riksdag Prop. 1992/93:100 
och regering angivna ramar låna medel i Riksgiildskontoret. Riktlinjerna in- Bilaga 7 
nebär även att verken är fria att själva avgöra var man vill ta upp lån inom 
Sverige, förutsatt att Riksgäldskontoret givits möjlighet alt lämna anbud. 

Verken skall vidare ges möjlighet att inom angivna ramar låna medel till bo-
lag i affärsverkskoncernen. I de ramar som anges för verkens upplåning i 

Riksgiildskontoret och verkens utlåning till koncernbolag skall även bor-
gensåtaganden inräknas. 

Postverkct har i en skrivelse till regeringen hemställt om att ges möjlighet 

att ta upp lån i Riksgäldskontoret eller hos någon annan långivare och att 
affärsverket ges möjlighet till utlåning till bolag i Postkoncernen. 

Riksrevisionsverket har behandlat frågan om Postverkets upplåning i en 

rapport av den 30 april 1992 till foinansdepartementet. RRV anser att val
möjligheten att välja Riksgäldskontoret eller annan långivare är en modell 

som i sig synes fungera väl. Modellen inkl. dess koncernsyn bör enligt RRV -

med en bibehållen strikt särbehandling av postgiroinlåningen - kunna in
föras iiven för Postverket och dess bolagsgrupp. 

Jag föreslår mot bakgrund av detta dels att Postverket får låna på markna

den och i Riksgäldskontoret, dels att verket får låna ut pengar till bolagen i 
Postkoncernen. Jag föreslår att en ram p<I 1 miljard kronor införs för Post

verkets upplåning och att en ram på 600 miljoner kronor införs för Postver
kc:ts utlåning till bolag i Postkoneernen. I de föreslagna ramarna skall även 

borgcnsåtaganden inriiknas i enlighet med vad riksdagen beslutat (prop. 
1990/91:29, bet. 1990/9l:FiU4, rskr. 1990/91:38). Postgiroinlåningen skall 

även fortsättningsvis siirskiljas och således inte anviindas för finansiering av 
Postverkets verksamhet. Niir Postverket bolagiseras skall Irmemöjligheten i 

Riksgiildskontoret upphöra och redan upptagna lån awecklas. 
I proposition 1992/93:89 har regeringen föreslagit ändringar i bankrörelse

lagen (1987:617) som innehiir möjlighet till samverkan mellan bank, post 
och butik. Riksdagen har antagit förslaget (bet. 1992/93:NU9, rskr. 
1992/93: 109). Beslutet innebär att regeringen eller Finansinspektionen får, 
om det finns särskilda skäl, tillåta att en bank i ett lokalt bankkontor på en 
mindre ort tillhandahåller posttjänstcr. Vidare får regeringen eller inspektio
ne.n möjlighet att, om det finns särskilda skäl, tillåta att en bank låter sin 
verksamhet bedrivas av annan ~in bankens egen personal och i andra iin ban

kens egna lokaler. Det bör framhållas att samverkan mellan bank, post och 

butik bara behandlats med avseende på glesbygd och mindre orter. Frågan 
är emellertid av principiell betydelse och kommer att bli föremål för djupare 

och bredare behandling. Genom tilläggsdirektiv (Dir. 1992:95) har Betal

ningstjänstutredningen fått i uppdrag att kartlägga dels förekomsten av 

bankverksamhet i butiker och andra lokaler där varor eller tjänster tillhan
dahålls, dels riktlinjer för hur denna verksamhet bör organiseras och vilka 

förutsättningar som bör gälla. 

Postverkets samarbete mt!d Nordbanken 

Postsparbanken, den del av Postverkct som fusionerades med Kreditbanken 

år 1974, tillkom på 1880-talct. Postsparbanken inrättades för att stimulera 144 



sparandet hos främst mindre inkomsttagare. Postgirorörelsen startade år 
1925 och tillkom för att underlätta betalningsrörelsen och främja sådana be
talningsmetoder som är ägnade all minska användandet av kontanta medel. 
Fram till år 1974 utgjorde Postsparbanken och postgirot den sammanfat
tande benämningen Postbanken och utgjorde organisatoriskt en av Postver
kets huvudenheter. Med stöd av postbankslagen och instruktionen för Post
verket utövade Postbanken postgiro-, sparbanks- och personkontorörel
serna. 

Kreditbanken var ett av staten helägt bankaktiebolag, vars verksamhet 
liksom övriga affärsbanker reglerades av banklagens bestämmelser. Statens 
ägande av Kreditbanken har sin grund i att man år 1923 fick ta över Jordbru
karbanken för att förhindra en likvidation och stora förluster för småspa
rarna. År 1951 bildades Kreditbanken genom att Jordbrukarbanken slogs 
samman med kontor från fyra andra affärsbanker. Kreditbanken var i början 
av 1970-talet den till storleksordningen tredje av de dåvarande fem affärs
bankerna. 

Regeringen anförde i Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1969 att mot 
bakgrund av de då rådande utvecklingstendenserna, bl.a. ändrad efterfrågan 
på krediter och ökade krav på långfristiga krediter och samverkan mellan 
affärsbankerna, framstod ett ökat samarbete mellan de två statliga bankerna 
Postbanken och Kreditbanken som ett naturligt led i en politik som syftade 
till att anpassa organisationen av kreditgivningen till utvecklingen inom nä
ringslivet och byggnadsverksamheten. Departementschefen anförde att de 
båda statliga bankerna tillsammans svarade för en kreditgivningskapacitet 
som betydligt översteg något av de privata instituten. 

I Kungl. Maj:ts proposition nr 145 år 1973 återkom regeringen till riksda
gen beträffande Postbanken och Kreditbanken. Propositionens huvudsak
liga innehåll var förslaget att Postbanken och Kreditbanken fr.o.m. den ljuli 
1974 skulle sammangå till en statlig affärsbank kallad Post- och Kredit
banken (PK-banken). Kreditbanken föreslogs uppgå i sin helhet i PK-ban
ken. Postbankens sparrörelse och den räntebärande delen av postgirorörel
sen föreslogs också föras över till den nya banken medan den inte räntebä
rande delen skulle överföras till Postverket. 

Skälen till förslaget om ett sammangående av de båda statliga bankerna, 
var att samarbetet som föreslagits i 1969 års proposition mellan de båda ban
kerna endast kommit att ge begränsade resultat. Den främsta anledningen 
till detta tillskrevs den omständigheten att bankerna organisatoriskt alltjämt 
var fristående från varandra och företagsmässigt stod i ett visst konkurrens
förhållande till varandra. 

I propositionen anfördes vidare att något behov av att till en ny bank över
flytta vare sig hanteringen eller ledningen av den betalningsförmedling, som 
girorörelsen primärt var avsedd att utföra, inte syntes föreligga. Önskemål 
att samordna Postbankens och Kreditbankens ekonomiska resurser ansågs i 
stället kunna tillgodoses genom att det fastslogs att Postverket inte skulle 
bedriva utlåning eller annan medelsplacering utan all vid varje tidpunkt 
förefintliga medel, som huvudsakligen härrörde från girorörclsen, skulle 
vara placerade på räkning i den nya bankenheten och där förräntas enligt 
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siirskilt faststiillda regler. Därmed hölls postgirorörelsen utanför samman

slagningen. 
D1.:n 1 juli 1974 bildades PK-banken. 
År 1987 iindrades Postvcrkcts och PK-bankcns samarbetsavtal på sådant 

sätt att Postvcrket sjiilv skulle förvalta postgirots likvida medel. Resultaten

heten Posten Finans bildades för detta ändamål. Man betonade ifrån rege
ringen att Postverkcts ställning som bctalningsförmedlare skulle behållas 

och att bankverksamhet ej fick utvecklas. 
I ett regeringsbeslut den 15 november 1990 fastställdes riktlinjer för Post

verkcts samarbete med banker, m.m. Postverket har enligt detta beslut riitt 
att sluta <tvtal om samarbete med olika banker. När sådana avtal sluts får det 

emellertid inte rf1da något tvivel om att avtalen bygger på icke-exklusivitet. 

Avtal med banker måste bygga på förutsättningen att Postverket inte helt 

eller delvis äger någon bank. Postverket kan ha samarbete med olika banker, 

men en parts tilltriide till kontorsnätet får inte göra det omöjligt för andra 

banker att teckna avtal av samma omfattning. 
Vidare fastställdes i regeringsbeslutet att Postverkcts engagemang i bank

sektorn skall bygga på transaktioner och förmedling av affärer på ett sådant 

sätt att banklagcns regler om rätt att delegera inte bryts. Postverket skall 
ocks<l kunna marknadsföra de tjänster samarbetet omfattar. Postvcrket skall 
däremot inte bevilja krediter och inte ha del i de kreditrisker som uppkom

mer till följd av förmedlade affärer. 
Den 5 mars 1991 slöt Postverkct avtal med Nordbanken och Sparban

kerna. Avtalet med Nordbanken är femårigt. Enligt avtalet skall Postverket 

förmedla Nordbankens tjiinster på samtliga postkontor. Avtalet med Spar
bankerna avser kontorssamverkan och transaktionsaytal. 

Postgirot oclz de statliga betalningarna 

Riksdagen har godkänt att regeringen beslutar om avveckling av postgirots 
ensamriitl till de statliga betalningarna (prop. 1991/92:100 bil.I, bet. 
199 l/92:fiU20, rskr. 1991/92: 128). En avveckling av postgirots kvarvarande 
ensamrätt till statliga betalningar m<lste genomföras på ett sådant sätt att de 
krav som regeringen ställer på det statliga betalningssystemet uppfylls. Che
fen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat dessa krav som i 

korthet är att förmedlingen av de statliga betalningarna skall ske på ett för 

staten kostnadseffektivt sätt, ränteförluster minimeras och fördröjningar 

undvikas. Vidare måste statens informationsbehov tillgodoses och valfrihet· 

skapas för allmiinhet och myndigheter. Även säkerhe.ten för betalningarna 

skall beaktas. 
Regeringen har mot bakgrund av detta ansett det angeläget att en analys 

av alternativa lösningar för avreglering av statliga betalningar görs. Rege

ringen har utrett och belyst alternativa lösningar och genomfört konsekvens

analys av skilda lösningar för avvecklingen av postgirots kvarvarande ensam

rätt till statliga betalningar. Översynen har omfattat postkontorsnätet som 
drivs av divisionen bank och kassa inom Postverket, postgirot och Nord

banken. 
Postgirot är en dominerande aktör på betalningsmarknaden i Sverige med 
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en marknadsandel på ca 55 %. Postgirot är emellertid beroende av de stat- Prop. 1992/93:100 
liga betalningarna för att vidmakthålla denna ställning. Postgirots intäkter Bilaga 7 
är mycket ränteberoende. Postgirots resultat är till stor del beroende av stat-
liga betalningar. 

Utvecklingen av den svenska girerings- och betalningsmarknadcn mot 
ökad konkurrens och förbättrad effektivitet torde bäst uppnås genom att två 
olika betalningssystcm, postgirot och bankerna/bankgirot, bevaras. Emel
lertid bör befintliga barriärer mellan de båda systemen reduceras för att 
uppnå en konkurrens på jämbördiga villkor. Som exempel på barriärer kan 
nämnas dels den subventionering som postgirot uppbär genom den kvarva
rande ensamrätten till statliga betalningar, dels svårigheten för postgirot att 
erbjuda autogirolösningar till privatpersoner eftersom man inte tillåts till
gång till alla affärsbankers lönekonton. 

I översynen har möjligheten till ökade avgiftsuttag för att kompensera in
täktsbortfall i förmedlingen av de statliga betalningarna till följd av avregle
ring belysts. Det har klarlagts att det finns potential för avgiftshöjningar, vil
ket skulle till viss del kunna kompensera postgirot för minskade ränteintäk
ter. 

Postkontorsnätet är beroende av samarbetet med Nordbanken för att 
kunna upprätthålla en service av den omfattning vi känner i dag. År 1991 
hade Postverket intäkter till följd av bankuppdrag som uppgick till 1556 mil
joner kronor. Den stora huvuddelen av dessa intäkter avser samarbetet med 
Nordbanken. 

Samarbetet mellan Postverket och Nordbanken utformades redan vid 
sammanslagningen av Post- och Kreditbanken år 1974. I kort innebär det 
att postkontorsnätet och lantbrevbäringen fungerar som ett kompletterande 
kontorsnät för Nordbankens tjänster. Nordbanken har ett stort antal löne
kontokunder som fördelar sig över hela landet. Eftersom Nordbankens kon
torsnät är av begränsad omfattning, endast ca 200 bankkontor, har detta 
medfört att merparten av Nordbankens privatkunder utför sina bankären
den på postkontor. Nordbankens samarbete med bank och kassa är därför 
mycket betydelsefullt för lönsamheten för bankens privatkundsverksamhet. 
Samtidigt svarar Nordbanken för en betydande del av intäkterna i affärsom
rådet bank och kassa. 

Vad beträffar samarbetet mellan postgirot och Nordbanken har även detta 
till vissa delar sin grund i beslutet år 1974. I dag är Nordbankens personkon
torörelse en integrerad del av postgirots datasystem och postgirot tillhanda
håller på entreprenad databehandling, bokföring och girobetalningar för 
personkonton. På företagssidan erbjuds Nordbankens kunder med företags
konto och girokapitalkonto direktanknytning till postgirots gireringsservice 
och andra betalningsserviceprodukter. 

Postkontorsnätet är det största kontorsnätet för banktjänster i Sverige 
med totalt ca 2 000 filialer vilket motsvarar knappt 40 % av det totala antalet 
post- och bankkontor i Sverige. Postkontorsnätet drivs av affärsområdet 
bank och kassa i Postverket. Bank och kassa har fyra huvudsakliga uppdrags
givare, tre av Postverkets affärsområden, brev, lättgods och postgirot samt 
Nordbanken. Den service bank och kassa tillhandahåller för Nordbanken är 
banktjänster för i huvudsak privatpersoner som är Nordbankskunder. För 147 



postgirot tillhandahålls in- och utbetalningar på postgirokonton. För brev 
och lättgods tillhandahålls försäljning och distribution av dessas produkter. 

Den översyn som genomförts påvisar att postgirot med nuvarande befo
genheter klarar att den kvarvarande ensamrätten till statliga betalningar av
skaffas. De minskade intäkter som kan bli effekten av ökad konkurrens om 
statliga betalningar bör till viss del kunna kompenseras med ökade avgiftsin
täktcr. I dm mån postgirot anser sig behöva komplettera betalningsförmed
lingstjänstcn med banktjänster bör detta lösas genom samarbete med andra 
banker. Jag anser att ytterligare befogenheter inte är aktuella för postgirot. 
Postgirot bör vidare verka som en oberoende betalningsförmedlare. 

På betalningsmarknaden kommer postgirot att verka under allt hårdare 
konkurrens till följd av avregleringen av de statliga betalningarna. För att 
klara denna situation bedömer jag det som angeläget att postgirot drivs i ak
tiebolagsform inom ramen för Postkoncernen. Mot denna bakgrund föreslår 
jag att postgirot ombildas till aktiebolag senast i samband med Postverkets 
bolagisering. Som regeringen underströk i prop. 1991/92: 100 bil. 1 skall post
girots affärsidc och verksamhetsområde även i framtiden bestå av effektiv 
betalningsförmcdling. 

Awecklingcn av postgirots kvarvarande ensamrätt till statliga betalningar 
bidrar till ett effektivare betalningssystem. Effektiviteten hämmas dock av 
att vissa systemlösningar, exempelvis sådana som förutsätter att postgirot får 
rätt att verkställa betalningar genom debiteringar på bankkonton, inte har 
kunnat införas. Jag förutsätter att klargörandena av konkurrensförutsätt
ningarna på bctalningsmarknaden, som skapas om rik.sdagen beslutar i enlig
het med de förslag jag redovisar, leder till att postgirot och bankerna/bankgi
rot gemensamt gör ett förnyat försök att finna lösningar som ytterligare ökar 
effektiviteten i bctalningssystemet. 

I avsnittet Särskilda frågor i denna propositions bilaga 1 redogör chefen 
för Finansdepartementet att regeringen avser att återkomma till riksdagen 
med förslag till lag som skall gälla för Postgirot AB:s verksamhet. I samband 
med införandet av ny lagstiftning för Postgirot AB kommer verksamheten 
att ställas under tillsyn av Finansinspektionen. 

Postverkcts affärsområde bank och kassas fyra huvuduppdragsgivare, 
brev, lättgods, postgirot och Nordbanken finansierar genom köp av tjänster 
kontorsnätet. Banden mellan bank och kassa och dess huvuduppdragsgivare 
är starka. Bank och kassa bör därför fördjupa samarbetet med och fortsätt
ningsvis verka för sina huvuduppdragsgivare och strukturera och organisera 
sig i enlighet med dessas önskemål. Postverket bör således fördjupa samar
betet med Nordbanken. Samarbetet bör givetvis ske på affärsmässiga grun
der. Det bör inte längre finnas hinder för Postverket att sluta avtal med 
Nordbanken som ger Nordbanken exklusiv rätt till distribution av finansiella 
tjänster. Ett sådant avtal mellan Postverket och Nordbanken bör dock inte 
hindra att möjlighet ges för andra banker att knyta avtal i de delar av Sverige 
där Finansinspektionen tillåter att bank- och postärenden sker i andra loka
ler. På detta sätt garanteras en fungerande betalningsservice även i de glest 
befolkade delarna av Sverige. 

Affärsområdet bank och kassa genomdriver för närvarande ett omfat
tande rationaliscringsprogram som informerades om i 1992 års budgetpropo-
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sition (prop. 1991/92: 100 bil. 7), men kommer att ha fortsatt stora krav på 
omstrukturering de närmaste åren för att möta sina uppdragsgivares föränd
rade behov. 

Den f m1satta inriktningen för Pos(verket 

I prop. 1991/92: 100 bil. 7 aviserades Postverkcts bolagisering i ett moderbo
lag och förslagsvis de fyra affärsområdena brev, lättgods, bank och kassa 
samt postgirot som dotterbolag. I propositionen anfördes vidare att en bo
lagsbildning kan bli aktuell när postlagsutredningen slutförts och vissa andra 
frågor fått sin lösning, bl.a. mervärdesskatt på brevbefordran och Postvcr
kets pcnsionsskuld. 

Regeringen har föreslagit att Postverkets ensamrätt till brevbefordran av
vecklas (prop. 1992/93: 132). Trafikutskottet anför i sitt betänkande att man 
delar regeringens uppfattning att marknadsförändringar i kombination med 
otydliga signaler om konkurrensförutsättningarna för brevvcrksamhcten 
motiverar att Postvcrkets ensamrätt till brevbefordran avvecklas redan 
fr.o.m. den 1 januari 1993. 

Enligt utskottet utgör en rikstäckande postservicc med god kvalitet och till 
rimliga priser en väsentlig del av ett lands infrastruktur. Det är därför, enligt 
utskottet, nödvändigt att skapa villkor som möjliggör för Postverket att upp
fylla statsmakternas krav beträffande kvalitet och service. Postverket har 
förklarat att det är möjligt att under vissa förutsättningar klara rikstäckande 
postscrvice utan statliga bidrag. De förutsättningar Postverkct avser är bl.a. 
att Postverket bolagiseras, att brev- och tidningstjänstcr blir mervärdesskat
tcpliktiga, att Postverket kan marknadsanpassa sin prissättning med bibehål
let enhetsporto för enstaka försändelse. 

Utskottet framhåller, mot bakgrund av detta, betydelsen av att regeringen 
snarast återkommer till riksdagen med förslag om postlag och bolagisering 
av Postverket. 

Postverket har till regeringen framfört att det regionala åtagandet bör ses 
över efter en treårsperiod samt att sociala åtaganden ersätts. 

Postverkets totala pensionsskuld och löneskatt överstiger koncernens 
egna kapital. I samband med bolagiseringen måste detta ges en lösning så att 
Postverket erhåller en godtagbar soliditet. 

I samband med det förslag som nu läggs om postgirots bolagisering är det 
angeläget att även resterande delar av Postverket bolagiseras i enlighet med 
tidigare riktlinjer. Postverket står inför ett krävande omstrukturerings- och 
rationaliseringsarbete i alla sina affärer. En förutsättning för att Postverket 
skall lyckas hävda sig i konkurrensen är att verksamheten bedrivs med 
samma regelverk och konkurrensvillkor som övriga aktörer har att verka un
der. 

Postvcrket har haft två monopol som skyddat dess verksamhet, dels en
samrätt till brevbefordran, dels ensamrätt till ca hälften av statens betal
ningar. Fr.o.m. den 1 januari 1993 är Postverkets ensamrätt till brevbefordan 
avvecklad och den 1 juli 1993 föreslås postgirots kvarvarande ensamrätt till 
statliga betalningar avvecklas. Detta medför att Postverket i stora delar av 
sin affärsverksamhet inte längre är skyddad mot utan är utsatt för konkur
rens. 
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Affiirsområdet brev möter konkurrens på traditionell brevbefordran men 
även från andra media som telefax och elektronisk post. Konkurrensen 
skärps på brewerksamhetens marknader och hårda krav kommer därför att 
ställas på affärsområdct. 

Affärsområdet lättgods brottas med lönsamhetsproblem. Det kommer att 
krävas att denna verksamhet får drivas under liknande förutsättningar som 
konkurrenternas för att komma till rätta med underskottet. 

Postgirot kommer till följd av att den kvarvarande ensamrätten på statliga 
betalningar awccklas få allt hårdare konkurrens från banksektorn och be
höva införa nya avgifter och ersättningar för att kompensera bortfall av rän
teintäkter. Detta kommer att ställa krav på att verksamheten drivs affärs

mässigt. 
Affärsområdet bank och kassa genomför för närvarande en omfattande 

rationalisering av kontorsnätct diir ett stort antal kontor skall ändra form 
samtidigt som effektivitetsförbättringar på postkontoren införs. Affärsom
rådena brev och lättgods samt postgirots allt svårare konkurrenssituation 
kommer att föra med sig att bank och kassa får ytterligare krav från sina 
uppdragsgivare att minska kostnaderna. Även Nordbanken genomför ett 
omfattande rationaliscringsprogram och kommer att ställa krav på kostnads
effektivitct i sitt kontorssamarbete med affärsområdet bank och kassa. 

Postverkets situation är utsatt och det är därför angeläget att Postverket 
får möjlighet att driva sin verksamhet i bolagsform. Som jag angav i förra 
årets budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 7) är fördelarna med aktie
bolagsformen främst en tydlig uppdelning av ansvar och befogenheter. Den 
verkställande ledningens befogenheter är klara och tydliga inom ramen för 
de riktlinjer och begränsningar som styrelse och bolagsstämma ställer upp. 
Uppdelningen medför att den verkställande ledningen har bättre möjlighe
ter att ta snabba beslut i takt med vad marknaden kräver än vad ledningen 
av ett affärsverk har. Jag bedömer det som angeläget att även övriga förut
sättningar ges Postvcrket snarast, bl.a. mervärdesskatt på brev- och tidnings
tjänster och ersättning för sociala åtaganden. Detta bör skapa förutsätt
ningar för en fortsatt väl fungerande postservice till rimliga priser. 

Postverket bör enligt min mening bolagiscras senast den 1 januari 1994. 
Jag avser därför att återkomma till riksdagen under år 1993 med ett förslag 
till bolagisering av Postverket och förslag till lag om postverksamhet. 

Ersättning till Postverket för rikstiickande betalnings- och kassaservice 

I prop. 1991/92:100 bil. 7 infördes ett nytt anslag till Postverket för nettokost
naden för att upprätthålla daglig och rikstäckande betalnings- och kassaser
vice på orter där alternativ till Postverket saknas. 

Jag föreslår mot bakgrund av besparingsskäl, som är angelägna, att ned
dragning av anslaget J 1. från 300 miljoner kronor till 250 miljoner kronor 
sker. Den modell som införts innebär att staten köper rikstäckande betal
nings- och kassaservice av Postvcrket. Neddragningen av anslaget medför att 
ersättningen sänks. Jag bedömer emellertid att Postverkct bör kunna tillhan
dahålla daglig och rikstäckandc betalnings- och kassaservice av den nuva
rande omfattningen även vid denna liigre crsättningsnivå. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna Postverkets treårsplan för åren 1994-1996, 
2. godkänna vad jag anfört om Postverkets rätt att ta upp lån på 

marknaden eller i Riksgäldskontoret och att låna ut pengar till bolag 
i Postkoncernen, 

3. godkänna vad jag anfört om ram för Postverkets upplåning och 
Postverkcts utlåning till bolag i Postkoncernen, 

4. godkänna vad jag anfört om Postvcrkets fortsatta samarbete med 
Nordbanken och övriga banker samt 

5. godkänna inriktningen mot en bolagisering av Postvcrket senast 
den 1 januari 1994. 

Anslagsfrågor 

J 1. Ersättning till Postverket för rikstäckande betalnings
och kassaservice 

1992/93 
1993/94 

Hemställan 

Anslag 
Förslag 

300000000 

250000000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till Postverket för rikstäckande betalnings- och kas

saservice för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 
250000 000 kr. 
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Särskilda frågor 

A. Investeringar i infrastruktur under 1990-talet 

Sammanfattning av föredragandens bedömningar och förslag: 

- Investering i infrastruktur skall finansieras genom lån som tas upp 
i Riksgäldskontoret. 

- En total invcsteringsram bör anvisas för investeringar i vägar, järn
vägar och kollektivtrafikanläggningar för perioden 1994-2003. 

- Ett förslag till hur resurserna skall fördelas mellan Vägverket och 
Banvcrket kommer att presenteras senare i vår. 

- Investeringsramen skall kopplas till de 10-åriga investcringsplancr 
som Vägverket, Banverkct och länsstyrelserna upprättar under 
hösten 1993. 

- För att täcka räntekostnader och amorteringar av upptagna lån 
skall ett särskilt kapitalkostnadsanslag inrättas för Banverket och 
Vägverket. 

1.1 Investeringar i infrastruktur åren 1960-1992 

Investeringar i infrastruktur inom transportsektorn sjönk från en nivå på ca 
2 % av bruttonationalprodukten på 1960-talct till en nivå på ca 0,5 % under 
slutet av 1980-talet. Investeringar i infrastruktur har till stor del fått stå till
baka för andra behov i samhället. Under samma period har tillväxten i den 
svenska ekonomin avtagit. 

Den minskande andelen investeringar i infrastruktur har bl.a. medfört att 
vägnätet inte har byggts ut i den takt som skisserades i slutet av 1960-talet. 
Av de bedömda investcringsbchoven under perioden 1970-1984 tillfördes 
endast resurser motsvarande 27 %. Investeringarna som skett i transportin
frastrukturen kan jämföras med de investeringar som skett i telekommuni
kationer under senare år. Televerket har genom självfinansiering de senaste 
åren investerat betydligt mer i telekommunikationer än vad som investerats 

totalt i transportinfrastrukturen. Televerket investerar för närvarande i stor

leksordningen 8-10 miljarder kronor per år. 
Under åren 1991 och I 992 har det fattats beslut om stora investeringar i 

vägar och järnvägar. Bland de stora projekten kan nämnas utbyggnaden av 
Mälarbanan och Svealandsbanan som är finansierade i sin helhet, Arlanda

banan på delen Ulriksdal-Rosersbcrg (det s.k. fyrspåret), delar av utbygg
naden av Västkustbanan och Ostkustbanan, motorvägsutbyggnad på delar 
av E 4, E 6 och E 20. Förberedelser för en fast förbindelse över Öresund på
går. Bland de projekt som snart kan förverkligas kan bl.a. nämnas en ny för
bindelse över Ångermanälven på väg E4. Utbyggnaden av ovan nämnda 
projekt kommer att ske under flera år på 1990-talet, dock med en tyngd

punkt på dess första hälft. 
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Figur 1.1.1 Infrastrukturinvesteringarnas andel av BNP 
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Beräkningarna innehAller investeringar i vägar och järnvägar. 
Beräkningarna för 1992 grundar sig på Finansplanens prognos för bruttonationalprodukten 

Under 1990-talet planeras även utbyggnaden av trafiksystemen i Stock
holm, Göteborg och Malmö att ske. Kostnaden för dessa investeringar kan 

grovt skattas till drygt 50 miljarder kronor. Vissa av de vägutbyggnader som 
är planerade inom ramen för storstadsöverenskommelscrna förutsätter en 

finansiering med trafikavgifter. 
Under budgetåret 1992/93 kommer ca 12-13 miljarder kronor att investe

ras i infrastrukturen. Det är mer än dubbelt så mycket som föregående bud
getår och mer än tre gånger så mycket som på 1980-talet. 

1.2 Finansiering 

Investeringar i vägar och järnvägar finansieras traditionellt genom årliga an
slag på statsbudgeten. Utgångspunkten för vilka investeringar som skall gö
ras är de gällande 10-åriga investeringsplanerna för investeringar i riksvägar, 
stomjärnvägar och länstrafikanläggningar. De årliga investeringsanslagen 

har sedan slutet på 1980-talet varit ca 4,6 miljarder kronor per år. 

Riksdagen beslutade år 1991 att inrätta ett anslag för investeringar i trafi

kens infrastruktur. Anslaget skulle främst användas för större sammanhållna 

projekt av nationell betydelse som gagnar tillväxten och miljön och stor

stadsregionernas trafiksystem. Riksdagen angav en planeringsram på 20 mil

jarder kronor för resten av 1990-talct. 

Riksdagen anvisade 10 miljarder kronor till anslaget men utlovade att en 

påfyllnad av anslaget med ytterligare 10 miljarder kronor skulle ske senare. 
I syfte att möta lågkonjunkturen och minska arbetslösheten har riksdagen 
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vid två tillfällen, december 1991 och juni 1992, beslutat om extra medel till Prop. 1992/93: 100 
transportsektorn. Bilaga 7 

1 december 1991 beslutade riksdagen (prop. 1991/92:25, bet. I 991/92: 
TU5, rskr. 1991/92:88) att inrätta ett anslag för vissa produktivitets- och sys
sclsättningsfrämjandc åtgärder. Anslaget som är på 1,5 miljarder kronor för
delades enligt följande, vägar 984 miljoner kronor, järnvägar 263 miljoner 
kronor, drift av inlandsbanan 100 miljoner kronor, tele och flyg tillsammans 

153 miljoner kronor. 
1 juni 1992 beslutade riksdagen (prop. 1991/92:150, bet. 1991/92:TU22, 

rskr. 1991/92:333) att inrätta ett anslag på 2,2 miljarder kronor för undcr
hållsåtgärder på vägar och järnvägar och till reinvesteringar på främst 
mindre objekt på länsvägar och vissa järnvägar. 

Riksdagen beslutade i december 1992 i samband med behandlingen av 
den s.k. krispropositionen (prop. 1992/93:50, bet. 1992/93:FiU I, rskr 
1992/93:134) att anslå ytterligare 1 ,5 miljarder kronor för åtgärder på liinsvä

garna i skogslänen. 
De extramedel som anvisats till vägar har inneburit beslut om ca 310 större 

investeringsprojckt och ca 1056 underhållsåtgärdcr. Av dessa beslutade pro
jekt har ca 300 byggprojekt och ca 673 underhållsprojekt redan påbörjats. 
Av de 673 underhållsprojekten är 269 projekt avslutade. 

Den ökade produktionsvolym som extraanslagen innebär medför att Väg
verket under år 1992 beräknas öka produktionen med drygt 3,2 miljarder 
kronor och under år 1993 med ca 5,1 miljarder kronor. 

Den ökade produktionsvolymen inom Banverket beräknas under år 1992 
bli ca 1,9 miljarder kronor och under år 1993 ca 2,5 miljarder kronor. 

Av figur 1.2.1 och 1.2.2 framgår den ökade produktionen vid Vägverket 
och Banverket som följd av den ökade medelstilldelningen under år 1991 och 
år 1992. 

1.3 En ny finansieringsmodell 

Föredragandens överväganden 

Flera mycket angelägna investeringar har inte gått att finansiera inom hittills 
anslagna ramar. 

Jag föreslår därför att investeringar i vägar, järnvägar (inkl. eldrifts- och 

telenätsutrustning) och kollektivtrafikanläggningar skall finansieras genom 
lån som tas upp i Riksgäldskontoret. För att finansiera räntor och amorte
ringar bör ett särskilt kapitalkostnadsanslag inrättas. En total investerings
ram och en låneram bör anvisas för investeringar i vägar, järnvägar och kol
lektivtrafikanläggningar för perioden 1994-2003. Utöver ordinarie investe
ringar kommer ytterligare investeringar för 30 miljarder kronor att göras, 
varav 10 miljarder kronor avser redan fattade beslut. 

Jag avser att senare i vår, i samband med att jag lägger propositionen om 
inriktningen av investeringar i trafikens infrastruktur, komma med ett för
slag till hur resurserna skall fördelas mellan Vägverket och Banverket. lnvc
steringsramen och låneramen kommer sedan att kopplas till de 10-åriga invc-
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Figur 1.2.1 Ökad produktion vid Vägverket med extramedel 
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Figur 1.2.2 Ökad produktion vid Banverket med extramedel 
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steringsplanerna som Vägverket, Banverket och länsstyrelserna skall upp
räl!a under hösten 1993. 

Jag avser också att återkomma med förslag till hur stort kapitalkostnads
anslag som skall anvisas nästa hudgetår för ränta och amortering av upp
tagna lån. 

1.4 Planeringsprocessen för infrastrukturinvesteringar 

Bakgrund 

Riksdagen har framfört (prop. 1991/92:100 bil. 7, bet.1991/92:TU22, rskr. 
1991/92:333) att regeringens och riksdagens inflytande över investeringspla
neringen bör stärkas. Riksdagen konstaterade samtidigt att de för närva
rande saknar ett utbyggt beslutsunderlag som gör det möjligt att på ett till
fredsställande sätt fatta beslut om övergripande politiska awägningar. Riks
dagen förutsätter därför att regeringen fortsättningsvis för riksdagen presen
terar ett unuerlag som gör det möjligt att tydligare överblicka hur infrastruk
turen och transportsystemet som helhet påverkas av en föreslagen investe
ringsinriktning. 

Regeringen kommer redan i vår att för riksdagen presentera ett beslutsun
derlag som gör det möjligt alt ta ställning till alternativa investcringsinrikt
ningar inom transportsystemet. Av underlaget kommer att framgå hur olika 
delmål, såsom effektivt resursutnyttjande, miljöhänsyn, regional balans kan 
tillgodoses vid val av olika inriktning. De i trafikpolitiska målen inneboende 
konflikterna kommer att lyftas fram och alternativa utvecklingar att ställas 
mot varandra. Trafikpolitiken kan bidra till att förverkliga andra angelägna 
samhällsmål. Val av inriktning för investeringarna och dess betydelse för 
t.ex. miljömålen kommer att belysas. 

Underlaget kommer även att belysa förutsättningarna för en utökad kust
sjöfart samt hur tillgängligheten kan förbättras genom ett bättre utnyttjande 
av flygtrafik över längre avstånd. 

Föredragandens överväganden 

Jag bedömer att det underlag som regeringen för närvarande utarbetar kom
mer att göra det möjligt för riksdagen att på ett tillfredsställande sätt fatta 
beslut om övergripande trafikpolitiska awägningar utan att för den skull ta 
ställning till enskilda projekt och detaljer. 

Efter riksdagens beslut om investeringarnas inriktning och fördelning av 
låneramar mellan riksvägar, stomjärnvägar och länstrafikanläggningar kom
mer regeringen att ge berörda infrastrukturverk i uppdrag att upprätta lång
siktiga investeringsplaner mot bakgrund av den inriktning som riksdagen be
slutat. Nya investcringsplaner kommer att föreligga under våren 1994. 

1.5 Överenskommelserna om trafiken i storstadsregionerna 

Regeringen redovisade år 1991 i propositionen Näringspolitik för tillväxt 
(prop. 1990/91:87) de principöverenskommelser som hade träffats i de tre 
storstadsregionerna. Riksdagen behandlade överenskommelserna under vå-
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ren 1991 (bet. 1991/92:TU24, rskr. 1991/92:286). Med utgångspunkt i dessa 
överenskommelser har ytterligare förhandlingar m.m. genomförts beträf
fande vissa frågor som inte löstes i överenskommelserna. Det nuvarande lä
get beträffande överenskommelserna samt regeringens överväganden redo
visas nedan. 

Stockholmsregionen 

Bakgrund 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna i Stockholms 
stad och län träffade den 23 januari 1991 en överenskommelse om samord
nade åtgärder för att förbättra miljön, öka tillgängligheten och skapa bättre 
förutsättningar för utveckling av Stockholmsregionen. Denna överenskom
melse krävde kompletterande avtal och planering för fullt genomförande av 
de i uppgörelsen medtagna investeringsprojekten. Parterna sköt på ett slut
ligt ställningstagande vad avsåg byggandet av Österleden och Västerleden. 
Parterna sköt också upp ställningstagandet till införandet av avgifter på bil
trafiken. 

Den 29 september 1992 enades parterna i Stockholmsregionen om ett till

lägg till överenskommelsen per den 23januari 1991. 
Överenskommelsen omfattar program och planer för investeringar i kol

lektivtrafiken om ca 15,8 miljarder kronor, i trafikleder om ca 18,2 miljarder 

kronor samt i övriga väganknutna investeringar 1,9 miljarder kronor (pen
ningvärde 1992-01). Totalt omfattar uppgörelsen investeringar om 35,9 mil
jarder kronor. 

Överenskommelsen om åtgärderna omfattar tidsperioden fram till 2006 
och bedöms få stor inverkan på markanvändningen och miljön inom Stock
holmsregionen. Projekten skall före genomförandet prövas på sedvanligt 
sätt med tillämpning av gällande lagstiftning. Enligt regeringens bedömning 
(regeringsbeslut 1993/3508/7) behövs, med hänsyn till alt Dennisöverens
kommelsen omfattar flera projekt och berör flera kommuner, en samlad bild 
av hur hushållningsfrågorna enligt NRL behandlas i överenskommelsens ge
nomförandeskede. Regeringen har därför i okioher 1992 med stöd av 6 kap. 
2 § naturresurslagen begärt en redovisning av berörda kommuner hur de i 
sin planering enligt plan- och bygglagen avser att tillgodose intressen som rör 
hushållningen med naturresurser i de områden som berörs av överenskom
melsen. Länsstyrelsen skall bl.a. redovisa vad överenskommelsen som hel
het innebär för miljön i området. Härigenom får regeringen en samlad bild 
av hur hushållningsfrågorna enligt naturresurslagen behandlades i överens
kommelsens genomförandeskede samt vad överenskommelsen innebär för 
miljön. 

Regeringen har våren 1992 beslutat om att anvisa 106 miljoner kronor till 
Banverket för att tidigarelägga upprustningen av Nynäsbanan på delen Väs
terhaninge- Nynäshamn. 

Vidare har regeringen i november 1992 uppdragit åt Banverket att utar
beta en lösning på kapacitetsprohlcmet mellan Stockholms Central och 
Årsta med utgångspunkt från att statliga 111edcl inte täcker kostnaden för ett 
tunnelalternativ. 
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Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken byggs ut och rustas upp för totalt 15,8 miljarder kronor. 
Programmet för kollektivtrafik medför förbättring av kvalitet vad avser tur
täthet, sittplatstillgång, rcgularitet och standard på vagnar och stationer. De 
kollektiva rcsmöjlighetcrna utvecklas vad avser långväga resor och resor på 
tvären. Fordonen i kollektivtrafiken ges även en bättre miljökvalitct. Kol
lektivtrafiksatsningen innehåller följande delar: 

Utbyggda järnvägsspår: 
Nya spår Stockholm C-Årsta 
Dubbclspår Kallhäll-Kungsängcn 
Dubbelspår Älvsj6-Västerhaningc och 
upprustning Västcrhaninge-Nynäshamn 

1,6 miljarder kr 
1,2 miljarder kr 

1.1 miljarder kr 

Upprustning, utbyggnad och förnyelse av tunnelbanan: 

Nya vagnar 
Rcinvcstering i bana 
T-bana Hjulsta-Barkarby 

Övriga åtgärder: 

Utbyggnad och upprustning av Roslagsbanan 
Byggande av snabbspårväg 
Miljövänliga bussar 

Trafikleder 

4,0 miljarder kr 
2,4 miljarder kr 
0,3 miljarder kr 

0,6 miljarder kr 
2,1 miljarder kr 
0,3 miljarder kr 

Utbyggnaden av trafiklederna, en komplett ringled runt innerstaden och en 
yttre tvärled, är avsedda att helt betalas genom avgifter på biltrafiken. 

Utbyggnaden av en ringled runt innerstaden innebär att Essingeleden och 
Norra länken kompletteras med tre länkar, Södra länken, Norra länkens för
längning och Österleden. Utbyggnaden av dessa kompletterande delar sker 
till stor del i tunnlar. Byggandet påbörjas år 1994 och den sista etappen be
räknas öppna för trafik år 1998. Totalt beräknas utbyggnaden av Ringen 
kosta 10,5 miljarder kronor. 

Utbyggnaden av Yttre Tvärleden, som är en yttre förbifarts- och tvärled 
från Fors i Haninge kommun i söder till Rösa i Norrtälje kommun i norr, 
omfattar flera projekt till en kostnad av totalt 7,6 miljarder kronor varav 
Västcrlcdcn utgör den dyraste delen. Västerleden planeras från Kungens 
kurva i tunnel och fortsätter under Kungshatt samt under Lovön i tunnel. 
Trafikplatsen vid Ekerövägen förläggs under mark. Leden går i tunnel även 
under Grimstareservatct fram till Bergslagsplans trafikplats. Med undantag 
för tre broar går Västerleden helt i tunnel. Anläggningskostnadcn för Väs
tcrlcdcn beräknas till 4,6 miljarder kronor. 

Övriga väganknutna investeringar 

Förbättringar i gatumiljön i inner- och ytterstaden planeras i samband med 
att biltrafikcn i innerstaden kan minskas och kollektivtrafiken byggs ut. Ett 
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stomnät för kollektivtrafik på innerstadens gatunät införs och samplaneras 
med andra förändringar såsom trafikföring och utformning av gatuutrym
met. Infartsparkeringar byggs som ett komplement till kollektivtrafikservi

cen. Den totala kostnaden för dessa åtgärder är ca 1,86 miljarder kronor. 

Finansiering 

Överenskommelsen innebär all projekten finansieras genom statliga inve

sleringsanslag för länstrafikanläggningar, stomjärnvägar och överförda in

vesteringsmedel för riksvägar samt genom del särskilda statsbidrag för inve

steringar i storstäderna som staten avsatt för bl.a. Stockholmsregionen. Där
till kommer investeringsmedel som Stockholms läns landsting bidrar med 

och avgifter på biltrafiken 

Föredragandens överväganden 

Jag redovisade redan i propositionen om vissa frågor inom Kommunika

tionsdepartementets område (prop. 1992/93:132) under hösten 1992 min be
dömning av uppgörelsen om trafik och miljö i Stockholmsregionen. Jag före

slog också att Riksgäldskontorct inom en ram om sammanlagt högst 600 mil

joner kronor skulle ställa garantier för förberedelsearbetet för utbyggnaden 
av trafiklederna i Stockholmsregionen. 

Det förslag till bilavgifter för att finansiera utbyggnaden av trafiklederna 
som parterna förordar, alternativ (A4), granskas för närvarande av två obe

roende utvärderare. 
Jag avser att i anslutning till propositionen om lagstiftning om vägavgifter 

förelägga riksdagen förslag till statliga garantier för utbyggnad av Ringen 
och Yttre Tvärleden. En sådan garanti bör inte lämnas förrän avgiftssyste

mets närmare utformning klarlagts. 

Uppgörelsen förutsätter att erforderliga förändringar i lagstiftningen ge

nomförs innebärande att avgifter på bilism får tas ut i enlighet med överens
kommelsen. 

Förutsättningarna för hur ett avgiftssystem skall vara utformat har utarbe
tats av Vägverket i samband med förhandlingsarbctet. Parterna förordar 
också ett alternativ, A4. 

I regeringskansliet utarbetas för närvarande en promemoria med förslag 
till lagstiftning. Jag har för avsikt att remittera denna promemoria till be
rörda parter under våren 1993. Förslag till lag kan sedan lämnas till lagrådet. 

Därefter kan en proposition föreläggas riksdagen tidigast hösten 1993. Jag 

avser således att återkomma till riksdagen med ett förslag till lag om vägav

gifter för Stockholm. Samtidigt är jag beredd att lämna förslag till hur stora 
garantier eller låneramar som bör anvisas för utbyggnaden av Ringen och 

Yttre Tvärleden. 

11 Riksdagen 1992193. I sam/. Nr /OIJ. Bilaga 7 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 

159 



Malmöregionen 

Bakgrund 

Staten, Malmöhus läns landsting, Malmö stad och Kommunförbundet Mal
möhus träffade år 1991 en överenskommelse om trafik och miljö i Malmö
husregionen. Plancringssituationcn var emellertid oklar beroende på den då 
pågående planeringen för en fast Öresundsförbindelse och den osäkerhet 
som rådde beträffande anslutningarna till bron. Statens förhandlare an
mälde vid överlämnandet av överenskommelsen att det var nödvändigt med 
ytterligare förhandlingar med berörda parter när beslut fattats om en fast 
förbindelse över Öresund. 

Regeringen beslöt den 29 augusti 1991 alt uppdra åt chefen för Kommuni
kationsdepartementet att tillkalla en förhandlare för trafik- och miljöfrågor 
i Malmöregionen m.m. Förhandlarens uppgift har varit att med berörda par
ter utarbeta en överenskommelse om hur väg-, järnvägs- och kollektivtrafik
systemen i Malmöregionen skall utformas och anslutas till den fasta förbin
delse över Öresund som Sverige och Danmark träffat avtal om. 

Kommunalförbundet för Malmöhus läns kollektivtrafik och statens för
handlingsman träffade den l juni 1992 en överenskommelse om åtgärder i 
trafiksystemet i Malmöregionen. 

Föredragandens överväganden 

Den överenskommelse som träffats med parterna i Malmöregionen innebär 
att syftet med principuppgörelsen den 15 januari 1991 kan uppnås i sina hu
vuddrag. Jag avser därför att föreslå regeringen att påbörja utbetalningarna 
av statens bidrag i enlighet med den tidsplan som parterna gemensamt har 
utarbetat. 

Överenskommelsen omfattar i första hand anslutningar till en fast Öre
sundsförbindelse men innebär generellt förbättrade förutsättningar för trafi
ken på väg och järnväg i regionen. Totalt omfattar överenskommelsen inves
teringar på 2 835 miljoner kronor varav järnvägar l 010 miljoner kronor, vä
gar l 350 miljoner kronor och kollektivtrafik 475 miljoner kronor. 

Uppgörelsen finansieras på följande sätt: 

Byggande av riksvägar 
Nyinvesteringar i stomjärnvägar 
Byggande av länstrafikanläggningar 
Miljöbidrag 
SVEDAB 
Malmöhus trafik 
Investeringar i trafikens infrastruktur 

575 mkr 
300 mkr 
230 mkr 

75 mkr 
450 mkr 
375 mkr 
800 mkr 

överenskommelsen om åtgärderna omfattar en lång tidsperiod och be
döms få stor inverkan på markanvändningen och miljön inom Malmöregio
nen. Projekten skall före genomförandet prövas på sedvanligt sätt med till
Jämpning av gällande lagstiftning. För att få en samlad bild av hur hushåll
ningsfrågorna enligt naturresurslagen behandlas i överenskommelsens ge-
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nomförandeskede har regeringen i december 1992 med stöd av 6 kap. 2 § 

naturresurslagen begärt en redovisning av berörda kommuner hur de i sin 
planering enligt plan- och bygglagen avser att tillgodose intressen som rör 
hushållningen med naturresurser i de områden som berörs av överenskom
melsen. Länsstyrelsen skall bl.a. redovisa vad överenskommelsen som hel
het innebär för miljön i regionen. 

Härigenom får regeringen en samlad bild av hur hushållningsfrågorna en
ligt naturresurslagen behandlas i överenskommelsens genomförande skede 
samt vad överenskommelsen innebär för miljön i Malmöregionen. 

Kollektivtrafiken förbättras kraftigt genom utbyggnad av järnvägs trafiken 

som stommen i Skånes kollektivtrafiksystem och genom åtgärder som ökar 
busstrafikens effektivitet och attraktivitet samt minskar dess miljöpåverkan. 

Enligt överenskommelsen skall väganslutningen till bron ske genom en 
yttre ringväg runt Malmö som färdigställs i sin helhet senast när Öresunds
bron är klar. 

Järnvägen ansluts till Öresundsbron via Trelleborgsbanan. Frågan om en 
Citytunnel lämnas utanför avtalet. Parterna kommer dock gemensamt att ar
beta vidare med frågan om finansiering och ett senare genomförande av 
Citytunneln. 

Kommunalförbundet för Malmöhus läns kollektivtrafik, Vägverket, Ban
verket och länsstyrelsen har utarbetat en preciserad tidsplan för genomför
andet av de åtgärder som ingår i avtalet. Jag avser därför att föreslå rege
ringen att påbörja utbetalningarna av statens bidrag i enlighet med den tids
plan som parterna gemensamt har utarbetat. 

Göteborgsregionen 

Bakgrund 

I regeringens proposition (prop. 1990/91:87) Näringspolitik för tillväxt har 
en detaljerad redovisning av Göteborgsöverenskommelsen lämnats. Över
enskommelsen syftar till att genom åtgärder i det samlade trafiksystemet för-· 
bättra regionens miljösituation, öka tillgängligheten samt skapa bättre förut
sättningar för regionens utveckling. Överenskommelsen omfattar huvudom
rådena kollektivtrafik, regionaltåg och vägar. 

Investeringsvolymerna inom dessa huvudgrupper föreslogs till följande 
belopp under en 10-årsperiod. 

Kollektivtrafik 
Regionaltåg 
Vägar 

Totalt 

1 928-2 228 mkr 
2230 mkr 
5900 mkr 

10 058-10 358 mkr 

Av den totala volymen på drygt 10 miljarder kronor var knappt hälften 
4 851 miljoner kronor finansierade genom statliga och kommunala anslag 
och beräknade avgifter på biltrafiken. 

Arbeten med en förbättring av regionaltågsförbindelserna pågår med me
del från länstrafikanslaget. Bl.a. sker en ombyggnad av en järnvägstunnel 
vid Örgryte. För att samordna detta arbete med den underjordiska station 
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som är planerad vid Örgryte och som ingår i Göteborgsöverenskommelsen 
och för att möjliggöra ett rationellt byggande har regeringen våren 1992 be
slutat att anvisa 25 miljoner kronor av infrastrukturanslaget. 

Göteborgs kommun har på eget initiativ påbörjat arbeten med utbyggnad 
och förbättring av spårvägsnätet. Dessa arbeten ingår också i Göteborgs
överenskommelsen. 

Göteborgsöverenskommelsen förutsatte bl.a. att en ringled skulle byggas 
i ett östligt läge på visst avstånd från Göteborgs tätort. De totala effekterna 
och funktionen av en ringled med den föreslagna sträckningen har ifrågasatts 
och en av de berörda kommunerna har motsatt sig förslaget. 

I syfte att pröva en annan lösning av frågan om en ny förbifart för väg E 6 

gav därför regeringen Vägverket i uppdrag att utreda vägstrukturen i östra 
delen av Göteborgsregionen. Väh'Yerket har för regeringen presenterat en 
utredning med förslag till en huvudsträckning av väg E 6 närmare Göteborgs 
tätort än den föregående. Huvudsträckningen kan byggas enligt ett antal re
dovisade alternativ, varav vissa medför längre tunneldragningar. Utred

ningen redovisar även kostnader för de olika alternativen och med vissa be
räknade intäkter av bilavgifter. 

Regeringen beslutade den 19 november 1992 att uppdra till Vägverket att 
slutföra förhandlingarna med de regionala parterna om den slutliga sträck
ningen av väg E6 genom Göteborg. Samtidigt beslutade regeringen att Gö
teborgs stad får disponera 200 miljoner kronor inom ramen för avsatta l 300 

miljoner kronor för utbyggnaden av spårvägssystemet. 
Förutsättningarna för alt· Göteborgsöverenskommelsen skall kunna slut

föras bedöms som goda. Resultatet av Vägverkets uppdrag att slutföra för
handlingarna om vissa kvarstående vägfrågor får utvisa vilka lösningar som 
är lämpligast och vilken utbyggnadstakt som är möjlig med hänsyn till de 
intäkter från biltrafiken som kan förväntas. Om resultatet av Vägverkets för
handlingar redovisar en slutlig lösning av de ovannämnda frågorna bör reste
rande delar av statens extra bidrag till regionen kunna utbetalas i enlighet 
med principöverenskommelsen. 

Överenskommelsen om åtgärderna omfattar en lång tidsperiod och be
döms få stor inverkan på markanvändningen och miljön inom Göteborgsre
gionen. Projekten skall före genomförandet prövas på sedvanligt sätt med 
tillämpning av gällande lagstiftning. Regeringen kommer senare att ta ställ
ning till lämpliga former för hur hushållningsfrågorna enligt naturrcsursla
gen behandlas i överenskommelsens genomförande skede samt vad överens
kommelsen innebär för miljön i Göteborgsregionen. 

1.6 Redovisning av beslutade investeringar finansierade med anslaget K 1. 
Investeringar i trafikens infrastruktur 

Planeringsramen för investeringar i trafikens infrastruktur på 20 miljarder 
kronor är helt intecknad. Planeringsramen har fördelats på följande sätt: 
järnvägar 45 %, vägar 28 % och storstädernas trafiksystem 27 %. 

Den tidigare regeringen beslutade om fördelning av 11 070 miljoner kro
nor, varav 7 885 miljoner kronor i järnvägar och 3 185 miljoner kronor i vä

gar. 
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De investcringsprojekt som den tidigare regeringen beslutade att genom- Prop. 1992/93:100 
föra var huvudsakligen mycket omfattande projekt med lång byggtid såsom Bilaga 7 
Mälarbanan, Svealandsbanan, tunnel genom Hallandsåsen och utbyggnad 
av vägarna E 4, E 6 och E 20 till motorväg på vissa sträckor. Karaktäristiskt 
för dessa projekt är att det i flertalet fall saknades detaljplaner, arbetsplaner, 
bygghandlingar etc. vid tidpunkten för regeringens beslut att genomföra 
projekten. 

Exempel på byggtider beslutade av den tidigare regeringen: 

Mälarbanan 
Svealandsbanan 
Hallandsåsen 
Delar av Ostkustbanan 
Stambanan genom ÖN 
E 20 Arphus-Härad 
E4 Traryd 
E4 Vaggeryd 

1991-1999 
1992-1997 
1991-1996 
1991-1994 
1991-1996 
1991-1994 
1991-1994 
1991-1996 

Den nuvarande regeringen har beslutat om fördelning av 4015 miljoner 
kronor av planeringsramen på 20 miljarder kronor. Dessa drygt 4 miljarder 
kronor var det som återstod att fördela av planeringsramen då hänsyn tagits 
till att storstädernas trafiksystem skulle få ett extra statsbidrag på 5,5 miljar
der kronor. De projekt som regeringen anvisade medel till var sådana med 
snabb byggstart och relativt kort byggtid. 2479 miljoner kronor avsattes för 
investeringar på E 4, E 6, E 18 och E 20. 1536 miljoner kronor avsattes för 
järnvägsinvesteringar, främst Arlandabanan, Ostkustbanan och Västkustba
nan. 

Projekten på Västkustbanan har inte startats eftersom dessa medel bara 
får tas i anspråk av Banverket under förutsättning att en uppgörelse träffas 
om regional medverkan till utbyggnad av Västkustbanan. Flera av vägpro
jekten som avsåg investeringar på E 4 i AC och BD län kommer igång först 
under januari-mars 1993 (vilket är enligt gällande tidsplan). 

Beslutade projekt 

Järnvägar 
Objekt 

Västkustbanan totalt 1 43:Z miljoner kronor 
Tunnel genom Hallandsåsen 
Heberg-Öringe 
Tångaberg-Varberg 
Kungsbacka-Fjärås 
Vägport Sätinge 

Mkr byggtid 

900 1991-1999 
128 1993-1994 
102 1993-1994 
272 1993-1994 

30 1993-1993 

163 



Arlanda banan 

Ostkustbanan totalt 637 miljoner kronor 
Stoivrcta-Vallholma 
Bomansberget-Gävle 
Brobyte lggesund 
Uppsala-St(1ivrcta 
Tierp-Uppsala 
Hille-Ljusne 
Hudiksvall-Sundsvall 
lggcsund-Hudiksvall 

Svealands banan 
Mälarbanan 

Norrll stambanan totalt 117 miljoner kronor 
Bollnäs-Ramsjö 
Lövnäsel 
Morshyltan-Stoivik 
Brobvte Daliilvcn 
Ljusdal-..\ngc 

Stambanan Ovre Norrland 

Övriga järnvägsinvesteringar, totalt 280 miljoner kronor 
Upprustning av järnvägen Slätte-Moholm 
Bergslags pendeln 
Storuman-Hällnäs 
Kiruna-Riksgränsen 

Järnvägsobjekt under 10 miljonor kronor för 
framkomlighet, säkerhet och bärighet: 
Kopparbergs län 
Gävleborgs län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Norrboltens län 

Investeringar på av riksdagen utpekade vägar 

Objekt 

E 4 totalt 2 865 miljoner kronor 
Förbifart Traryd 
Förbifart Vaggeryd 
E-liinsgrä ns-G ammelstad 
Trafikplats Måby 
Norrala norrut 
Nyland-Ull ånger 
Sävar-Djäkneboda 
Projektering bro över Ångermanälven 
Bygdeå-Sikeå 
Byske-Tåme 
Tåme-BD länsgräns 
Bro över Lögde älv 
Jänltön-Töre 
Trafikplats i Töre 
Trafikplats Rolfs 
Råneå-Jämtön 
Töre-Klinten 
Trafikplats i Jävre 
Trafikplats Rutvik 
Lampcn-Sagnis 
AC länsgräns-Harrbäcksmyran 
Förbifart Piteå 

E 6 totalt l 119 miljoner kronor 
Södra Halland 
Mellbyslrand-Gullbranna 
Gullbranna-Halmstad S 
Halmstad S-Halmstad C 
Järnbrottsmotct 
Förbi Ljungskile 
Förbifart Håby m.fl. 

} 

750 1991-1996 Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 7 

300 1991-1994 

86 1992-1993 
30 1992-1993 
48 1992-1993 
66 1992-1993 

107 1992-1993 
2160 1992-1997 
3850 1991-1999 

37 1992-1992 
16 1992-1993 
10 1992-1992 
39 1992-1993 
15 1992-1992 

195 1991-1996 

15 
100 
60 
11 

27 
12 
9 

16 
30 

Mkr bygg tid 

180 1991-1993 
870 1991-1996 
550 1992-1994 

14 1992-1992 
340 1993-1995 
90 1991-1993 
52 1992-1994 

170 1991-1993 
53 1993-1994 
20 1993-1994 
61 1992-1994 
20 1992-1993 
32 1992-1993 
35 1993-1994 
23 1993-1993 
43 1993-1994 
26 1992-1993 
17 1992-1993 
36 1992-1993 
43 1993-1994 
10 1991-1993 

180 1991-1994 

275 1991-1994 
80 1992-1993 

123 1992-1994 
104 1992-1994 
113 1992-1993 
314 1992-1994 
110 1991-1993 
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E 20 totalt 400 miljoner kronor Prop. 1992/93:100 Förbi Yrctstorp 280 1992-1994 
Arphus-Härad 120 1991-1994 Bilaga 7 

Övriga viigar, totalt l 280 miljoner kronor 
Väg 32, Sörbyleden och J-lulje-Borncholm 36 1991-1992 
Väg 32, förbifart Eksjö 102 1991-1993 
Väg E 22, Verkebäck-Västervik 92 1991-1993 
Viig E 22, Rosenholm-Vedeby, etapp 3 58 1991-1993 
Väg E 22, Nättraby-Trantorp 36 1992-1993 
Väg 21, förbifart Hässleholm 154 1992-1993 
Väg 41 Berghem-Kinna 100 1992-1993 
E 18 Riksgränsen-Hån 41 1991-1992 
Väg 62, förbifart N Råda och bro över Åråsälven 55 1992-1993 
E 18 Valnäs-Slottsbron 100 1993-1996 
Väg 68, Avesta-Storvik 26 1992-1993 
Väg 71, förbifart Appelbo 34 1991-1992 
Väg 595, Bodsjöedet-Skalstugan 50 1992-1993 
Väg E 79, Bro över Ume älv vid Lycksele 30 1992-1993 

Smärre objekt för framkomlighet och bärighet i: 
Gotlands län 15 
Värmlands län 35 
Kopparbergs län 30 
Gävleborgs län 80 
Västernorrlands län 50 
Jämtlands län 40 
Västerbottens län 42 
Norrbottens län 65 
övrigt 9 

Storstäder 

Objekt Mkr byggt id 

Västerhaninge-Nynäshamn 106 1992-1992 
Örgryte station 25 1992-1992 
Spårv upprustning 200 1992-
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Särskilda frågor 

B. EUMETSAT 

Sammanfattning av föredragandens bedömningar och förslag: 

- Deltagandet i EUMETSAT motiveras av nyttan för det meteoro
logiska samarbetet, det miljö- och näringspolitiska samarbetet lik
som för klimatforskningen. 

- Riksdagen bör godkänna konventionsändringen för EUMET

SAT. 
- Vid godkännandet kommer Sverige att avge en förklaring beträf

fande artikel 8 paragraf 1. 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) bör be
myndigas att på uppdrag av regeringen inom ramen för EUMET
SAT-samarbctet medverka till erforderliga beslut om utgiftsåta
gandcn för uppsändning och drift av polära och geostationära sa
telliter, för perioden 1993-2002 på i storleksordningen 
500 miljoner kronor (prisläge oktober 1992). 

Föredragandens överväganden 

Inledning 

EUMETSAT (European Organization for the Exploitation of Meteorologi
cal Satellites) är en europeisk organisation för ett operationellt satellitsa
marbete för övervakning av jorden, dess väder och klimat och speciellt upp
följning och upptäckt av klimatförändringar. EUMETSAT har ett operatio
nellt ansvar i det europeiska rymdsamarbetet och har varit och är fortfarande 
starkt knuten till ESA (European Space Agcncy) och den europeiska rymd
teknikutvecklingen. 

Förutsättningarna och kostnaderna för EUMETSAT har ändrats avsevärt 
under de senaste åren. Prognosen för den kommande tioårsperioden är att 
årskostnaden för Sveriges del kommer att uppgå till i storleksordningen 
50 miljoner kronor. Detta beror huvudsakligen på att nya satelliter måste ut
vecklas för perioden 1996 och ca 15 år framåt som ersättning för det ur
sprungliga programmet som avslutas år 1995. Det nya satellitprogrammet 
omfattar kontinuerligt en geostationär och en polär satellit för operationella 

uppgifter. Programmet skall i första hand ses som ett samlat europeiskt bi
drag till det globala observationssystemet. 

Sverige bidrar också finansiellt till utvecklingen av de satelliter som 
EUMETSAT använder genom deltagandet i ESA. 

Det största bidraget till det rymdbaserade observationssystcmet kommer 
i dag från USA. Japan bär en relativt stor andel och även Indien deltar med 

ett eget satellitprogram. 
Deltagandet i EUMETSAT motiveras främst av nyttan för det svenska 
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samhället att försäkra sig om tillgång till satellitinformation för mcteorolo- Prop. 1992/93:100 
gisk verksamhet samt för klimat- och miljöövervakning och forskning. Bilaga 7 

Riksdagsbeslutet år 1984 

År 1984 beslutade riksdagen (prop. 1983/84:201, bet.1984/SS:TUl) att god
känna konventionen om upprättande av den europeiska organisationen 

EUMETSAT för ett operationellt satellitsamarbete på meteorologiområdet. 

Av beslutet framgår att EUMETSAT borde bildas för att möjliggöra för 

de europeiska meteorologiska institutionerna att kunna använda rymdtek

nologi för väderprognoser och meteorologisk forskning. 

En förutsättning för det svenska deltagandet var att det inte skulle med

föra ökade anspråk på statsbudgeten utöver de då angivna kostnaderna på 

1, 752 miljoner kronor per år under 12,5 år i 1983 års penningvärde. Kostna

derna skulle bestridas från SMHI:s anslag. 

Vädersamarbetet internationellt 

Meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi är alla discipliner som 

kräver ett internationellt utbyte av data, kunskaper och metoder. Detsamma 

gäller för uppföljningen av luft- och vattenmiljön. Sverige är beroende av ett 

omfattande internationellt samarbete på dessa områden. 

Det meteorologiska observationssystemet består av ett markbundet och 

ett rymdbaserat system. För att säkerställa kraven på fullgod dokumentation 

har medlemsländerna inom WMO (World Meteorological Organization) 

nått en överenskommelse om att det rymdbaserade systemet skall bestå av 

fem geostationära vädersatelliter runt ekvatorn och två polära vädersatelli

ter. EUMETSAT är det organ som svarar för Europas bidrag till systemet. 

Det största bidraget till det rymdbaserade observationssystemet kommer i 

dag från USA. 
Möjligheten att förbättra prognoserna beror i stor utsträckning på till

gången till observationer. Observationer från meteorologiska satelliter har 

visat sig vara ett effektivt komplement till markobservationer särskilt när det 

gäller att få information från havsområden eller andra områden där det är 

dyrbart att upprätta markbundna nät. 
I det internationella samarbetet är det viktigt att inte bara inhämta infor

mation. Varje nationell organisation har också ett ansvar att förmedla infor

mation och kunskap. Denna kunskapsöverföring är en viktig del av Sveriges 

biståndsarbete. Från de europeiska satelliterna tas bilder emot främst i 

Afrika men även i Syd- och Mellanamerika. Informationen från och via sa

telliter är ibland den enda informationen som är tillgänglig vid tredje värl

dens meteorologiska institut. 

Observationer av globala temperaturer, halter av koldioxid och metan 

samt ozonskiktets förändring kan göras mer kostnadseffektivt med hjälp av 

satelliter. 
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EUMETSAT-konventionen 

Den gällande konventionen den 24 maj 1983 om upprättande av EUMET
SAT har som utgångspunkt att folkens trygghet och säkerhet, samt möjlighe
ten att på ett ändamålsenligt sätt utföra många av våra aktiviteter, är bero
ende av meteorologiska data och mer exakta prognoser. 

Genom bildandet av EUMETSAT skall de europeiska meteorologiska in
stituten dra fördel av den tekniska utvecklingen i Europa för att kunna an
vända rymdteknologi för geofysiska och meteorologiska observationer som 
underlag för väderprognoser och forskning. 

Samarbetet mellan de europeiska länderna på detta område motiveras av 
de höga kostnaderna och den avancerade tekniken som används. 

EUMETSAT:s medlemsländer är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 
Grekland, Italien, Irland, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Stor
britannien, Schweiz, Sverige, Turkiet och Tyskland. Österrike har under 
hösten 1992 förhandlat om medlemskap medan Ungern, Polen och Tjecko
slovakien förhandlade om observatörsstatus. 

Ändring av EUMETSAT-konventionen 

Konventionsändringen, som EUMETSAT:s 15:e rådsmöte år 1991 rekom
menderade medlemsländerna att godkänna, grundar sig främst på att den 
gällande konventionen inte tar hänsyn till att nya program måste utvecklas 
och införas. Dessa krävs för den kontinuitet som är grundläggande för kli
matövervakning och i de meteorologiska observationssystcmen. 

Andra orsaker till konventionsändringen är att röstningsprocedurerna be
höver förändras när det gäller programstyrningen så att en koppling finns till 
det ekonomiska bidraget. Förslaget till konventionsändring innehåller änd
rade regler för bestämning av ekonomisk ram eller tak för programmen och 
nya krav på EUMETSAT bl.a. om äganderätten till data. 

Sverige har, liksom några andra länder, inte godkänt konventionsänd
ringen. Detta är ett problem för EUMETSAT eftersom det krävs enhällighet 
om de nya satellitprogrammen. De nya programmen ger kontinuitet i rymd
observationerna. Förseningar medför negativa konsekvenser för klimat
övervakning och operationella meteorologiska rutiner och ökade kostnader. 
Oenighet i EUMETSAT påverkar även arbetet i ESA negativt eftersom det 
bromsar upp den rymdtekniska utvecklingen och får konsekvenser även 
utanför Europa. 

På EUMETSAT:s rådsmöte i november i år har Sverige deklarerat att 
man under förutsättning av riksdagens godkännande avser godkänna änd

ringsprotokollet. 
Ändringsprotokollet till konventionen innehåller dels generella ändringar 

i form av förtydliganden och tillägg av allmän karaktär, dels specifika änd
ringar beroende på t.ex. nya program. Konventionsändringen i sin helhet 
dels på engelska dels en svensk översättning, framgår av bilaga till budget
propositionen. 
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Kommentarer till konvcntionsändringen 

Följande kommentarer avser all belysa några av de viktigare ändringarna. 
I konventionens inledning har en ny paragraf tillkommit som påpekar vik

ten av operationella meteorologiska satelliters betydelse för observationer 
av jorden och dess klimat. 

I artikel 2 har en ny paragraf 6 införts som klargör skillnaden mellan obli
gatoriska och frivilliga program. 

Obligatoriska program är det ursprungliga programmet MOP (Meteosat 
Operational Programmc) och de basprogram som erfordras för alt fortsätta 
med observationer från geostationära och polära banor, samt andra program 
som definieras som sådana av EUMETSAT:s beslutande råd. 

Frivilliga program är program som ligger inom EUMETSAT:s syften och 
som fastställs som sådana av rådet. De träder i kraft när minst en tredjedel 
av samtliga medlcmsstater i EUMETSAT har förklarat att de deltar och bi
dragen från dessa uppgår till minst 90 % av den totala finansiella ramen. 

I artikel 2 paragraf9 introduceras möjligheten för EUMETSAT att ge
nomföra aktiviteter på uppdrag av en tredje part. Dessa aktiviteter får inte 
stå i motsättning till EUMETSAT:s mål och beslut att genomföra dem måste 
fattas av ett enhälligt råd. 

Artikel 3 definierar formerna för hur nya program och den allmänna bud
geten beslutas. När det gäller den allmänna budgeten, MTP (Meteosat Tran
sitional Programme), MSG (Meteosat Second Generation) och EPS 
(EUMETSAT Polar System) skall en rådsresolution bestämma att dessa pro
gram definieras i EUMETSAT:s resolutioner, och att när konventionen väl 
är ändrad, skall dessa resolutioner biläggas som bindande referenser. 

Artikel 5 behandlar röstningsprocedurerna i EUMETSAT:s råd. 
I artikel 5 paragraf2a listas de frågor som kräver enhälliga beslut, och de 

omfattar bl.a. genomförande av de obligatoriska programmen, kostnadstak 
för den allmänna budgeten, externa uppdrag och ändringar av konventio
nen. I paragraf2b listas de frågor som kräver två-tredjedels majoritet och 
dessa gäller bl.a. beslut om hur distribution av satellitdata för de obligato
riska programmen skall gå till. Under paragraf 2c fattas beslut om finansiella 
åtaganden för de obligatoriska programmen. I syfte att skydda små bidrags
givare måste alla beslut tas enhälligt. 

En ny artikel 8 har införts och där framgår bl.a. att EUMETSAT skall ha 
exklusiv äganderätt i hela världen till alla data som EUMETSAT:s satelliter 
eller instrument producerar. 

De data som avses är av den beskaffenheten att EUMETSAT enligt inter
nationell praxis normalt inte kan ha anspråk på immaterialrättsligt skydd för 
dem. 

Avsikten med artikel 8paragraf1 är enligt EUMETSAT att lägga grunden 
för ett lämpligt skydd av data mot icke auktoriserad användning. 

Artikel 8paragraf1, om exklusiv äganderätt till alla data, innebär att na
tionella meteorologiska institut i medlemsländerna skall fortsätta att vara 
ansvariga för distributionen och prissättningen av data, utvecklade och bear
betade produkter och tjänster t.ex. prognoser inom sina egna landområden 
i enlighet med den datapolicy som överenskoms vid EUMETSAT:s 15:e 
rådsmöte år 1991. 
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Tolkningen av EUMETSAT:s datapolicy är följande. De nationella me

teorologiska instituten i EUMETSAT:s medlemsländer är de primära an
vändarna av EUMETSAT:s data, produkter och tjänster eftersom de finan
sierar investeringarna och står för de operationella kostnaderna av satellit

systemen. I gengäld erhåller instituten full rätt att använda alla data utan 

några ytterligare avgifter. 
Medlemsländernas distribution av data i andra medlemsländer kräver 

medgivande från dessa länders nationella meteorologiska institut. Medlems

ländernas intressen i icke medlemsländer representeras genom EUMET

SAT-sckretariatet. 
För att säkerställa att Sveriges tolkning av EUMETSAT:s inställning är 

korrekt kan det finnas skäl för Sverige att i samband med godkännandet av 

konventionsändringen ange att Sverige förutsätter att artikel 8 inte innebär 
några inskränkningar i Sveriges möjligheter att utnyttja utvecklade och bear

betade produkter från EUMETSAT i normalt utvecklingssamarbetc med 

tredje land. 
I artikel 10 behandlas principerna för finansieringen av EUMETSAT och 

i paragraf2 anges att bruttonationalprodukten skall vara basen för de natio

nella bidragen. I paragraf3 konstateras att medlemsländerna vid oplanerade 

kostnadsökningar för de obligatoriska programmen måste betala upp till 

110 % av de budgeterade kostnaderna. 

Av artikel 16 paragraf5 framgår att anslutning till EUMETSAT-konven

tionen betyder, som ett minimum, deltagande i den allmänna budgeten och 

alla obligatoriska program. Den allmänna budgeten avse_r huvudsakligen 

personalkostnader och sekretariatsutgifter. 
I artikel 19 paragraf 1 anges att uppsägande av åtaganden från något med

lemsland inte skall leda till oväntade ökningar av bidragen för andra med
lemsländer. Därför skall uppsäganden bara kunna gälla den allmänna budge
ten. För de obligatoriska programmen och frivilliga program gäller att ett 
medlemsland är bundet till sina åtaganden fram till programmens slut. 

Rymdsamarbetet inom meteorologin 

På franskt initiativ föreslogs redan år 1971 att de västeuropeiska länderna 

gemensamt skulle tillhandahålla geostationära satelliter för väderobseiva
tioner. Programmet som fick namnet Meteosat formulerades bl.a. av en 

grupp experter från ESA:s medlemsstaters meterologiska institut. Den 

första satelliten sändes upp år 1977. 
För den operativa verksamheten etablerades EUMETSAT. 

EUMETSAT var ursprungligen tänkt att i första hand fungera som ett sek

retariat och koordinationscentrum för Meteosat-satelliterna men EUMET
SAT:s råd har beslutat att ta över den operativa verksamheten från ESA när 

det nuvarande kontraktet går ut år 1995. 
Det finns alltså en mycket nära koppling mellan ESA och EUMETSÄf. 

ESA:s arbete inriktar sig på forskning och utveckling av rymdplattformar 

och instrument medan EUMETSAT ansvarar för användningen, dvs. den 
operationella delen av satellitsamarbetet bl.a. bearbetning av data. Det finns 

en koppling mellan det europeiska rymdsamarbetet och den meteorologiska 
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tillämpningen av ny teknik inom EUMETSAT. ESA finansierar stora delar 

av utvecklingen av EUMETSJ\T:s program. I så gott som alla länder sker 
d~-irför en samordning av insatserna i EUMETSAT och ESA och beslut tas i 

ett sammanhang. 
rör svensk del medför v?1ra satsningar i det europeiska rymdsamarbetet 

att ca 75 % av den svenska andelen (ca 400 miljoner kronor per år) kommer 
svensk industri till godo genom beställningar av I.ex. raketkomponenter och 

datorer ombord. 
ESA:s program har sedan år 1991 fått en klar profilering mot observatio

ner av jorden s.k. fjärranalys. Kostnadsutvecklingcn har ifrågasatts av med
lemsländerna och ESA:s långtidsplan har setts över i syfte att reducera kost

naderna. 

EUMETSAT:s kommande verksamhet 

EUMETSAT:s planerade program omfattar både en kontinuerlig geostatio

när och en polär satellit och skall i första hand ses som ett samlat europeiskt 

bidrag till det globala observationssystemet. 
Sedan 1960-talet har USA försett världen med data från sina pol ära väder

satelliter. Av ekonomiska skäl har man nu deklarerat att man inte ensam kan 
upprätthålla det polära vädersatellitprogrammet. Europa tvingas därmed att 

ta sitt ansvar. 
Som ersättning för det ursprungliga programmet MOP (Meteosat Opera

tional Programme) har EUMETSAT tagit fram två program, MTP (Meteo
sat Transitional Programme) och MSG (Meteosat Second Generation). 

MTP är ett övergångsprogram som har visat sig nödvändigt att genomföra 
på grund av förseningen med MSG. MTP består av en utvecklingsfas under 

åren 199!}-1995 samt en operativ fas fram till år 2001. 

MSG består av en ny förbättrad geostationär satellit. Förstudier pågår och 
det egentliga utvecklingsarbetet kommer att påbörjas under år 1994. Såväl 
ESA som EUMETSAT deltar i detta arbete. Sveriges bidrag till finansie
ringen i ESA har för perioden 1993-2000 beräknats till ca 74 miljoner kronor 
(1991 års penningvärde). Den operativa verksamheten beräknas p:'1börjas år 
2000. 

EPS (EUMETSAT Polar System) är ett program som består av en satellit 
i en polär bana. Satelliten planeras att ersätta en av två amerikanska vädcrsa
telliter. Utvecklingsarhetet ligger mellan år 1993-1999. ESA ansvarar för 
rymddelen medan EUMETSAT ansvarar för den meteorologiska instru

menteringen. Sveriges bidrag till finansieringen i ESA har för perioden 

J 993-2000 beräknats till ca 135 miljoner kronor ( 1991 års penningvärde). De 

tekniska och ekonomiska förhandlingarna mellan ESA och EUMETSAT är 

inte klara men har, enligt vad jag erfarit, kommit betydligt närmare en lös

ning de senaste månaderna. 
ADC (Atlantic Data Cover) iir ett tillfälligt program i vilket man utnyttjat 

en back-up-satellit ;igd av EUMETSÄf för att bistå det amerikanska satellit

programmet över västra Atlanten. Det kan påpekas att den europeiska satel
liten var den satellit som under augusti månad innevarande f1r utnyttjades 

för att prognosera den tropiska orkanen Andrews framfart över rlorida och 
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sydstaterna. Den amerikanska varningstjänstcn räddade tusentals liv och Prop. 1992/93:100 
stora ekonomiska värden. Bilaga 7 

Kostnader 

Beräknat svenskt bidrag till EUMETSAT per år om Sverige deltar i alla obli
gatoriska program samt den allmänna budgeten (miljoner kronor prisläge 
oktober 1992). 

År 

1992 12,01 
1993 32,40 
1994 38,04 
1995 41,51 
1996 49,09 
1997 60,15 
1998 53,79 
1999 52,08 
2000 62,36 
2001 59,17 
2002 54,52 

Summa 515,12 

Förändringar kan komma att ske för enskilda år men totalkostnaden för 
hela programmet förväntas för Sveriges del ligga omkring 500miljoner kro
nor, (baserat på den senaste ECU-kursen före beslutet att låta den svenska 
kronan flyta, 7,41592). Programmen MSG och EPS svarar för 77 % av kost
naderna. 

En av orsakerna till de ökade kostnaderna för svensk del är att Sverige 
hittills endast bidragit med 0,93 % av kostnaderna för nuvarande operatio
nella program men att i fortsättningen varje medlemsland måste bidra i pro
portion till sin bruttonationalprodukt vilket för Sverige innebär 3,30 % av 
kostnaderna. Ett lägre bidrag är inte längre förhandlingsbart. 

En annan orsak är det utökade satellitprogrammet, främst EPS som är en 
följd av att Europa hittills inte burit sin del av det internationella satellit
burna observationssystemet. 

Beräknad svensk kostnad för delprogrammen (miljoner kronor prisläge 
oktober 1992): 

MOP 1992-1995 7,11 
MTP 1992-2002 82,62 
MSG 1992-2002 142,34 
EPS 1992-2002 254,68 
ADC 1992 0,33 
Allmän budget 28,04 

Summa 515,12 
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Sverige har inom EUMETSAT röstat för MTP- och ADC- programmen 
och har preliminärt i awaktan på riksdagsbcslut tagit stiillning för MSG och 
EPS. Sverige har för närvarande påtagit sig kostnader för MOP, MTP och 
ADC samt för vissa förstudier till MSG och EPS och gjort vissa åtaganden 
om den allmänna budgeten. 

Nyttan av EUMETSAT 

Samhällsnyttan är hög genom att EUMETSAT:s satelliter ger en informa
tionsmängd med tillämpningar som sträcker sig utanför väderprognoserna. 

EUMETSAT:s satelliter genomför mätningar av luftföroreningar och ut
gör således en mycket viktig resurs i arbetet med miljöövervakning. 

Ozonskiktets förändring kan mätas. 
Satellitdata ger i motsats till markbundna observationer en yttäckning som 

ger unika möjligheter att följa upp vädersystem, både storskaliga lågtryck
områden som intensiva cykloner och andra hotande vädersystem. 

Eftersom ca 80 % av jordytan täcks av hav och landisar, och stora landom
råden dessutom är ytterst otillgängliga, är det praktiskt taget omöjligt att ob
servera hela jorden utan tillgång till satelliter. Kvantitativa satellitdata i form 
av molnvindar, temperaturer på olika höjder, fuktighet m.m. är en förutsätt
ning för att räkna fram väderutvecklingen upp till 5-7 dygn i globala mo
deller. 

Sambanden mellan land, hav och atmosfär inom klimatforskningen kan 
beskrivas mycket bättre med hjälp av satelliter. En uppföljning av klimatför
ändringar för att säkerställa trender bl.a. beroende på växthuseffekten blir 
möjlig. 

Genom satellitdata kan spridningsberäkningar av utsläpp i luft och vatten 
från kärnkraftsolyckor, bränder samt oljeutsläpp till havs utföras med större 
precision. 

Konsekvenser av en uppsägning av konventionen 

I den utredning som regeringen (Kommunikationsdepartementet) beställt -
Utredning angående Sveriges medlemskap i EUMETSAT- redovisar utre
daren professor Lennart Bengtsson att Sverige vid ett utträde ur EUMET
SAT är förpliktigat att betala ca 76 miljoner kronor (prisläge oktober 1992) 
under perioden 1993-2001 på grund av redan gjorda åtaganden. 

Länderna i västeuropa har genom sina nationella institut gått samman och 
satsat på bl.a. gemensamma tekniska system för observationer och på nume

riska prognosberäkningar och modellutveckling. 
Det europeiska väclerprognoscentret ECMWF (European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts) förser sina medlemmar med medellånga 
väderprognoser av en mycket hög kvalitet. Min bedömning är att det skulle 
vara svårt för Sverige att fortsätta dra nytta av dessa prognoser eftersom de 
i stor utsträckning baseras på satellitobservationer. 

Policy och strategiska bedömningar i EUMETSAT samordnas till stor del 
med ESA. Sveriges arbete i ESA skulle sannolikt påvi.:rkas negativt. 

Ett utträde skulle försämra SMHI:s eller privata svenska företags möjlig-
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heter att bedriva uppdrags- och affärsverksamhet med utgångspunkt från sa- Prop. 1992/93: 100 

tcllitdata. Bilaga 7 
Ett stort projekt inom SMHI som syftar till en rationalisering av markob

servationsnätet riskerar alt inte kunna genomföras fullt ut och planerade be-
sparingar kan inte genomföras. 

Sveriges roll i EUMETSAT 

Sverige bör på olika sätt medverka till att begränsa kostnadsökningarna och 

på olika sätt stärka samarbetet mellan ESA och EUMETSAT för att undvika 

dubbelarbetc. För svensk del ser jag det som angeläget att vi koordinerar 
insatserna gentemot ESA och EUMETSAT mer än hittills. Jag har för avsikt 

att återkomma med förslag till regeringen om SMHI:s uppgift i dessa strä
vanden. I denna del har jag särskilt samrått med chefen för Näringsdeparte

mentet. 

Applikationsområdct för EUMETSAT:s satellitsystem, kostnadsnivån 
samt politiska aspekter gör att det enligt min mening varken är möjligt eller 
rimligt för SMHI att ensamt bära de totala kostnaderna. 

Mitt förslag innebär att ett nytt anslag, EUMETSAT, inrättas, för att be

tala medlemsavgifterna. I min tidigare föredragning om SMHI har jag redu

cerat SMHI :s anslag med 10 miljoner kronor, vilket utgör myndighetens bi

drag till kostnaderna för EUMETSAT för år 1993/94. Motsvarande belopp 
skall SMHI årligen bidra med fram till år 2002. 

I syfte att minska belastningen på statsbudgeten och att öka användarfi

nansieringen anser jag det nödvändigt att SMHI har som utgångspunkt att i 
så stor utsträckning som möjligt identifiera produkter som baseras på den 

information EUMETSAT kan leverera. Detta innebär bl.a. att satellitbilder 
som efterfrågas av organisationer, myndigheter, företag och privatpersoner 
bör avgiftsbeliiggas. 

Jag avser återkomma till regeringen med förslag till inriktningen för 
SMHl:s agerande i denna del. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 

dds föreslår riksdagen 

att godkänna konventionsändringen, med angiven förklaring be
träffande artikel 8paragraf1, 

dels bereder riksdagen tillfälle alt ta del av vad jag anfört om 

skälen för att delta i EUMETSAT-samarbetet, beräknade kostna

der för fortsatt svenskt deltagande liksom vad jag anfört om använ

darfinansiering. 
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Ändringsprotokoll till konventionen den 24 maj 
1983 om upprättandet av en europeisk organisation 
för utnyttjande av meteorologiska satelliter 
(EUMETSAT) 
EUMETSAT-rådet rekommenderar mcdlemsstatcrna enligt artikel 17.1 i 
EUMETSAT-konventionen att godta följande ändringar i konventionen den 

24 maj 1983 om uppriittande av en europeisk organisation för utnyttjande av 

meteorologiska satelliter (EUMETSAT), nedan kallad "konventionen". 

Konventionens inledning ändras enligt följande: 

- Ett nytt stycke Higgs till under "ANSER". 

- Samtliga stycken under "KONSTATERAR" ersätts med följande. 

- Det första stycket under "ERKÄNNER" ersätts med följande. 

"ANSER att 

- meteorologiska satelliter genom sin datatäckning och operationella egen

skaper erbjuder långsiktiga globala dataserier av väsentlig betydelse för 
övervakningen av jorden och dess klimat, vilket iir särskilt viktigt för att 

kunna upptiicka globala förändringar, 

KONSTATERAR att 

- Meteorologiska världsorganisationen har rekommenderat sina medlem

mar att förbättra de meteorologiska databaserna och har kraftigt under
stött planerna på att utveckla och utnyttja ett globalt satcllitobservations

system i syfte att bidra till dess program, 

- METEOSAT-satelliterna framgångsrikt utvecklades av Europeiska 

rymdorganet, 
- det operationella METEOSAT-programmet (MOP), som bedrivs av 

EUMETSAT, har visat att Europa har kapacitet att ta sin del av ansvaret 
för driften av ett globalt satellitobservationssystem, 

ERKÄNNER att 

- ingen annan nationelle ller internationell organisation förser Europa med 

alla de meteorologiska satellitdata som behövs för att täcka dess intres

seområden." 

Artikel 1 

Artikel 1 i konventionen iindras enligt följande: 

- Hänvisningen till artikel 15.2 och 15.3 i punkt 2 ersätts med hänvisning 

till artikel 16.2 och 16.3. 

- Ordet "direktören" i punkt 4 ersätts med "generaldirektören". 
- Punkt 5 crsiitts med följande: 

12 Riksda:;c11 /992!93. I s11111/. !Vr JIHI. ni/aga 7 
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"EUMETSAT:s huvudkontor skall vara beläget i Darmstadt, Förbundsre- Prop. 1992/93: 100 
publiken Tyskland, om rådet inte beslutar annat enligt artikel 5.2 b v)". Bilaga 7 

Artikel 2 

Artikel 2 i konventionen ändras enligt följande: 

- Rubriken och punkterna I och 2 ersätts med följande. 
- Nya punkter 4- 9 införs. 

"Artikel 2 - Syften, verksamhet och program 

1. EUMETSAT:s främsta syfte är att upprätta, underhålla och utnyttja 
europeiska operationella meteorologiska satellitsystem, varvid hänsyn 
skall tas i möjligaste mån till rekommendationer från Meteorologiska 
viirldsorganisationen. 

Ett annat av EUMETSAT:s syften är att bidra till den operationella 
övervakningen av klimatet och upptäckten av globala klimatföränd
ringar. 

2. Definitionen av det initiala systemet återfinns i bilaga I; ytterligare sy
stem skall upprtittas enligt artikel 3. 

4. for att uppnå sina syften skall EUMETSAT så långt som möjligt och i 
överensstämmelse med meteorologiska traditioner samarbeta med såväl 
medlernsstatcrnas regeringar och nationella organisationer som med 
icke-medlcmsstater samt med statliga och icke-statliga internationella ve
tenskapliga och tekniska organisationer, vilkas verksamhet är besläktad 
med EUMETSAT:s målsättning. EUMETSAT får ingå överenskommel
ser i detta syfte. 

5. Den allmänna budgeten omfattar verksamheter som inte är knutna till ett 
särskilt program. De skall utgöra EUMETSAT:s grundläggande tekniska 
och administrativa infrastruktur, inklusive baspersonal, byggnader och 
utrustning samt av rådet bemyndigade förberedande verksamheter i sam
band med utarbetandet av framtida program, som ännu inte godkänts. 

6. EUMETSAT:s program skall innefatta obligatoriska program i vilka alla 
medlemsstater deltar och frivilliga program med deltagande av de med
lemsstatcr som samtycker till detta. 

7. Obligatoriska program är 

a) METEOSAT:s operationella program (MOP) enligt bilaga 1 i 
konventionen, 

b) de basprogram som erfordras för att fortsätta med observatio
ner från geostationiira och polara banor, 

c) andra program som definieras som sådana av rådet. 

8. Frivilliga program iir program som ligger inom EUMETSAT:s syften och 
som fastsliillts som sådana av rådet. 

9. EUMETSAT får utanför de program som avses i punkterna 6, 7 och 8 
ovan men inte i strid med EUMETSAT:s syften utföra verksamheter som 
begärts av tredje man och som godkänts av rådet enligt artikel 5.2 a. Kost
naden för sådana verksamheter skall bäras av berörd tredje man." 176 



Arlikel 3 

Artikel 3 i konventionen utgår och ersätts med följande: 

''Artikel 3 - Antagande av program och den allmänna budgeten 

1. Frivilliga program och den allmänna budgeten upprättas genom rådets 
antagande av en programresolution enligt artikel 5.2 a, till vilken är fogad 
en detaljerad programdefinition med alla nödvändiga program-, tek
niska, finansiella, kontrakts-, rättsliga och andra element. 

2. Frivilliga program upprättas genom att intresserade medlernsslater antar 
en programdeklaration enligt artikel 5.3 a, till vilken är fogad en detalje
rad programdefinition med alla nödvändiga program-, tekniska, finan
siella, kontrakts-, rättsliga och andra element. Ett frivilligt program skall 
ligga inom EUMETSAT:s syften och skall vara i enlighet med konventio
nens allmänna ram och de regler som rådet kommit överens om för dess 
tillämpning. Programdeklarationen skall godkännas av rådet i en full
maktsresolution enligt artikel 5.2 d iii). 

En medlemsstat skall ha tillfälle att delta vid utarbetande! av ett utkast 
till programdeklaration och kan bli en deltagande stat i det frivilliga pro
grammet inom den i programdeklarationen angivna tidsramen. 

Frivilliga program träder i kraft när minst en tredjedel av samtliga mcd
lemsstater i EUMETSAT har förklarat att de deltar genom underteck
nande av deklarationen inom den angivna tidsramen och bidragen från 
dessa deltagande stater uppgår till 90 % av den totala finansiella ramen." 

Artikel 4 

Artikel 4 i konventionen ändras enligt följande: 

- I punkt 1 ersätts orden "skall företräda sitt lands vädertjänst" med ''skall 
företräda landets nationella vädertjänst". 

- I punkt 4 ersätts orden "EUMETSAT:s syften" med "EUMETSAT:s syf
ten och program". 

Artikel 5 

Artikel 5 i konventionen ändras enligt följande: 

- Punkt 2 ersätts med följande. 
- En ny punkt 3 införs. 

- Punkterna 3 och 4 blir punkterna 4 och 5 och iindras. 

"2 Rådet skall särskilt ha befogenhet att 

a) med enhällighet av samtliga rnedlemsstater 

i. besluta om anslutning av stater som avses i artikel 16 och om 
bestämmelser och villkor för sådan anslutning, 

ii. besluta om antagande av frivilliga program och den allmänna 
budgeten som avses i artikel 3.1, 

iii. besluta om bidragstak för den allmänna budgeten under en 
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femårsperiod ett år före slutet av perioden eller revidera ett så
dant bidragstak, 

1v. besluta om åtgärder för finansiering av program, t.ex. genom 
lån, 

v. bemyndiga överföring från ett frivilligt programs budget till ett 
annat frivilligt program, 

v1. besluta om ändring av en godkänd programresolution och pro
gramdefinition enligt artikel 3.1, 

v11. godkänna ingåendet av samarbetsöverenskommelser med icke
medlemsstater, 

vm. besluta att upplösa eller inte upplösa EUMETSAT i enlighet 
med artikel 20, 

ix. ändra bilagorna till denna konvention, 
x. godkänna kalkylöverskridningar med mer än 10 % och därige

nom höja den ursprungliga finansiella ramen eller taket för fri
villiga program (utom för MOP), 

x1. besluta om verksamheter som skall utföras för tredje mans räk
ning. 

b) med två tredjedels majoritet av närvarande och röstande medlemssta
tcr, som även företräder minst två tredjedelar av de totala BNP-bidra
gen (respektive MOP-bidragen för i. nedan), 

i. anta den årliga budgeten för MOP jämte storleken på personal
behovet samt beräkningar av utgifter och inkomster för de tre 
följande åren som bifogats, 

11. anta såväl finansreglemente som alla övriga finansiella bestäm
melser, 

iii. besluta om det sätt på vilket EUMETSAT skall upplösas enligt 
bestämmelserna i artikel 20.3 och 4, 

iv. besluta om uteslutning av en medlemsstat enligt bestämmel-
serna i artikel 14 och om villkoren för sådan uteslutning, 

v. besluta om flyttning av EUMETSAT:s huvudkontor, 
v1. anta personalreglementet, 
v11. besluta om riktlinjer för distribution av satellitdata avseende 

obligatoriska program. 

c) med ett röstetal som representerar minst två tredjedelar av de totala 
bidragen och hälften av närvarande och röstande medlemsstater 

1. anta den årliga allmänna budgeten och de årliga budgetarna för 
obligatoriska program (utom för MOP) jämte storleken på per
sonalbehovet samt beräkningar av utgifter och inkomster för 
de tre följande åren som bifogats, 

u. godkänna kalkylöverskridningar med upp till 10 % och därige
nom öka den ursprungliga finansiella ramen eller taket (utom 
för MOP), 

iii. årligen godkänna föregående års räkenskaper jämte balansräk
ningen över EUMETSAT:s tillgångar och skulder efter att ha 
tagit del av revisionsberättelsen samt ge generaldirektören an-
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IV. 

svarsfrihet i fråga om budgetens genomförande, 
besluta om alla övriga åtgärder som hänför sig till obligatoriska 
program och som finansiellt påverkar organisationen. 

<l) med två tredjedels majoritet av närvarande och röstande medlcmssta

ter 

1. utnämna generaldirektören för en angiven period och avsluta 
eller upphäva utnämningen; i händelse av suspcnsion skall rå
det utse en tillförordnad generaldirektör, 

11. ange de operationella specifikationerna för obligatoriska satel
litprogram samt produkter och tjänster, 

iii. besluta att ett planerat frivilligt program ligger inom EUMET
SAT:s syften .och att programmet är i enlighet med konventio
nens allmänna ram och av rådet överenskomna bestämmelser 
för dess tillämpning, 

iv. godkänna slutande! av överenskommelser med medlemsstater, 
internationella statliga och icke-statliga organisationer eller na
tionella organisationer i medlcmsstaterna, 

v. anta rekommendationer till medlemsstatcrna angående änd
ringar i denna konvention, 

v1. anta sin egen arbetsordning, 
vii. utse revisorer och besluta om hur länge de skall inneha sina 

uppdrag. 

e) med en majoritet av närvarande och röstande medlemsstater 

1. godkänna utnämningar och entlediganden av högre tjänste
män, 

11. besluta om upprättandet av biträdande organ och arbetsgrup
per samt ange deras uppdrag,, 

m. besluta om andra åtgärder som inte är föremål för uttryckliga 
bestämmelser i denna konvention. 

3. För frivilliga program tillämpas följande särskilda bestämmelser: 

a) Programdeklarationen skall antas med två tredjedels majoritet av in
tresserade medlcmsstatcr som är närvarande och röstar. 

b) Alla åtgärder avseende genomförandet av ett frivilligt program skall 
beslutas med ett röstetal som representerar minst två tredjedelar av 
bidragen och en tredjedel av närvarande och röstande deltagande sta

ter. 
En deltagande stats röstkvot är. begränsad till 30 % även om pro

centtalet för dess finansiella bidrag är högre. 
c) Varje ändring av programdeklarationen och varje beslut om anslut

ning kräver enhällighet av samtliga deltagande stater. 

4. Varje medlcmsstat skall ha en röst i rådet. En mcdlemsstat skall dock inte 
ha någon röst i rådet, om beloppet av dess förfallna icke erlagda bidrag 

överstiger mcdlemsstatens fastställda bidrag för det löpande räkenskaps
året. I sådana fall kan likväl den berörda medlcmsstatcn beviljas tillstånd 
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att rösta, om två tredjedels majoritet av alla de mcdlcmsstatcr som har 
rätt att rösta anser att försummelsen att erlägga betalningen beror på om
ständigheter över vilka den inte kunnat råda. I syfte att fastställa om det 
föreligger enhällighet eller de majoriteter som föreskrivs i konventionen 
skall hänsyn ej tas till en medlemsstal som inte har räll att rösta. Ovan
nämnda bestämmelser skall tillämpas mutatis mutandis på frivilliga pro
gram. 

Uttrycket 'närvarande och röstande medlemsstat' skall avse medlems
statcr som röstar för eller emot. Medlcmsstater som avstår från att rösta 
skall anses som icke röstande. 

5. För beslutsmässighet krävs att företrädare för en majoritet av alla med
lcmsstater som har rösträtt är närvarande. Denna bestämmelse skall till
lämpas mutatis mutandis på frivilliga program. Beslut av rådet i bråds
kande frågor kan erhållas genom skriftligt förfarande mellan rådets mö
ten." 

Artikel 6 

Artikel 6 i konventionen ändras enligt följande: 

- Ordet "Direktören" ersätts med "Generaldirektören" i artikelns rubrik 
samt i punkterna 1, 2 och 3. 

- I punkt 2 införs ett nytt stycke d). Följaktligen blir d) till i), c) till j). I g) 
ändras "budget" till "budgetar". 

"Artikel 6 - Generaldirektören 

1. Generaldirektören ... 

2. Generaldirektören ... 

d) genomföra rådets beslut i fråga om EUMETSAT:s finansiering, 
h) förbereda och genomföra EUMETSAT:s budgetar ... budgetarnas 

genomförande ... 

3. Generaldirektören ... " 

Artikel 7 

Artikel 7 i konventionen ändras enligt följande: 

- I punkt 1 ersätts ordet "paragraf' med "artikel". 
- I punkt 4 ersätts hänvisningen till artikel 5.2 d med en hänvisning till arti-

kel 5.2 e; därutöver ersätts "direktören" i punkterna 4 och 5 med ''gene
raldirektören". 

Artikel 8 

En ny artikel 8 införs. Följaktligen flyttas alla följande artiklar. 

"Artikel 8 - Äganderätt till och distribution av satellitdata 
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i. EUMETSAT skall ha exklusiv äganderätt i hela världen till alla data som 
EUMETSAT:s satelliter eller instrument producerar. 

2. EUMETSAT skall ställa till förfogande för nationella vädertjänster i Me
teorologiska världsorganisationens medlemsstater de datamängder som 
rådet kommit överens om. 

3. Riktlinjer för distribution av satellitdata skall beslutas enligt de bestäm
melser som fastställts i artikel 5.2 b för obligatoriska program och 5.3 b 
för frivilliga program. EUMETSAT, genom sekretariatet, och medlems
staterna skall ansvara för genomförandet av dessa riktlinjer." 

Artikel 9 

Artikel 8 i konventionen blir artikel 9 och ändras enligt följande: 

- I punkt 2 utgår hänvisningen till bilaga I i denna konvention. Följaktligen 
slutar punkt 2 efter " ... tjänster som tillhandahålls". 

Artikel 10 

Artikel 9 i konventionen blir artikel 10 och ändras enligt följande; 

- Punkterna 1, 3 och 4 utgår. 
- Punkt 2 blir punkt 1. 
- Nya punkter 2 till 7 införs. 
- Punkterna 5 och 6 blir punkterna 8 och 9. 

"2. Varje medlcmsstat skall till EUMETSAT utbetala ett årligt bidrag till 
den allmänna budgeten och till de obligatoriska programmen (utom 
MOP) på grundval av varje medlemsstats genomsnittliga bruttonatio
nalprodukt (BNP) under de tre senaste åren för vilka statistik finns till
gänglig. 

Uppdatering av statistiken skall ske vart tredje år. 
För MOP skall varje medlemsstat till EUMETSAT utbetala ett årligt 

bidrag på grundval av den bidragsskala som återfinns i bilaga Il. 

3. Medlemsstaterna är skyldiga att betala sina bidrag till obligatoriska pro
gram (utom MOP) upp till högst 110 %, om ett beslut fattats enligt artikel 
5.2 c ii). 

4. För frivilliga program skall varje deltagande medlemsstat till EUMET
SAT utbetala ett årligt bidrag på grundval av den bidragsskala som över
enskommits för programmet. 

5. Om ett frivilligt program inte fulltecknats inom ett år efter den dag då det 
har trätt i kraft enligt artikel 3.2, är de befintliga deltagarna skyldiga att 
godta en ny bidragsskala varigenom underskottet fördelas pro rata, så
vida de inte enhälligt kommer överens om en annan lösning. 

6. Alla bidrag skall betalas i europeiska valutaenheter (ECU) såsom de defi
nieras av Europeiska gemenskaperna. I fråga om MOP får bidragen även 
betalas i en konvertibel valuta. 

7. Betalningssättet för bidragen och metoderna för uppdatering av statisti
ken för BNP skall fastställas i finansreglementet." 
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Artikel 11 

Artikel JO i konventionen blir artikel 11 och ändras enligt.följande.: 

- Rubriken ersätts med "Budgetar". 

- Punkt 1 ersätts med följande: "Budgetarna skall fastställas i ECU". 

I punkt 3 ersätts orden "årliga budget" med "budgetar". 

- Punkt 4 ersätts med följande: 
'· 

"4. Rådet skall enligt artikel 5.2 b och c anta budgeten för MOP, den all-

männa budgeten och budgetan1a för frivilliga program för varje räken

skapsår samt eventuella tilläggs- och reviderade budgetar. Medlemssta

ter som deltar i frivilliga program skall anta budgetarna för dessa pro

gram enligt artikel 5.3 b." 

- I punk! 5 utg:'lr hänvisningen till rådet och ordet "budgeten" ersätts med 

"budgetarna". Punktens början lyder därför: "Antagandet av budgetarna 

skall innebära ... ". I a) ersätts även "budgetcri'' 1ndd "budgetarna"; i b) · 

ersätts "direktören" med "generaldirektören". 

- I punkt 6 utgår hänvisningen till rådet och "direktören" ersätts med "ge

neraldirektören". Början av punkt 6 lyder därför: "O~ en budget i!1te 

har antagits vid början av ett budgetår, får generaldirektören ... verk-

ställa utbetalningar under varje kapitel i motsvarande budget ... " 

Punkt 7 ersätts med följande: 

"7. Mcdlcmsstaterna skall varje månad, preliminärt och i enlighet med bi

dragsskalan, betala de belopp som är nödvändiga för tillämpningen av 

punkt 6 i denna artikel." 

Artikel 12 

Artikel 11 i konventionen blir artikel 12 och ändrns enligt följande: 

- I punkt 1 ersätts "budgeten" med "budgetarna". 

- I punkt 2 ersätts "Direktören" med "Generaldirektören". 

Artikel 13 

Artikel 12 i konventionen blir artikel 13. 

Artikel 14 

Artikel 13 i konventionen blir artikel 14 och· får följande lydelse: 

"Artikel 14 - Underlåtenhet att fullgöra förpliktelser_ 

1. En medlemsstat som underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt denna 

konvention skall upphöra att vara medlem av EUMETSAT, om rådet så 

beslutar i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.2 b, varvid den berörda · 

staten inte deltar i omröstningen i denna fråga. Beslutet träder i kraft den 

dag som rådet bestämmer. 
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2. Om en medlemsstat utesluts Mm konventionen, skall bidragsskalorna för Prop. 1992/93: I 00 
den allmänna budgeten och för frivilliga program justeras enligt artikel Bilaga 7 
10.2. De deltagande staterna skall enligt de bestiimmclser som fastställts 
i programdeklarationen besluta om varje justering av bidragsskalorna till 

följd av uteslutning från frivilliga program." 

Artikel 15 

Artikel 14 i konventionen blir artikel 15. 

Artikel 16 

Artikel 15 i konventionen blir artikel 16 och ändras enligt följande: 

- I punkt 3 ersätts "direktören" med "generaldirektören". 
- Nya punkter 5 och 6 införs: 

"5. Anslutning till EUMETSAT-konventionen betyder som ett minimum 

deltagande i den allmiinna budgeten och i alla obligatoriska program. 

Deltagande i frivilliga program skall beslutas av de deltagande staterna 

enligt artikel 5.3 c. En stat som blir part i konventionen skall göra en 
särskild inbetalning för de investeringar som redan gjorts, vaivid hänsyn 

tas till de obligatoriska och frivilliga program som staten kommer att 
delta i. Beloppet skall fastställas enligt artikel 5.2 a i) vad beträffar obli

gatoriska program och enligt artikel 5.3 c vad beträffar frivilliga pro
gram. 

6. Om en stat ansluter sig till konventionen, skall bidragsskalan för elen all

männa budgeten och för obligatoriska program justeras av rådet. De del
tagande staterna skall besluta om justering av bidragsskalor till följd av 

anslutning till ett frivilligt program." 

Artikel 17 

Artikel 16 i konventionen blir artikel 17 och ändras enligt följande: 

- I punkt 1 ändras hänvisningen till artikel 15.2 till en hänvisning till artikel 
16.2. 

- Punkt 5 utgår. 

Artikel 18 

Artikel 17 i konventionen blir artikel 18 och ändras enligt följande: 

- I punkt 1 ersätts ''direktören" med "generaldirektören"; hänvisningen till 

artikel 5.2 c ersätts med en hänvisning till artikel 5.2 d v). 

- I punkt 3 utgår början. Punkten börjar då med: ''Rådet kan genom ett 
beslut enligt artikel 5.2. a ... ". 
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Artikel 19 

Artikel 18 i konwntionen hlir artikel 19 och får följande lydelse: 

"Artikel 19 - Uppsägning 

1. När denna konvention har varit i kraft under scx i'ir, får varje medlemsstat 

säga upp den genom att notifiera depositarien för konventionen och diir

igenom liimna den allmänna hudgetcn, obligatoriska och frivilliga pro

gram. I fråga om den allmänna budgeten triider uppstigningen i kraft vid 

slutet av den femårsperiod för vilken det finansiella taket beslöts och i 

fråga om obligatoriska eller frivilliga program vid programmens upphö

rande. 

2. Den berörda staten skall behålla de riittigheter som den har förvärvat 

fram till den dag då uppsägningen träder i kraft med hiinsyn till de olika 

program som den var engagerad i. 

3. Om en medlemsstat upphör att vara part i konventionen, skall biclrags

skalan för den allmänna budgetenjusteras enligt artikel 10.2 för den fem

årsperiod som följer efter den period då den berörda staten sade upp kon

ventionen." 

Artikel 20 

Artikel 19 i konventionen blir artikel 20 och ändras enligt följande: 

- Punkt 2 ersätts med följande: 

''2. Om inte rådet beslutar annorlunda skall EUMETSAT upplösas, om till 

följd av denna konventions uppsägning av en eller flera medlemsstater 

enligt bestämmelserna i artikel 19.1 eller till följd av en uteslutning en

ligt artikel 14.1 bidragen för varje annan medlemsstat till den allmänna 

budgeten eller till de obligatoriska program1m::n iikar med mer iin en 

femtedel. 

Beslut om upplösning skall fattas av rådet enligt artikel 5.2 a, varvid en 

medlemsstat som har sagt upp konventionen eller som har uteslutits inte 

deltar i omröstningen i denna fråga.'' 

Artikel 21 

Artikel 20 i konventionen blir artikel 21 och iindras enligt följande: 

- I punkt c) ersätts hänvisningen till artikel 16 med en hiinvisning till artikel 

17. 

Artikel 22 

Artikel 21 i konventionen blir artikel 22 och ersätts med följande: 

"Artikel 22 - Registrering 

Si't snart som denna konvention och ändringar i den triidcr i kraft skall dcpo

sitarien registrera dem hos Förenta nationernas gencralsckreterarc i cnlighct 

mned artikel 102 i Förenta nationernas stadga." 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 

184 



Artikel 23 

l. Konventionen och detta protokoll utgör ett enda instrument kallat "Kon
vention om upprättandet av en europeisk organisation för utnyttjande av 
meteorologiska satelliter (EUMETSAT)". 

2. Bilagorna I och Il till konventionen, innefattande systembeskrivning och 
finansiella bestämmelser som rör METEOSAT:s operationella progra111 
(MOP) skall förbli gällande till dess programmet upphör vid slutet av 
1995. 

Vid upphörandet av MOP skall bilagorna anses upphiivda utan krav på 
ytterligare beslut av EUMETSAT:s mcdlcmsstater. 

I framtiden kommer inga ytterligare bilagor till konventionen att upp
rättas. 

3. Ändringarna träder i kraft enligt artikel 17.2 i EUMETSAT-konventio
ncn. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 7 

185 



RESOLUTION 
ON 

AMENDMENTS TO THE CONVENTION 

Adopted at thc 15th Council Meeting on 4-5 June 1991 

The EUMETSAT Council 

Ilaving regarcl 10 thc EUMETSAT Convcntion in force since 19 Junc 1986, 

and in partietdar lo Articlc 17, 
Noling that during thc implementation of thc Convcntion a numbcr of 

deficicncics werc idcntificd, in particular with regard lo the establishment of 

ncw programmcs, 
Conscious of thc need lo evaluate futurc programmcs within an adcquatc 

constitutional framcwork, 

Rccommcncls to the Member States to accept the amcndmcnts to thc 

Convcntion for the Establishmcnt of a European Organisation for thc 
Exploitation of Metcorological Satellites as set out in thc "Amcnding 

Protocol" attachcd to this resolution. 
Il Recalls that the final datc of forma] cntry into forcc of thc amend

ments is dctcrmined by thc rcceipt of ·'writtcn declarations of accept
ancc" of thc Membcr States in accordancc with Article 17.2 of thc 

Convcntion. 
111 Urgcs thc Member Statcs to accept thc amcndments to thc Convcn

tion at the earlicst possible datc. 

ORIGINAL 

John Morgan 
Dircctor 
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"AMENDING PROTOCOL'' 

AMENDMENTS TO 
THE CONVENTION FOR THE 

ESTABLISHMENT OF A 
EUROPEAN ORGANISATION FOR THE 

EXPLOITATION OF METEOROLOGICAL 
SATELLITES ("EUMETSAT"), of 

24 May 1983 
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Articlc 1 

Article I of the Convention is amended as follows: 

- The rcfercnee to Article 15.2 and 15.3 in pitragraph 2 is replaeed by a 

refcrence to Article 16.2 and 16.3. 
- The word "Director" in paragraph 4 is replaced by "Dircctor-General". 
- Paragraph 5 is replaccd hy the following: 

"The Hcadquartcrs of EUMETSAT shall be located in Darmstadt, 

Federal Repuhlic of Gcrmany, unless othcrwise decided by Council m 
accordance with Article 5.2 (b) v." 

Article 2 

Article 2 of the Convention is amended as follows: 

- The title and paragraphs 1 and 2 are replaced by the following; 
- New paragraphs 4-9 are inserted; 

"Article 2 - Objectivcs, Activitics and Programmes 

1 The primary objective of EUMETSAT is to cstablish, maintain and 

exploit European systems of operation meteorological satellites, taking 
into account as far as possiblc thc recommendations of the World 

Meteorologieal Organiza tion. 

A further objective of EUMETSAT is to contribute to the opcrational 

monitoring of thc climate and the detection of global climatic changes. 

2 The definition ofthc initial system is containcd in Annex I; further systems 
shall be established as defined in Article 3. 

4 For the purpose of achieving its objcctives EUMETSAT shall, as far as 
possible, and in conformity with mcteorological tradition, cooperate with 
the Governments and national organisations of the Member States, as 
well as with Non-Member States and governmental and non-govern
mental international scientific and technical organisations whose activities 
are related to its objcctives. EUMETSAT may conclude agreements to 

that end. 

5 The General Budget comprises activities not linkcd to a specific 

programme. They shall represcnt the basic technical and administrative 

infrastructure of EUMETSAT including basic staff, buildings and equip

ment as well as prcliminary activities authorised by the Council in prep

aration of future programmes not yet approved. 

Optional programmes take effect once at least one third of all EUMET

SAT Member States have declared their participation by signing the 
Declaration within the timc framc set out and the subscriptions of these 

Partieipating States havc reached 90 % of the total finaneial envelope." 
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Articlc 4 

Articlc 4 of thc Convcntion is amcnded as follows: 

- In paragraph l the words "delegate of his country's meteorological 

seivice" are replaced by "delegatc of the country's national mctcorological 

scivice". 

- In paragraph 4 the words "objectives of EUMETSAT" are rcplaced by 

"objectives and programmes of EUMETSAT". 

Article 5 

Article 5 of the Convention is amended as follows: 

- Paragraph 2 is replaced by the following; 

- A new paragraph 3 is inscrted; 

- Paragraphs 3 and 4 become paragraphs 4 and 5 and are amended; 

"2 The Council shall in particular be empowered, 

a) by a unanimous vote of all the Member States: 

i. lo decide on the accession of States referred to in Article 16, 

and on the terms and conditions governing such accession; 

ii. to decide on thc adoption of mandatory programmes and 

General Budget as referred to in Article 3.1; 

iii. to deeide on the eeiling of contributions for the General Budget 

for a period of five years one year before the end of the period 

or to revise such a eeiling; 

iv. to deeide on any measures of finaneing programmcs, e.g. 

through loans; 

v. to authorise any transfer from a budget of a mandatory 

programme to another mandatory programme; 

vi. to deeide on any amendment of an approved Programme 

Resolution and Programme Definition as referred to in Article 

3.1; 

iii. to approve annually the aecounts of the previous year, together 

with the balance sheet of the assets and liabilitics of EUMET

SAT, after taking note of the auditor's report, and give dis

charge to the Director-Gcneral in respect of the implementa

tion of the budget; 

iv. to decide on all other measures relating to mandatory 

programmes that have a finaneial impaet on the Organisation; 

d) by a two-thirds majority of the Membcr States present and voting: 

i. to appoint the Direetor-General for a speeifie period, and 

terminate or suspend his appointment; in the case of suspen

sion the Council shall appoint an Aeting Director-General; 

ii. Lo definc the opcrational specifications of mandatory satellite 

programmes as well as the products and services; 

111. to deeide that an envisagcd optional programmc falls within the 
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objcctivcs of EUMETSAT and that the programme is in Prop. 1992/93:100 
accordance with the general framcwork of thc Co11vcntio11 and Bilaga 7 
the rulcs agrced hy Council for its application; 

iv. to approve thc conclusion of a11y Agrecmcnt with Member 
States, i11ternational govcrnmental and 11011-governmcntal 
Organisations, or national Organisations of Mcmber States; 

v. to adopt recommendations to the Member States concerning 
amcndmcnts to this Convention; 

v1. to adopt its own rulcs of proccdurc: 
vii. to appoint the auditors and to decide the Icngth of their 

appointmcnts. 

c) by a majorily of lhe Member Slales present and voting: 

1. lo approvc appointments and dismissals of senior staff; 
11. lo dccide on the sctting-up of subsidiary bodics and working 

groups and dcfine thcir terms of refercnce; 
m. to decide on any other measures not explicitly provided for in 

this Convcnlion; 

3 For oplional programmes the following specific rules apply: 

a) The Programmc Declaralion shall be adoptcd by a two-thirds 
majority of Membcr Statcs interestcd, present and voting. 

2 The Director-Gencral ... 

d) implemcnl decisions of the Council rcgarding the financing of 
EUMETSAT; 

h) prcpare and implement the budgets of EUMETSAT ... imple
mentation of the budgets ... 

3 The Dircctor-General ... " 

Article 7 

Articlc 7 of the Convcntion is amendcd as follows: 

- In paragraph 1, the word "clause" is replaccd by the word "Article". 
- In paragraph 4, thc rcference lo Article 5.2 {b) is replaccd by a referencc 

to Article 5.2 ( e ); in addition, in paragraphs 4 and 5, thc word "Director" 
is replaccd by "Dircctor-Gcncral'". 

Article 8 

A new Article 8 is inserted. Consequcntly, all thc following Articlcs arc 
shifted accordingly. 

"Article 8 - Ownership and Distribution of Satellitc Data 

EUMETSAT shall haw worldwidc exclusive ownership of all data gc11cr
atcd by EUMETSAT's satellitcs or instruments. 190 



2 EUMETSAT shall make available sets of data agreed by thc Council to Prop. 1992/93:100 
thc national mctcorological service of Mcmber Statcs of the World Bilaga 7 
Mdeorological Organization. 

3 The distribution policy regarding satellitc datashall be dccided in accord
ance with the rules laid down in Articlc 5.2 (b) for mandatory program mes 
and 5.3 (b) for optional programmes. EUMETSA'C through the Secrct
ariat, and the Mcmber Statcs shall be rcsponsible for thc implementation 

of this policy." 

Article 9 

Article 8 of the Convention becomcs Article 9 and it is amendcd as follows: 

- In paragraph 2, the rcference to Annex 1 to this Convention is delctcd. 
Consequently, paragraph 2 ends aftcr " ... the services provided". 

- Paragraph 1 is replaced by the following: "Budgets shall be established in 

terms of ECU". 
- In paragraph 3, the words ''.amma] budget" arc replaecd by "budgets". 

- Paragraph 4 is replaeed by the following: 

"4 The Council shall, in conformity with Article 5.2 (b) and (c), adopt the 
budget for MOP, the General Budget and the budgets for mandatory 
programmes for each finaneial year, as well as any supplementary and 
amending budgets. Member States participating in optional programmes 
shall adopt the budgets for these programmes in aeeordanee with Article 

5.3 (b)". 

- In paragraph 5, the referenee to the Council is deleted and the word 
"budget" is replaeed by "budgets''. The beginning of the paragraph thcre
fore reads: "the adoption of the budgets shall constitute ... ". In sub-para
graph a) "budget" is also replaced by "budgets"; in _sub-paragraph b). 
"Director" is replaccd by "Director-General". 

- In paragraph 6, thc reference to thc Council is delcted, and "Dircetor" is 
replaeed by "Direetor-Gen.~ral". The beginning of paragraph 6 is there
fore: '·If a budget has not been adopted by the beginning of a finaneial 
year, the Direetor-Gene~al may .. : make payments in eaeh chapter of the 
corresponding budget. .. ". 

- Paragraph 7 is rcplaced by the following: 

"7 Member States shall pay each month, on a provisional basis and in 

aceordanee with the scalc of eontributions, the amounts necessary for the 
applieation of paragraph 6 of this Article." 

Article 12 

Article 11 of the Convention becomcs Article 12 and is amended as follows: 

- In paragraph 1, "budget" is replaeed by "budgets"; 
- In paragraph 2, ·'Dircctor" is replaecd by "Director-Gencral". 
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Article 13 

Articlc J 2 of thc Convcntion becomes Articlc 13. 

Article 14 

Article 13 of the Convention becomes Article 14 and reads as follows: 

"Articlc 14 - Non-Fulfilment of Obligations 

Article 18 

Article 17 of thc Convcntion becomcs Article 18 and it is amcndcd as 
follows: 

- In paragraph 1, "Director" is replaced by "Director-Gcncral"; thc rcfcr
encc to Article 5.2 (c) is rcplaced by a reference to Article 5.2 (d) v; 

- In paragraph 3, the bcginning is deleted. The paragraph bcgins with: "The 
Council may, by a decision taken in conformity with Article 5.2 (a) ... ". 

Article 19 

Article 18 of the Convcn~ion becomes Article 19 and reads as follows: 

"Articlc 19 - Denunciation 

1 After this Convcntion has been in force for six years, any Member State 
may denounce it by notifying the depositary of the Convention, thereby 
leaving the General Budget, mandatory and optional programmes. The 
dcnunciation shall take effcct for thc General Budget al thc end of the 
five year period for which the financial cciling was decided, and for thc 
mandatory or optional programmes at the time of the expiration of thc 
program mes. 

2 The State concerned shall rctain the rights it has acquired up to thc datc 
the dcnunciation lakes effect with regard to thc various programmes in 
which it was involved. 

3 If a Member State ceases to be a party to the Convention, thc scalc of 
contributions for the General Budgetshall be adjusted in accordancc with 
Articlc 10.2 for thc fivc year period following the period in which the State 
conccrned denounced the Convention." 

Article 20 

Article 19 of the Convention becomes Article 20 and it 1s amendcd as 
follows: 

- Paragraph 2 is rcplaced by the following: 

"2 Unless the Council decidcs otherwisc, EUMETSAT shall be dissolved if, 
as a rcsult of the denunciation of this Convention by one or morc 
Membcr States under thc provision of Article 19.1 or as a result of an 
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cxclusion following Articlc 14.1, the contribution rate of each other Prop. 1992/93:100 
Membcr Statc to the General Budget and to the mandatory programmes Bilaga 7 

is increased by morc than onc fifth. 
The decision on the dissolution shall be taken by thc Council in 

conformity with Article 5.2 (a), a Mcmber State having dcnounced thc 
Convcntion or having becn excludcd not taking part in the votc on this 
issue." 

Article 21 

Article 20 of thc Convcntion becomes Article 21 and it 1s amcndcd as 

follows: 

- In paragraph (c), the refercnce to Article 16 is replaced by a refercnce to 

Articlc 17. 

Articlc 22 

Articlc 21 of the Convention becomes Article 22 and it is replaccd by the 

following: 

"Articlc 22 - Rcgistration 

Upon the entry into force of this Convention, and of any amendments to it, 

the depositary shall register them with the Secretary General of the United 

Nations in accordancc with Article 102 of the Charter of the United Nations. 

Article 23 

1 The Convention and the present Protocol constitute one singlc unique 

instrument called "Convention for thc Establishmcnt of a Europcan 

Organisation for the Exploitation of Metcorological Satellites 
(EUMETSAT)". 

2 The Annexes I and Il to the Convention, including the System Dcscription 
and the financial provisions relevant to the METEOSAT Operational 
Programme (MOP), shall rcmain valid until the expiration of the 
programme at the end of 1995. 

Upon the expiration of MOP, the Annexes will be considered as abrog
ated without requircmcnt of further decision by the Memher Slatcs of 
EUMETSAT. 

In future no further Annexes to the Convention will be establishcd. 

3 The amendment shall enter into force in accordance wilh Article 17.2 of 

thc EUMETSAT Convention. 
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Bilaga 8 till budgetpropositionen 1993 

Finansdepartementet 
(sjunde huvudtiteln) 

Huvudsakligt innehåll 

De viktigaste förändringarna som föreslås i årets budgetförslag inom 
Finansdepartementets verksamhetsområde kan sammanfattas på följande 
sätt. 

Utrymmet för den inkomstbaserade avsättningen till skatteutjäm
ningsreserv höjs för beskattningsåret 1993 från 20 till 25 % . Be
skattningen av uppskovsbeloppet enligt lagen om återföring av obeskat
tade reserver skjuts upp och fördelas med hälften var på 1994 och 1995 
års taxeringar. 

Frågan om organisation och finansiering m. m. av det administrativa 
stödet till myndigheterna har övervägts. I avsnittet om Organisation och 
finansiering av administrativt stöd till myndigheterna redovisas övervä
gandena och förslag till principer. 

Behovet av kompetensutveckling hos myndigheterna inför Europa
integrationen har utretts. I avsnittet om Statsförvaltningens Europa
kompetens redogörs för regeringens arbete med och syn på dessa frågor. 

Resultaten av de organisationsförändringar m.m. som har genomförts 
och pågår inom statsförvaltningen bör följas upp bättre och mer 
systematiskt än vad som för närvarande sker. Statskontoret bör få i 
uppdrag att ta fram underlag som tillgodoser behovet av en sådan 
uppföljning. 

Ett nytt deklarationsförfarande är avsett att tillämpas fr.o.m. 1995 års 
taxering. Det nya förfarandet leder bl.a. till en minskning av administra
tionskostnaderna fr.o.m. budgetåret 1994/95. 

Den översyn av taxesättningen inom kronofogdemyndigheternas område 
som utförts av RRV och som redogjordes för i 1992 års komplette
ringsproposition har nyligen lett fram till nya avgiftsbestämmelser som 
tillämpas fr.o.m. 1 januari 1993. 

En särskild myndighet, Bankstödsnämnden, under regeringen skall 
inrättas för att hantera de stödfrågor som regeringen föreslår i prop. 
1992/93: 135 om åtgärder för att stärka det finansiella systemet. En or
ganisationsutredning har fått i uppdrag att komma med förslag till 
organisation och instruktion för Bankstödsnämnden. Utredningen skall 
också lämna förslag på budget för nämndens förvaltningskostnader för 
budgetåret 1993/94. 

Statens arbetsgivarverk (SAV) föreslås bli ombildat till en upp
dragsmyndighet som fr.o.m. budgetåret 1994/95 finansieras av avgifter. 
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Den nya statliga arbetsgivarorganisationen bör få en från regeringen mer 
fristående ställning. De myndigheter som ansluts till organisationen bör 
bestämma dess finansiering och ledning. Den nya organisationen bör 
förberedas av SAV under budgetåret l 993/94. 

Inom bostadsfinansieringens område föreslås av främst statsfinansiella 
skäl ett omedelbart slopande av, dels räntebidrag för nya underhålls- och 
reparationsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus (det s.k. RBF-stödet), 
dels räntebidrag för ombyggnader av småhus. 

Den kommunala sektorns utgifter för konsumtion och investeringar 
uppgår till ca 300 miljarder kronor. Det motsvarar ca 21 procent av 
BNP. Ungefär 90% av de totala utgifterna finansieras med skatter, dvs. 
kommunalskatt eller statsbidrag. Statsbidragen uppgår budgetåret 1992/93 
till ca 91 miljarder kronor. Ett av de största enskilda bidragen är 
utjämningsbidraget till kommunerna. 

Riksdagen beslutade den 9 juni 1992 om ett nytt statligt utjämningsbi
drag till kommuner. Riksdagen beslutade samtidigt om vissa förändringar 
när det gäller statsbidrag till landstingen. Vidare godkännes inriktningen 
av ett nytt system för utbetalning av kommunalskattemedel till kommuner 
och landsting. I ett senare beslut (prop. 1992/93:36, bet. l992/93:FiU2, 
rskr l 992/93: 100) har riksdagen lagreglerat hur övergången till de nya 
systemen skall ske. Samtliga förändringar träder i kraft den 1 januari 
1993. 

Målsättningen för jämställdhetsarbetet inom Finansdepartementets 
verksamhetsområde är att leva upp till de mål som anges i prop. 
1987/88:105 för ökad kvinnorepresentation i myndighetsstyrelser, 
nämnder och kommitteer samt att ge kvinnorna en adekvat utbildning 
för fullgörande av de olika uppdragen. Under året kommer en uppfölj
ning att göras av hur kvinnorna upplever sina arbetsförutsättningar i 
styrelserna. Kulturministern kommer senare idag att redogöra för 
regeringens arbete för att öka kvinnorepresentationen. 

Förändringarna inom Finansdepartementets verksamhetsområde för 
budgetåret 1993/94 i förhållande till motsvarande utgiftsändamål på 
statsbudgeten för budgetåret 1992/93 framgår av följande samman
ställning. 
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Anvisat Förslag Förändring 
1992/93 1993/94 miljoner kr. 
miljoner kr. miljoner kr. 

A. Finansdepartementet 
m.m. 194,8 263,2 68,4 

B. Skatteförvaltningen 
och exekutionsväsen-
det 5 084,7 5 705,7 621,01 

C. Statlig lokalförsörj-
ning och fastighets-
förvaltning 105,0 175,0 70,0 

D. Riksgäldskontoret och 
kostnader för stats-
skuldens förvaltning 627,2 594,8 -32,4 

E. Vissa centrala myndig-
heter m.m. 2 447,l 2 450,0 2,9 

F. Stat! iga arbetsgivar-
frågor 1 993,7 3 189,9 1 196,22 

G. Bostadsväsendet 36 429,9 34 746,9 -1 683,03 

H. Bidrag och ersätt-
ningar till kommu-

12 563,54 nerna 36 349,0 48 912,5 
I. Övriga ändamål 829,7 833,2 3,5 

Totalt för Finansdeparte-
mentet 84 061,2 96 871,2 12 810,0 

1 Ökningen av det totala anslagsbeloppet under littera B förklaras till större delen 
genom en övergång till bruttobudgetering av anslaget Kronofogdemyndigheterna. 
2 Ökningen beror på att anslaget Tjänstepensioner för skolledare och lärare flyttats 
från åttonde till sjunde huvudtiteln. 
3 Minskningen beror främst på minskade kostnader på anslaget Investeringsbidrag. 
4 Den stora ökningen beror främst på att det nya statliga utjämningsbidraget och 
förändringarna när det gäller statsbidrag till landstingen träder i kraft den 1 januari 
1993 dvs. helårseffekten av ~-ystemomläggningarna träder i kraft först bå 93/94. 
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Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Wibble såvitt avser avsnitten 2-7 och frågorna 
under littera A, C, F, H samt anslagen E2, E4-E8, EIO, Gl l, 13, 16-
18, I IO; statsrådet Lundgren såvitt avser avsnitt 1 och littera B, D, G 
(utom anslaget Gl l) samt anslagen El, E3, E9, 11-12, 14-15 och 19 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 

1 . Tillfälliga skattelättnader för egenföretagare 

Mitt förslag: Utrymmet för den inkomstbaserade avsättningen till 
skatteutjämningsreserv höjs för beskattningsåret 1993 från 20 till 
25 % . Beskattningen av uppskovsbeloppet enligt lagen ( 1990:655) 
om återföring av obeskattade reserver skjuts upp och fördelas med 
hälften var på 1994 och 1995 års taxeringar. 

Skälen för mitt förslag: Med hänsyn till vad som anförts tidigare idag 
om skattesituationen för fysiska personer som driver näringsverksamhet 
som enskilda näringsidkare eller genom handelsbolag bör ett par åtgärder 
vidtas för att förbättra deras likviditetssituation och samtidigt lindra 
skatteuttaget. En sådan åtgärd är att tillfälligt höja utrymmet för den 
inkomstbaserade avsättningen till skatteutjämningsreserv, s.k. 1-surv, från 
20 till 25 % . Det förhöjda avdragsutrymmet bör gälla under beskatt
ningsåret 1993 (1994 års taxering), alltså intill dess ett förslag på grund
val av betänkandet (SOU 1991: 100) Neutral företagsbeskattning kan 
träda i kraft. 

En annan åtgärd är att modifiera avskattningen av det gamla skatte
systemets obeskattade reserver, dvs. lagerreserv och resultatutjämnings
fond. Gällande regler för fysiska personer innebär att uppskovsbeloppet 
- skillnaden mellan de obeskattade reserverna och survavsättningen vid 
1992 års taxering - skall intäktsföras med sammanlagt minst 50 % vid 
1992 och 1993 års taxering, 75 % vid 1994 års taxering och 100 % vid 
1995 års taxering. Vid 1992 års taxering är intäktsföringen frivillig. 
Motsvarande gäller för den del av uppskovsbeloppet i ett handelsbolag 
som hänförs till andel som ägs av fysisk person. 

Enligt min mening bör intäktsföringen göras frivillig även vid 1993 
års taxering. Avskattningsprofilen bör vidare justeras så att sammanlagt 
minst 50 % av uppskovsbeloppet skall tas upp vid 1994 eller tidigare års 
taxeringar och sammanlagt minst 100 % vid 1995 och tidigare års 
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taxeringar. 
Förslagen föranleder ändringar i 10 § lagen (1990:654) om skatte

utjämningsreserv och 5 § lagen (1990:655) om återföring av obeskatta
de reserver. 

Under hösten 1992 beslutades att investeringsreserv får återföras till 
beskattning utan särskilt tillägg (prop. 1992/93: 131, bet. 1992/93:SkU 15, 
SFS 1992: 1352). Mina nu redovisade förslag i förening med den redan 
beslutade ändringen innebär en påtaglig förbättring av likviditetssitua
tionen för berörda företagare samtidigt som skatteuttaget lindras. Här
igenom skapas bättre förutsättningar för en positiv utveckling för mindre 
företag i avvaktan på att nya regler för beskattning av enskilda närings
idkare och handelsbolag kan träda i kraft den 1 januari 1994. Som en 
följd bör utrymmet och intresset för investeringar ökas. 

På några års sikt blir de statsfinansiella konsekvenserna av förslagen 
försumbara då de innebär en omperiodisering av skatteuttaget. För 
budgetåret 1993/94 kan förslagen beräknas medföra en minskning av 
skatteintäkterna med 430 miljoner kronor. 

l . l Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom Finansdepartementet upprättats 
förslag till 

1. lag om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv, 
2. lag om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade 

reserver. 
Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 8.1 
Förslagen, som faller inom Lagrådets granskningsområde, är av sådan 

beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Yttrande från 
Lagrådet behöver därför inte inhämtas. 

1 . 2 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till 
l. lag om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv, 
2. lag om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade 
reserver. 
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2. Organisation och finansiering av administrativt 
stöd till myndigheterna 

I 1992 års budgetproposition (bil. 8 s. 16 f) redogjorde jag för myn
digheternas behov av stöd och angav skälen till varför frågan om stödet 
till myndigheterna borde övervägas vidare. Myndigheterna ges en stor 
handlingsfrihet genom den delegering av finansiellt ansvar och den 
förändrade styrning som nu införs i statsförvaltningen. Denna nya 
situation för myndigheterna påverkar myndigheternas stödbehov och 
efterfrågan. I betänkandet (SOU 1991:40 och 41) marknadsanpassade 
service- och stabsfunktioner - ny organisation av stödet till myndigheter 
och regeringskansli lämnades förslag om det framtida stödets inriktning, 
omfattning, organisation och finansiering. Enligt min uppfattning gav inte 
denna utredning då ett tillräckligt underlag för att fatta beslut om 
utformningen av stödorganisationerna till myndigheterna. Bl.a. tog inte 
utredningens förslag hänsyn till de gemensamma behov som föreligger 
för den samlade statsförvaltningen och inte heller till de särskilda behov 
som finns under den omställningsfas som statsförvaltningen nu genomgår. 
Frågan borde därför övervägas ytterligare och jag anmälde att jag hade 
för avsikt att återkomma till riksdagen i 1993 års budgetproposition med 
förslag om hur myndigheternas behov av administrativt stöd framgent 
borde organiseras och finansieras. 

Problembilden 

Den befintliga stödverksamheten fungerar i stora delar väl. Det finns 
emellertid problem som jag anser vara angelägna att redovisa och där 
åtgärder bör vidtas för att effektivisera och förbättra stödverksamheten. 

Det gäller bristande behovsanpassning, outnyttjade samordningsvinster, 
otydliga regler och ansvarsfördelning mellan de myndigheter som 
tillhandahåller administrativt stöd. 

Befintliga behov av stöd inom vissa områden tillgodoses å ena sidan 
enligt min bedömning inte fullt ut. Det ekonomiadministrativa stödet är 
ett sådant område. 
Det finns å andra sidan anledning att anta att totalutbudet av ad
ministrativt stöd är överdimensionerat. En behovsanpassning av det 
administrativa stödet bör åstadkommas i en rad avseenden. 

Det finns samordningsvinster inom det administrativa stödet som enligt 
min mening inte tas tillvara fullt ut. Samordningen av det ekonomi- och 
personaladministrativa stödet bör kunna förbättras. En bättre samordning 
skulle bl.a. ge användarna större möjligheter att i sina lokala infor
mationssystem integrera information från EA- och PA-systemen. 

De ekonomiadministrativa reglerna för stödverksamheten bör utvecklas. 
Osäkerhet råder om hur långt en stödmyndighet kan gå då det gäller att 
ta på sig uppdrag från icke-statliga uppdragsgivare osv. 

I takt med att myndigheterna kommersialiserar sina tjänster inom 
stödområdet kommer problemen att öka. Försäljning av tjänster till 
utomstående kan ha nackdelar. Bl.a. kan de åtaganden som staten gör 
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genom denna försäljning i ogynnsamma fall minska handlingsfriheten vid 
strukturförändringar. Staten tar också en ekonomisk risk som kan bli 
besvärande om verksamheten skulle visa sig olönsam. Å andra sidan 
medför extern försäljning ofta en kompetenstillväxt samt att kostnaderna 
för statens egen produktion sjunker. Detta kommer de statliga användarna 
tillgodo. 

Det finns enligt min mening ett behov att precisera de ekonomiska 
spelregler som skall gälla för det administrativa stödet. Bl.a. finns det 
anledning att ta fram tydligare regler för försäljning av stödtjänster till 
brukare utanför statsförvaltningen. 

Ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som tillhandahåller 
administrativt stöd är långt ifrån entydig. 

Verksamhetsinriktningen bör därför förtydligas för vissa av stödmyn
digheterna. Bl.a. bör klargöras vilken typ av stöd som skall tillhanda
hållas och hur detta stöd skall avgränsas från det stöd som lämnas av 
andra s.k. stabsmyndigheter. Sådana behov av avgränsning finns bl.a. 
vad gäller SPY, Statskontoret och Kammarkollegiet. 

Stöd som bör tillhandahållas i statlig regi 

Stöd bör tillhandahållas på myndigheternas villkor samt styras av 
myndigheternas behov och efterfrågan. Stöd som finns att köpa på 
marknaden bör normalt inte tillhandahållas av staten. Min uppfattning är 
emellertid att det finns administrativt stöd som av olika skäl inte kan eller 
bör tillhandahållas av den privata marknaden. Det står också klart att 
nyttoaspekter till slut måste avgöra om en viss verksamhet skall bedrivas 
i statlig eller privat regi. Utgångspunkten måste således vara en 
bedömning av om en given lösning är förmånlig eller inte för statsförvalt
ningen som koncern. 

Ett skäl till att bedriva en stödverksamhet i statlig regi kan vara ett 
missnöje med det sätt på vilket den privata marknaden inom ett visst 
område fungerar. Bristande konkurrens kan t.ex. driva upp prisnivån på 
en marknad på ett sådant sätt att det blir förmånligare för en stor 
avnämare som staten att organisera produktionen i egen regi. Enligt min 
mening bör administrativt stöd i statlig regi ti.llhandahållas om en privat 
marknad saknas eller om det finns sådana konkurrensbegränsningar på 
en befintlig marknad att det är oförmånligt för staten att utnyttja den. 

Ett annat skäl till att i vissa fall inte utnyttja den privata marknaden är 
att en koncern som statsförvaltningen har ett behov av vissa gemensamma 
system som måste vara anpassade till den rollfördelning och de regler 
som gäller inom statsverksamheten. Att tillhandahålla dessa system i 
statlig regi kan vara ett sätt att försäkra sig om att koncerngemensamma 
krav av detta slag tillgodoses. En viss enhetlighet i detta avseende torde 
vara en förutsättning för att verksamheterna inom statsförvaltningen skall 
kunna följas upp, analyseras och styras effektivt. Men det kan också 
betraktas som en serviceåtgärd åt myndigheterna att se till att det finns 
system som är anpassade till den speciella miljö som statsförvaltningen 
utgör. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 8 

7 



Behov av detta slag finns bl.a. inom EA- och PA-området samt inom 
det informationsteknologiska området. Inte minst EA-systemen har stor 
betydelse för styrningen av statsförvaltningen. Inom dessa områden kan 
det därför vara lämpligt att i statlig regi tillhandahålla bassystem som är 
anpassade till flertalet myndigheters behov och den speciella miljö som 
statsförvaltningen utgör. Däremot finns det åtskilliga kringtjänster inom 
EA- och PA-området som med fördel kan tillhandahållas av privata 
leverantörer. De myndigheter som har krav som inte tillgodses av 
bassystemen bör ha möjlighet att använda sig av något av de standardsys
tem som finns på marknaden under förutsättning att de koncerngemen
samma kraven tillgodoses. 

Ibland kan eller bör den privata marknaden av olika skäl inte utnyttjas. 
En sådan situation är då det inte finns någon privat marknad och då 
någon sådan knappast kan tänkas uppstå. Det rör sig således om 
situationer då den aktuella stödmyndigheten i praktiken har monopol på 
den berörda tjänsten. Det rör sig då vanligen om uppgifter. som kräver 
en kompetens som är specifik för statsförvaltningen. Denna situation är 
inte särskilt vanlig men förekommer bl.a. inom det rättsliga området. 

Enligt min mening bör den stödverksamhet, som till sin karaktär är 
unik för statsförvaltningen och den stödverksamhet, som har stor 
betydelse för styrningen av statsförvaltningen och där krav ställs på 
enhetlighet, bedrivas i statlig regi. 

Statsförvaltningen består av ett stort antal myndigheter som har mycket 
olika förutsättningar och behov för sin verksamhet. Bl.a. har de små och 
medelstora myndigheterna ofta speciella krav på det administrativa stödet. 
Dessa myndigheter har också sämre möjligheter att överblicka och 
rationellt utnyttja den privata marknad som kan finnas inom olika 
områden eller att tillgodose behovet i egen regi. Jag anser därför att det 
kan finnas anledning att i statlig regi tillhandahålla ett stöd som är 
särskilt anpassat till dessa myndigheters behov. 

Verksamhetsfonn och generella krav på stödet till myndigheterna 

Som jag nyss har utvecklat finns det situationer då det administrativa 
stödet bör tillhandahållas i statlig regi. Det rör sig om stöd som är 
specifikt statligt till sin karaktär eller har en sådan betydelse för 
statsförvaltningen som koncern att det inte kan eller bör överlåtas till den 
privata marknaden. I regel har regeringen i egenskap av koncernledning 
då också anledning att utfärda riktlinjer för verksamheten. 

Dessa omständigheter medför att verksamhetsfonnen myndighet bör 
väljas för det administrativa stöd som skall tillhandahållas i statlig regi. 
Därigenom får regeringen möjlighet att styra verksamhetens organisation, 
finansiering m.m. Samtidigt har berörda myndigheter stor handlingsfrihet 
inom ramen för myndighetsformen genom den delegering av finansiellt 
ansvar och den förändrade styrningen av statsförvaltningen som införs. 

När det gäller generella krav på stödet till myndigheterna i statlig regi 
bör enligt min uppfattning den grundläggande principen vara att 
stödverksamheten är efterfrågestyrd och bygger på principen om en klar 
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och entydig uppdelning mellan beställar- och producentroller. 
Efterfrågestyming bör således vara styrande vid utformningen av den 

nya stödorganisationen. Denna princip garanterar dock i sig inte att 
stödorganisationen blir effektiv. Enligt min mening finns det därför 
anledning att ställa ytterligare ett antal krav på denna stödorganisation. 
De kan betraktas som generella principer för hur den aktuella verksam
heten bör fungera. 

Stödverksamhet som är fullt konkurrensutsatt bör normalt inte 
tillhandahållas i statlig regi. Denna princip får dock inte förhindra att den 
stödproduktion som bedrivs i statlig regi i största möjliga utsträckning 
konkurrensutsätts. Det bör därför så långt möjligt inte finnas några 
formella eller andra hinder för myndigheterna att välja icke-statliga 
leverantörer vid upphandling av administrativa stödtjänster. Konkur
rensprincipen får heller inte medföra att statlig stödproduktion som blir 
tillräckligt framgångsrik automatiskt avvecklas då en marknad med 
privata producenter har vuxit fram. Om så sker bortfaller väsentliga 
incitament för de ansvariga inom stödmyndigheterna att utveckla 
verksamheten. 

Enligt min uppfattning är det inte lämpligt att stödmyndigheterna 
konkurrerar med varandra. Konkurrensen bör i stället ske mellan ett 
statligt produktionsaltemativ och en eller flera privata producenter. 
Grundregeln bör därför vara att en viss stödtjänst endast produceras på 
ett ställe i stödorganisationen. 

Stödverksamheten bör täcka sina kostnader. Det rör sig om en 
verksamhet som i princip inte har något egenvärde utan endast är 
berättigad om den möjliggör annan statlig produktion som är till direkt 
nytta för medborgarna och samhället. Normalt finns det därför ingen 
anledning att subventiot;1.era det administrativa stödet. 

Det är också väsentligt att den stödverksamhet som tillhandahålls av 
en myndighet som har andra uppgifter än stödverksamhet går att 
särredovisa eller särskilja från de övriga uppgifter som myndigheten har. 
Avgiftsbelagd stödverksamhet bör därför utgöra ett särskilt resul
tatområde inom myndigheten med fullkostnadstäckning som ekonomiskt 
mål. Om myndigheten bedriver en omfattande stödverksamhet kan det 
finnas anledning att dela upp stödverksamheten i flera resultatområden. 
Eventuell försäljning av stödtjänster till kunder utanför statsförvaltningen 
bör redovisas särskilt. 

Organisationen av stödet 

Administrativt stöd till myndigheterna lämnas för närvarande av bl.a. 
Försvarets civilförvaltning (FCF), Kammarkollegiet, Statens arbetsgivar
verk (SAV), Statskontoret, Statens löne- och pensionsverk (SPY) och 
Riksrevisionsverket (RRV). Enligt min mening finns det inga avgörande 
skäl för att all administrativ stödverksamhet skall koncentreras till en 
enda myndighet. 

Stöd bör därför tillhandahållas av flera myndigheter som i vissa fall 
även kan ha andra uppgifter än ren stödproduktion. Detta betyder inte att 
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de myndigheter som för närvarande tillhandahåller stöd till myndigheter
na skall göra det även i framtiden. Olika omständigheter kan medföra att 
vissa av dessa myndigheter bör avveckla eller samordna sin stödproduk
tion. 

Skärpta resultatkrav och ökad konkurrens kan på några års sikt 
medföra betydande förändringar av stödproduktionen. Dessutom är det 
för närvarande svårt att bedöma vilken efterfrågan som faktiskt finns på 
olika typer av stöd. Det finns därför anledning att noga följa utvecklingen 
och att vid behov återkomma till riksdagen med förslag till de struk
turförändringar som kan vara påkallade. 

Finansiering och styrning av myndighetsstödet 

11992 års budgetproposition (bil. 8 s. 11 f) redogjorde jag för principer
na för styrning av avgiftsfinansierad verksamhet. 

Avgiftsförordningen (1992: 191) baseras på dessa principer. I av
giftsförordningen finns således de riktlinjer och regelverk som gäller för 
avgiftsfinansierad verksamhet. 

Inriktningen av myndigheternas stöd 

Försvarets civilförvaltning (FCF) 

Försvarets civilförvaltning (FCF) har uppgifter av myndighetsstödjande 
karaktär. FCF:s verksamhet har utretts i särskild ordning inom ramen för 
utredningen (Fö 1991 :04) om lednings- och myndighetsorganisationen för 
försvaret (LEMO). Chefen för Försvarsdepartementet har tidigare idag 
föreslagit att FCF läggs ned den 30 juni 1994 och att verksamheten 
överförs till försvarsmakten och andra myndigheter eller avvecklas senast 
den 1 juli 1994. 

FCF utvecklar och förvaltar ett antal ekonomi- och personaladmi
nistrativa system, bl.a. ekonomisystemen FIS Lokal och FIS Koncern och 
de personaladministrativa systemen F-SLÖR, VAS, HvFri, m.fl. FCF:s 
systemverksamhet har en speciell profil såtillvida att verksamheten i stor 
utsträckning är inriktad på att utveckla egna systemlösningar. FCF: s 
system innebär till viss del en integrering av ekonomiadministrativ och 
personaladministrativ information. Detta gör det bl.a. möjligt att koppla 
ihop personaladministrativ och ekonomisk information vilket möjliggör 
en mer heltäckande koncerninformation och bättre möjligheter till 
uppföljning. 

Inom övriga delar av statsförvaltningen är tendensen en stegvis 
övergång från egenutvecklade system till köp av standardsystem med 
smärre kompletteringar som anpassning till statliga särkrav. Ett exempel 
på detta är ekonomisystemet AGRESSO, som erbjuds av RRV. Orsaken 
till denna förändring är att egenutveckling av system inom det ekonomi-
och personaladministrativa området är resurskrävande och kräver ett 

mycket stort kundunderlag för att vara ekonomiskt försvarbart. 
Den dåvarande regeringen uppdrog den 18 oktober 1990 åt RRV att 

fortsätta utvecklingen av systemlösningar för den statliga, såväl den civila 
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som den militära, ekonomiadministrationen. 
Utgångspunkterna för det fortsatta arbetet var att tillgodose de krav 

som utvecklingen av styrningen av den statliga verksamheten och den nya 
budgetprocessen ställer på ekonomisystem och de behov som riksredovis
ningen har av sådana system. RRV skall enligt regeringsuppdraget 
ansvara för att system tillhandahålls och kontinuerligt vidareutvecklas för 
hela statsförvaltningen. 

SPV fick den 21 mars 1991 den dåvarande regeringens uppdrag att 
vidareutveckla systemlösningar för personaladministrationen. 

RRV:s och SPV:s utvecklingsarbeten skulle samordnas. 
Jag delar denna grundsyn. För att skapa förutsättningar för ett effektivt 

informationsutbyte mellan EA- och PA-området skall RRV i samråd med 
SPY gå vidare med att samordna informationens form och innehåll. 
Som jag tidigare har redovisat finns det dessutom outnyttjade samord
ningsvinster inom bl.a. EA- och PA-området. Om försvaret upphör med 
att utveckla egna system inom EA- och PA-området och i stället övergår 
till att använda sig av något av de standardsystem som finns att köpa på 
marknaden kan icke oväsentliga besparingar göras. Detta bör därför vara 
den långsiktiga lösningen vad gäller försvarets EA- och PA-verksamhet. 
Försvaret bör således ansluta sig till de grundprinciper som gäller för 
EA- och PA-verksamhet inom den övriga statsförvaltningen. 

Några särlösningar bör alltså inte finnas för försvarets område. 
Samtidigt är det nödvändigt att uppnå en större samordning av det EA
och PA-stöd som idag ges av SPV och RRV. 

Resultatorienterade styrsystem kräver att data om verksamhet, ekonomi 
och personal kan kopplas samman. Enligt min uppfattning är det 
nödvändigt att RRV och SPV fäster stor uppmärksamhet vid en sådan 
samordning. Jag avser därför att noga följa det arbete som RRV och SPV 
tillsammans bedriver i syfte att uppnå en ökad integration av EA- och 
PA-informationen hos användarna. 

FCF:s EA- och PA-system är till viss del integrerade. Det är viktigt 
att den kompetens och erfarenhet som FCF har av integrerad information 
till användarna tas till vara när FCF läggs ned. Chefen för Försvarsde
partementet har i samråd med mig tidigare i dag föreslagit följande 
principer för ansvarsfördelningen mellan RRV och myndigheterna inom 
Försvarsdepartementets område. 

Försvarsmakten och övriga myndigheter som för närvarande utnyttjar 
FCF:s system skall ansvara för användningen av egna ekonomi- och 
personaladministrativa system. I detta ingår att anskaffa system till en 
rimlig kostnad, att gentemot leverantören ställa krav på systemens 
funktion, kvalitet och användarvänlighet m.m. Vidare ingår ansvar för 
att systemen utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Myndigheterna inom 
Försvarsdepartementets område skall ha ansvar för att anpassa systemen 
till inre förutsättningar i fråga om bl.a. ekonomistyrning, organisation, 
verksamhet och ADB-struktur samt internt kunna ge användarstöd i detta 
avseende. 

RRV ansvarar idag för regler, system och metoder för resultat- och 
ekonomistyrning samt för uppföljning. RRV bör ha samma relationer till 
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försvarsmakten och övriga myndigheter under Försvarsdepartementet som 
till andra myndigheter inom statsförvaltningen. Det innebär, att de 
generella regler, metoder och system som är giltiga för den civila 
sektorn, också bör tillämpas för försvaret. RRV skall därför svara för de 
ekonomi- och personaladministratriva systemens anpassning till yttre 
förutsättningar och i detta avseende ge användarstöd till de myndigheter 
som utnyttjar systemen. Vidare bör RRV svara för normering beträffande 
redovisning och medelshantering. Slutligen bör RRV svara för systemut
vecklingsverksamheten. 

FCF:s ansvar för bl.a. systemutvecklingsverksamheten bör således 
överföras till RRV. 

De organisatoriska och resursmässiga konsekvenserna av denna 
ansvars- och uppgiftsfördelning bör bli föremål för överväganden i den 
organisationskomrnitte. Chefen för Försvarsdepartementet återkommer till 
regeringen i samråd med mig till denna fråga. 

Den nuvarande ansvarsfördelningen mellan RRV och SPV påverkas 
inte av den föreslagna förändringen. 

Jag återkommer till denna fråga vid min anmälan av anslaget E 4. 
Riksrevisionsverket. 

Kammarkollegiet 

Det finns åtskilliga beröringspunkter mellan delar av den juridiska 
verksamhet som bedrivs vid FCF och den rättsliga verksamhet som 
Kammarkollegiet bedriver. Chefen för Försvarsdepartementet har tidigare 
i dag föreslagit att FCF skall läggas ned och att delar av FCF:s juridiska 
verksamhet skall övertas av Kammarkollegiet. 

Utredningen om försäkring av statens egendom (SOV 1992:40) har 
bl.a. föreslagit att den försäkringsliknande verksamhet som FCF bedriver 
inom trafikskadeområdet skall utvidgas till att omfatta samtliga statliga 
motorfordon. Försäkringsskyddsutredningen (C 1990:06) har övervägt 
behovet av en tjänstereseförsäkring för statligt anställda. Utredningen 
föreslår att ett försäkringsskydd vid tjänsteresor skapas och att det bl.a. 
kan organiseras vid FCF. 

Jag har tidigare i dag (bil. 1) redovisat mitt ställningstagande till de 
båda utredningarna. 

Den försäkringsliknande verksamhet som nu är knuten till FCF och de 
uppgifter som de båda utredningarna föreslår skall kunna knytas till 
FCF: s verksamhet om inte den allmänna försäkringsmarknaden anlitas, 
bör mot bakgrund av att FCF föreslås läggas ned övertas av Kammarkol
legiet. 

Små och medelstora myndigheter har speciella stödbehov och dessa 
stödbehov kan endast delvis tillgodoses av den privata konsultmarknaden. 
Det finns därför anledning att organisera ett särskilt stöd till denna 
kategori av myndigheter. 

Kammarkollegiet tillhandahåller i dag ekonomi- och personalad
ministrativt stöd till små och medelstora myndigheter. Verksamheten är 
helt avgiftsfinansierad. Detta stöd har i stort en lämplig inriktning. Det 
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finns emellertid också ett behov av juridiskt stöd till små och medelstora 
myndigheter. Kammarkollegiet bör ges möjlighet att utveckla ett sådant 
stöd. 

Chefen för Civildepartementet återkommer till de frågor som rör 
Kammarkollegiet vid sin anmälan av anslagen B 2. Kammarkol
legiet: Myndighetsutövning och B 3. Kammarkollegiet:Uppdragsverk
samhet under trettonde huvudtiteln. 

Riksrevisionsverket 

Riksdagen har under våren 1992 beslutat om RRV:s inriktning för 
treårsperioden 1992/93 - 1994/95. 

Beslutet innebär att RRV även i fortsättningen skall vara den centrala 
förvaltningsmyndigheten för statlig revision och redovisning. Den 
ekonomiadministrativa stödverksamheten skall ligga kvar vid RRV. Mot 
bakgrund av de riktlinjer som formulerades i 1992 års budgetproposition 
och som riksdagen har beslutat om har RRV genomfört en organisations
förändring. Den nya organistionen trädde i kraft den l juli 1992. 

Jag har nyss konstaterat att det ekonomiadministrativa stödet till 
myndigheterna inte tillgodoses fullt ut. RRV bör därför bygga ut stödet 
till en sådan nivå att det motsvarar efterfrågan. Det är också angeläget 
att RRV tydligare än nu markerar att stödet är avgiftsbelagt och 
tillhandahålls på myndigheternas villkor. 

Jag har också uttalat att det finns outnyttjade samordningsvinster inom 
EA- och PA-området. Samarbetet mellan RRV och SPV bör därför 
utvecklas ytterligare i syfte att tillgodose myndigheternas efterfrågan på 
integrerad information från de ekonomi- och personaladministrativa 
systemen. 

Jag har nyss redogjort för den ansvarsfördelning som bör gälla mellan 
RRV och myndigheterna inom Försvarsdepartementets område. Den 
föreslagna ansvarsfördelningn innebär bl.a. att FCF:s nuvarande ansvar 
för systemutvecklingsverksamhet överförs till RRV. 

Jag återkommer till dessa frågor vid min anmälan av anslagen E 4. 
Riksrevisionsverket och F 2. Statens löne- och pensionsverk. 

Statens löne- och pensionsverk 

Den statliga tjänstepensioneringen innehåller en mindre del, komplet
terande ålderspension, som handhas av en särskild förening, Försäkrings
föreningen för det statliga området. Eftersom det är föreningen som fattar 
beslut om administration av den kompletterande ålderspensionen, kommer 
jag i fortsättningen endast att tala om de övriga delarna av de statliga 
tjänstepensionerna. 

Huvudeten av pensionerna inklusive administrationen finansieras med 
fördelningssystem. Systemet för administrationen liksom finansieringen 
måste vara sådana att de fungerar även vid förändringar i myn
dighetsstrukturen. Det måste I.ex. finnas någon instans som är ansvarig 
för att en pension betalas ut även om den myndighet där pensionären var 
anställd lagts ned. Det är därför inte lämpligt att administrationen av den 
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statliga tjänstepensioneringen delegeras till myndigheterna så länge som 
finansieringen sker med ett fördelningssystem. Dessa överväganden leder 
till att administrationen bör ske samlat för hela statsförvaltningen. Vid val 
av hur pensionsadministrationen för staten bör ske har jag tagit hänsyn 
till att staten har en effektiv administration i form av SPY. Enligt min 
uppfattning är det därför för närvarande en lämplig lösning att SPY 
fortsätter att handha den statliga tjänstepensioneringen. Läget blir dock 
ett annat om man skulle gå över till ett premiereservsystem. I en sådan 
situation kommer privata pensionsinstitut att kunna konkurrera om 
administrationen av den statliga tjänstepensioneringen. Jag utesluter inte 
att en sådan utveckling kan bli aktuell på längre sikt. I nuläget finns det 
således enligt min bedömning inga möjligheter att överlåta SPV:s 
uppgifter inom det pensionsadministrativa området till aktörer på den 
privata marknaden. 

SPV:s verksamhet inom det personaladministrativa området är och bör 
vara konkurrensutsatt. De statliga myndigheterna är därför inte tvungna 
att välja det lönesystem som tillhandahålls av SPY. Som jag tidigare har 
konstaterat är det väsentligt att det inom en koncern som statsförvaltnigen 
finns ett standardsystem för löneadministration som är anpassat till den 
speciella miljö som statsförvaltningen utgör och som härigenom bör 
kunna användas av flertalet myndigheter. SPV:s verksamhet inom det 
personaladministrativa området bör därför fortsätta enligt nuvarande 
riktlinjer. 

SPV:s huvuduppgifter bör alltså även i fortsättningen vara pensions
och grupplivadministration samt produktion av personaladministrativa 
systemtjänster. SPV:s verksamhet har beröringspunkter med flera andra 
stabsmyndigheter, främst RRV och FCF. Jag har tidigare understrukit 
vikten av att samarbetet utvecklas ytterligare i syfte att tillgodose 
myndigheternas efterfrågan på integrerad information från de ekonomi-
och personaladministrativa systemen. 

SPY bör vidare ha rätt att sälja tjänster till organ utanför statsförvalt
ningen om detta bidrar till att sänka kostnaderna för myndighetens 
primärproduktion åt statliga kunder och om försäljningen avser tjänster 
som tigger inom den huvudinriktning som regeringen har fastställt för 
SPY. 

Statens arbetsgivarverk 

Arbetsgivarkommitten (dir. 1992:31) har lämnat förslag om den statliga 
arbetsgivarorganisationens utformning. 

Jag kommer att under anslaget F 1. Statens arbetsgivarverk redogöra 
för mitt ställningstagande till utredningens förslag om arbetsgivarorganets 
organisation, uppgifter och finansiering. 

Enligt min mening bör det stöd som den nya arbetsgivarorganisationen 
skall lämna ha en tydlig koppling till organisationens förhandlande, 
avtalsslutande och policyskapande uppgifter. Det generella stödet bör 
täckas av de årliga avgifter som myndigheterna framöver skall betala till 
arbetsgivarorganisationen. Därutöver bör organisationen mot avgift kunna 
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lämna särskilt stöd i den mån detta efterfrågas av enskilda myndigheter. 
En sådan inriktning av stödet underlättar gränsdragningen mot andra 
stödmyndigheter. Också gränsdragningen mot den privata kon
sultmarknaden underlättas. Det finns inga skäl att anta att denna marknad 
spontant skall tillhandahålla stöd som är anpassat till det statliga 
arbetsgivarorganets policy i olika frågor. 

Statsknntoret 

I 1992 års budgetproposition klargjordes att Statskontoret skall vara en 
stabsfunktion åt regeringen och att verksamhetens huvudinriktning skall 
vara att ge regeringen stöd i genomförandet av de nya styrformerna. Den 
förändrade inriktningen innebär att Statskontoret inte skall stödja enskilda 
myndigheter på deras egna villkor. 

Inom det informationsteknologiska området har emellertid regeringen 
gett Statskontoret vissa samordnande och rådgivande uppgifter. Bakgrun
den är att vissa koncerngemensamma krav behöver ställas på de statliga 
myndigheternas användning av informationsteknologi. 
Vad gäller säkerhets- och sekretessfrågor i anslutning till ADB
användningen har Statskontoret således enligt sin instruktion vissa 
rådgivnings- och samordningsuppgifter. Statskontoret har vidare fått i 
uppdrag att medverka i den statliga inköpssamordningen genom att 
utforma kravspecifikationer och tillhandahålla avrops- och ramavtal för 
utrustning, programvaror och tjänster med stor spridning. 

Statskontoret kommer således även fortsättningsvis bedriva arbete på 
det informationsteknologiska området som kommer de statliga myn
digheterna till godo. Dessa insatser är emellertid av generell karaktär 
och baserade på de krav som statsförvaltningen som koncern ställer på 
användningen av informationsteknologi. Några omfattande konsultinsatser 
riktade till enskilda myndigheter ligger inte inom ramen för Statskon
torets uppgifter. Sådana insatser bör myndigheterna tillgodose på den 
privata. marknaden. 

Jag återkommer under anslaget E 5. Statskontoret beträffande 
inriktning och finansiering av Statskontorets verksamhet. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag 
att regeringen föreslår riksdagen att godkänna riktlinjerna för 

organisation och finansiering av administrativt stöd till myndigheter
na. 
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3. Statsförvaltningens Europakompetens 

Behovet av kompetensutveckling inom statsförvaltningen och vid 
domstolarna inför Europaintegrationen har utretts av en arbetsgrupp inom 
regeringskansliet. Arbetsgruppen har i september 1992 överlämnat 
rapporten Statsförvaltningens Europakompetens (Ds 1992:96). En 
sammanfattning av utredningens förslag bör fogas som bilaga 8.2 till 
denna proposition. 

Som framgår av bilagan föreslår arbetsgruppen en rad åtgärder för att 
stärka statsförvaltningens kompetens inför Europaintegrationen. Vikten 
av en fungerande dialog mellan departementen och myndigheterna om 
Europaintegrationens konsekvenser betonas särskilt av arbetsgruppen. 
Särskilda inventerings- och utbildningsinsatser föreslås på olika områden. 
För strategiska kompetensutvecklingsinsatser föreslår utredningen att en 
begränsad samordnings- och stödfunktion inrättas. 

Rapporten har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna 
finns i bilaga 8.3. Remissvaren finns tillgängliga i ärendet (dnr 4585/92). 

Remissinstanserna delar genomgående utredningens bedömningar av 
kompetensutvecklingsbehoven och ställer sig bakom de allmänna 
principer som bör vara vägledande för arbetet med kompetensutveckling. 

Regeringen har tidigare (prop. 1991/92: 100 bilaga 4) anmält att 
behovet av åtgärder i form av kompetensutveckling, utbildning och 
information i anslutning till EES-avtalet och ett eventuellt EG-med
lemskap kommer att öka. I det sammanhanget underströks också att 
myndigheterna själva måste ta ansvaret för utvecklingen av sin kompetens 
och att detta måste ske inom ramen för tillgängliga medel. 

Jag delar utredningens allmänna syn på kompetensutvecklingsbehoven 
i ljuset av Europaintegrationen och finner många av utredningens förslag 
väl ägnade att förstärka myndigheternas förutsättningar att bedriva en 
framgångsrik kompetensutveckling. Jag kan också konstatera att förslagen 
i allt väsentligt kan genomföras inom ramen för myndigheternas eget 
ansvar för sin kompetensutveckling eller genom en dialog mellan 
departement och myndigheter. Jag vill särskilt betona vikten av att 
myndigheterna tillsammans med respektive fackdepartement gör en 
kartläggning av Europaintegrationens konsekvenser för verksamheten och 
kompetensbehoven. 

Åtgärder planeras eller genomförs redan beträffande vissa av utred
ningens förslag. Det gäller bl.a. förslaget att Finansdepartementet skulle 
anordna särskilda seminarier för verksledningar om Europaintegrationen 
och dess konsekvenser för statsförvaltningen. Andra frågor behöver 
ytterligare beredas inom regeringskansliet. 

När det gäller behoven av särskilda samordnings- och stödinsatser vill 
jag anföra följande. 

Utredningen föreslår att en begränsad samordnings- och stödfunktion 
för statsförvaltningen inrättas med uppgift att på ett strategiskt sätt verka 
för en uppbyggnad av kompetensutvecklingen. Utredningen föreslår 
vidare att Statens arbetsgivarverk (SAV) får i uppdrag att utgöra denna 
samordnings- och stödfunktion och att bedriva arbetet i nära samarbete 
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med Statens förnyelsefond. 
Flera av de remissinstanser som har yttrat sig om förslaget är 

tveksamma till om SAV skall ges detta uppdrag, bl.a. mot bakgrund av 
den nya roll som SAV väntas få. De förordar istället Statens förnyelse
fond eller att en stödfunktion inrättas som knyts närmare regeringskans
liet. Till dem som förordar Statens förnyelsefond hör TCO och SACO. 
Några avstyrker att Statens förnyelsefond får denna uppgift på grund av 
fondens partsammansatta ledningsform. Kommerskollegium avstyrker 
utredningens förslag om en central funktion av detta slag. 

Som jag nyss har understrukit och som också ett stort antal remis
sinstanser har betonat, ligger ansvaret för kompetensutvecklingen på 
myndigheterna. Myndigheterna skall också finansiera sina kompetensut
vecklingsinsatser inom sina ekonomiska ramar. Myndigheternas behov av 
kompetensutveckling varierar starkt beroende på verksamhetens 
inriktning, omfattning och karaktär. Myndigheterna måste enligt min 
mening själva klargöra vilken utbildning, såväl av allmän som speciali
serad eller sak.inriktad karaktär, som behöver genomföras. Mot denna 
bakgrund anser jag inte att regeringen bör inrätta någon central samord
nings- och stöd funktion vid någon bestämd myndighet. Regeringskansliets 
ordinarie organisation bör normalt klara denna uppgift. Om det uppstår 
särskilda behov av samordning eller stöd kan regeringen ge uppdrag till 
den myndighet eller organisation som i den konkreta situationen bedöms 
mest lämpad. 

Om enskilda myndigheter eller grupper av myndigheter bedömer att 
de har behov av att samordna sitt stöd när det gäller Europakompetensen 
bör det ske på myndigheternas villkor. Myndigheterna bör själva kunna 
välja vilken myndighet eller organisation som skall anlitas. I den mån en 
statlig myndighet erbjuder ett sådant stöd vill jag understryka vad jag 
tidigare i dag har anfört om organisation och finansiering av stödet till 
myndigheterna. Stödet skall bl.a. vara efterfrågestyrt och täcka sina 
kostnader. Jag vill dock i sammanhanget erinra om det arbete som 
Statens förnyelsefond bedriver för att stödja och stimulera myndigheterna 
i deras förändringsarbete bl.a. genom att förmedla kunskap om föränd
ringsarbetet och genom att fördela ekonomiska bidrag till förändrings
projekt. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag 
att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har 

anfört om statsförvaltningens Europakompetens. 

2 Riksdagrn /<J<J].·<13. I .1a111/ . .Vr /110. Bilaga 8 
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4. Uppföljning av organisations- och 
strukturförändringar inom statsförvaltningen 

I samband med riksdagens ställningstagande till det program för 
omställning och minskning av den statliga administrationen som 
presenterades i 1991 års kompletteringsproposition (prop. 1990/91:150 
del Il, bet. 1991/92 FiU 37, rskr. 1991/91:390) uttalade finansutskottet 
att riksdagen borde ges möjlighet till en kontinuerlig och samlad 
uppföljning. En sådan uppföljning borde innehålla en närmare precisering 
av de besparingseffekter som kommer att uppnås. Vidare borde de 
verksamhetsmässiga och personalmässiga konsekvenserna analyseras . 

.I 1992 års kompletteringsproposition (1991/92: 150 bil.1 :5, bet. 
1991/92 FiU30, rskr. 1991/92:350) redovisades regeringskansliets 
bedömningar av personalkonsekvenserna av de strukturförändringar som 
pågår i statsförvaltningen inte bara till följd av det s.k. ad
ministrationsprogrammet utan också till följd av andra riksdagsbeslut. 
Däremot har ingen bedömning gjorts av andra effekter av struk
turförändringarna. Det är särskilt viktigt att följa upp de ekonomiska 
effekter som de av riksdag och regering fastlagda riktlinjerna för 
förändringsarbetet har fått. 

Ändrade verksamhetsformer och en klar åtskillnad mellan beställar- och 
producentrollen eftersträvas. Inom förvaltningen genomförs ett stort antal 
förändringar av myndighetsstrukturen på central och regional nivå i syfte 
att öka effektiviteten. Resultaten av de organisationsförändringar m.m. 
som har genomförts och som pågår bör följas upp bättre och mer 
!>)'stematiskt än vad som för närvarande sker. Vidare bör det klarläggas 
om de förändringar som har genomförts av statsförvaltningens organisa
tion har fått de effekter som legat till grund för statsmakternas beslut. 
Riksdagens och regeringens samlade överblick över statsförvaltningens 
organisationsutveckling bör bli bättre än vad den för närvarande är. 

Enligt min mening bör Statskontoret - som en stabsmyndighet åt 
regeringen - ha en viktig roll i ett sådant uppföljnings- och analysarbete. 
Jag föreslår därför att regeringen ger Statskontoret i uppdrag att ta fram 
underlag som tillgodoser behovet av en sådan uppföjning. Statskontorets 
uppföljning bör kunna ge regeringen underlag för att bättre kunna 
bedöma effekterna av olika inslag i den förändring av organisations- och 
verksamhetsformer som sker och därmed också för hur statsförvaltningen 
bör förändras och effektiviseras. 

Jag avser att i nästa års budgetproposition återkomma med en redogör
else för uppföljningsarbetet. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag 
att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har 

anfört om uppföljning av organisations- och strukturförändringar 
inom statsförvaltningen. 
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5. Statliga myndigheters telekommunikationer 

I det program för omställning och minskning av den statliga admini
strationen som jag nyss behandlat anmäldes att regeringen skulle inrätta 
en delegation med företrädare för statliga myndigheter för att genomföra 
åtgärder som effektiviserar statliga myndigheters telekommunikationer. 
I arbetet skulle också ingå att genomföra åtgärder för att förbättra statliga 
myndigheters telefonservice åt allmänheten, vilket riksdagen uttalat sig 
för (bet. 1988/89:FiU30, rskr. 1988/89:327, bet. 199l/92:KU30, rskr. 
1991/92:273, bet. 1991/92:FiU17). Jag har tidigare i dag redovisat 
frågan om statliga myndigheters telefonservice och användningen av s.k. 
020-nummer. Regeringen skulle enligt omställningsprogrammet senare 
återkomma till riksdagen med en redogörelse för de kostnadsminskningar 
som kan göras genom en bättre samordning av telekommunikations
tjänstema. Jag får med anledning därav anföra följande. 

En delegation för statliga myndigheters telekommunikationer 
(STAITEL) tillsattes i april 1991 (dir. 1991:29). STATTEL-delegationen 
beräknar att statsförvaltningens tele- och datakommunikationskostnader 
för närvarande uppgår till ca 1,5 miljarder kronor per år. Målet för 
delegationens arbete är att minska kostnaderna med 25 % eller ca 400 
miljoner kronor. 

Som ett led i arbetet har delegationen påbörjat upphandling av en 
grundtjänst för datakommunikation. Syftet är att genom att utnyttja den 
begynnande konkurrensen på området få till stånd avtal som gör det 
förmånligare för myndigheter att köpa teletjänster än att bygga och driva 
nät i egen regi. 

Det är viktigt att statliga myndigheter noga värderar de fördelar som 
en anslutning till gemensamt upphandlade teletjänster kan ge i form av 
minskade kostnader och förbättrade kommunikationsmöjligheter myndig
heterna emellan och mellan myndigheter och allmänheten. STAITEL
delegationens upphandlingar befrämjar också en ökad konkurrens inom 
teleområdet och därmed en effektivisering av samhällets telekommuni
kationslösningar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag anfört om statliga myndigheters telekom

munikationer. 
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6. Statliga löneavtal 1991-1993 

Ramavtal om löner 1991-1993 

I ramavtalet om löner m.m. 1991-1993 för statstjänstemän m.tl. (RALS 
1991-93) regleras löner m. m. under avtalsperioden den I januari 1991-
den 31 mars 1993. Jag vill i det följande - utöver vad jag sagt i prop. 
1990/91 : 150 bil. I: 8 s. I ff - redogöra för vad avtalet om 1992 års löner 
innebär. 

Fr.o.m. den 1 april 1992 fördelas lokalt ett löneutrymme motsvarande 
2,6 % av den genomsnittliga lönesumman, dock lägst 369 kr per månad. 
Utöver detta tillkommer det icke nivåhöjande utrymmet (INU) på drygt 
1 % . I avtalet har vidare avsatts 0,4 % av lönesumman, dock lägst 57 kr 
för finansiering av Trygghetsstiftelsen fr.o. m. den 1 juli 1992 (se avsnitt 
F 8. Trygghetsåtgärder för statsanställda). Motsvarande utrymme (0,4 % 
dock lägst 57 kr) avsattes till Statshälsan för tiden den 1 april-den 30 juni 
1992. 

Löneökningarna fr.o.m. den 1 april 1992 medför en nivåökning på 
3,3 % och en kostnadsökning på 2,4 % , vartill kommer 0,5 % från år 
1991. Till år 1993 överförs en kostnadsökning på 0,8 %. 

Övriga avtal 

Arbetsgivarinträdet beträffande sjukpenning enligt lagen om allmän 
försäkring har upphört fr.o. m. den 1 juli 1992. Därefter skall ar
betstagare i förmånsgrupp A ha sjuklön enligt de regler som nu gäller 
vid undantag från arbetsgivarinträde. Detta innebär att arbetstagare 
fr.o.m. den 15:e dagen i en sjukperiod själv skall lyfta sin sjukpenning 
hos försäkringskassan. 

De nu redovisade avtalen har godkänts av regeringen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört om de statliga löneavtalen för 

1991-1993. 
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7. Regel reformering, språkvård och 
samhällsinformation 

7 .1 Tidigare beslut i regering och riksdag 

Inom olika områden använder regeringen och riksdagen regleringar för 
att uppnå övergripande samhälleliga mål som skydd för medborgarnas 
hälsa och säkerhet, skydd för miljön, finansiering av offentlig verksam
het m.m. Reglerna medför kostnader och intäkter i olika delar av 
samhället. Intäkterna utgörs i regel av uppfyllelsen av det eller de mål 
som reglerna skall garantera. Kostnaderna uppstår dels genom att de som 
reglerna riktar sig till måste agera på ett sätt som avviker från det som 
företagsekonomiskt eller privatekonomiskt sett är mest lönsamt, dels i 
myndigheternas tillsyn och enskildas uppgiftslärnnande för tillsynsverk
samheten. 

Regelreformeringsarbetet syftar till att åstadkomma regelsystem som 
tillgodoser de övergripande samhälleliga målen till en så låg samhälls
ekonomisk kostnad som möjligt. Regelreformering omfattar därför såväl 
avreglering som förändringar av befintliga regler och noggrann utvärde
ring av förslag till nya regleringar. 

I regeringsförklaringen den 6 oktober 1992 anges att en av regerin
gens huvuduppgifter under mandatperioden är att bryta den ekonomiska 
stagnationen och lägga grunden för en ny period av tillväxt, företagande 
och utveckling i Sverige. En stor del av regelreformeringsarbetet måste 
ses i detta perspektiv. Regelreformeringen ingår därför som en del av 
regeringens näringspolitiska strategi. 

Med hänsyn till behovet av att effektivisera den svenska ekonomin 
måste arbetet med att förbättra reglers kvalitet som under en längre tid 
bedrivits bl.a. av regeringen och dess myndigheter och som också 
riksdagen har ställt sig bakom (förs. 1991/92:19, bet. 1992/93:KU1, 
rskr. 1992/93 :6) - nu fortsätta och utvecklas. Arbetet bör dock enligt 
min bedömning leda till regler som också i en vidare mening än vad 
som nyss sagts håller en god kvalitet. De skall styra framtidens sam
hälle i många olika avseenden. Av konstitutionsutskottets nyss nämnda 
betänkande framgår att riksdagen delar denna bedömning. 

I 1992 års kompletteringsproposition (prop. 1991/92:150 bil. 1:1 s. 
25-28, bet. 1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350) redogör regeringen för 
arbetet med att avreglera och privatisera. Som exempel på reform
områden räknar regeringen upp näringspolitiken, statligt ägda bolag, 
arbetsmarknaden, kommunikationssektorn, jord- och skogsbruket, de 
finansiella marknaderna, bostadsbyggandet och flyktingmottagandet. 

I propositionen med förslag till ny konkurrenslag (prop. 1992/93:56, 
bet. 1992/93:NU 17, rskr. 1992/93: 144) betonar regeringen att avregle
ring, ökad konkurrens inom offentlig sektor, tydliga och fasta spelregler 
för aktörerna på marknaden samt en effektiv konkurrenstillsyn är viktiga 
inslag i en offensiv konkurrenspolitik. 

I propositionen om kapital för nya företag, m.m. (prop. 1992/93:82, 
bet. 1992/93:NU19, rskr. 1992/93:145) tar regeringen åter upp regel-
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reformeringsarbetet, nu i syfte att stärka konkurrensen i samhället och att 
begränsa företagens skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter. 

I regeringens skrivelse till riksdagen med redogörelse för behandlingen 
av riksdagens skrivelser till regeringen ( skr. 1992/93: 15) lämnar rege
ringen vissa uppgifter om antalet gällande lagar, förordningar och myn
dighetsförfattningar, m.m. under senare år. Det sjunkande antalet får ses 
som ett resultat bl.a. av regelreformeringsarbetet. 

Mot bakgrund av vad jag nyss har sagt om betydelsen av att i en vidare 
mening reformera regelsystemen och de resultat av reformarbetet som 
kan utläsas av regeringens nämnda skrivelse vill jag här något redogöra 
för min syn på arbetet med att reformera regler. 

I anslutning till detta tar jag upp två sakområden som i flera väsentliga 
avseenden har nära beröring med detta arbete, nämligen språkvården i 
den offentliga sektorn och samhällsinformationen. 

7.2 Refonnområden 

I J 992 års regeringsförklaring anförs att viktiga mål för den framtida 
politiken bl.a. är att minska det strukturella underskottet i de offentliga 
finanserna, säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet och stärka 
företagens konkurrenskraft. 

Det strukturella underskottet i de offentliga finanserna kräver grund
läggande genomgångar av olika offentliga insatsers syfte och utform
ning. Som exempel på regelområden som det är angeläget att reforme
ra nämns skatteområdet, kapital- och investeringsområdet, konkur
rensområdet, reglerna på arbetsmarknaden, förvärvslagstiftningen, 
avreglering och privatisering av offentlig verksamhet, avreglering i 
infrastrukturen, m. fl. 

Sådana genomgångar kommer, enligt min bedömning, ofrånkomligen 
att leda till genomgripande ändringar i regelsystemen. De måste ut
formas så att de styr verksamheterna mot förändrade mål. 

Också sådana regler som styr den kommunala och landstingskom
munala verksamheten måste fortsätta att reformeras. 

Betydande omställningar krävs för att anpassa det svenska samhället 
till nya ekonomiska förutsättningar och till utvecklingen i vår omvärld, 
i första hand EG. Kraven på regler som styrmedel och på reglers kvalitet 
i övrigt kommer att öka. 

De särskilda krav på regelreformer som hänger samman med Europa
integrationen syftar till att EG:s regler allmänt skall kunna tillämpas i 
ett samhälle präglat av fri företagsamhet och fri konkurrens. 

Beslut om regler fattas på många olika nivåer. Lagar kompletteras 
sålunda ofta med förordningar och myndigheter beslutar egna författnin
gar i den omfattning som regeringen delegerat sin regelgivningsrätt. För 
att regelgivningen skall ske med urskillning och återhållsamhet anser jag 
att det är viktigt att regeringens delegeringsbeslut är väl avgränsade och 
preciserade. Detta gäller särskilt regler om uppgiftslämnande för tillsyn 
och kontroll som direkt leder till kostnader för uppgiftslämnaren. Här 
kommer därför regeringen framöver att ägna ökad uppmärksamhet åt 
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frågor om delegering. Myndigheterna bör dessutom oftare än nu redo
visa sina informationsbehov och konsekvensanalyser. 

En fråga som ofta kräver sin lösning regelvägen och som blir aktuell . 
inom många reformområden är förekomsten av monopol eller monopol
liknande situationer. Som jag ser det är monopol kostnadsdrivande och 
dessutom oförenliga med den europeiska integrationen. Jag förutsätter 
därför att särskilda ansträngningar görs av alla som har ansvar för regler 
som skapar eller upprätthåller monopol, att ompröva och reformera dessa 
regler, så att de skadliga verkningarna elimineras. 

Ett exempel på sådana ansträngningar är det arbete som bedrivs i syfte 
att reformera regler som är grunden för en del av de offentliga monopol 
som kännetecknar både statlig och komnmnal verksamhet. Sådana regler 
är i många fall oförenliga med EG:s regler. Men också monopol utanför 
den offentliga sektorn får räkna med avregleringar för att vi skall kunna 
tillmötesgå kraven på skärpt konkurrens. 

Europaintegrationen kommer också att leda till att man i Sverige i 
större utsträckning kommer att använda standarder i stället för regler, 
exempelvis i frågor om kvalitets- eller säkerhetsnormer. 

7. 3 En god regelkvalitet 

Regelreformeringsarbetet kännetecknas både av en strävan efter ändrade 
styreffekter av reglerna och av en strävan att sanera i regelbestånden för 
att minska dem och få bort föråldrade eller onödiga regler. 

De ansträngningar som under åren har gjorts för att få färre, ända
målsenligare, enklare, tydligare och begripligare regler har sammanfatt
ningsvis drivits som ett program för en god regelkvalitet (se prop. 
1990/91: 100 bil. 2 s. 50). 

Programmets åtgärder är att regelgivaren skall 

tillämpa en s.k. checklista för att pröva alternativ till regelstyr
ning,(se Statsrådsberedningens PM 1990:2 Att styra genom regler? 
Checklista för regelgivare), 
göra konsekvensutredningar för att bedöma ekonomiska konse
kvenser av olika styralternativ, 
i budgetarbetet följa upp sina regler för att få till stånd en löpande 
bevakning av effekterna av regelsystemen, 
registrera sina regler för att hålla ordning på dem, 
följa handböcker och annan vägledning för att förenkla och förtyd
liga reglerna. 

Dessa åtgärder stämmer väl överens med min bedömning av vilka 
insatser som i första hand bör prövas för att höja kvaliteten när regel
system ses över. Jag vill dock framhålla att checklistan är särskilt viktig 
när det gäller styreffekterna mot bakgrund av de allmänna strävandena 
att avmonopolisera och liberalisera det svenska samhället. 

Riksdagen har i sitt nyss anförda beslut särskilt tagit upp frågan om en 
bättre ordning och reda i regel systemen (förs. 1991/92: 19, bet. 
1992/93:KU1, rskr. 1992/93:6). Enligt riksdagen finns det brister, främst 
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på det kommunala området, som måste rättas till. Riksdagen har därvid 
begärt att regeringen närmare skall överväga frågan om en skyldighet för 
kommuner och landsting att publicera sina författningar. Frågan bereds 
för närvarande av en arbetsgrupp inom regeringskansliet. Ett förslag 
beräknas kunna redovisas under våren 1993. 

Vad gäller det arbete med att utveckla den databaserade regelregistre
ring som samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem (SARI) 
bedriver, delar jag riksdagens uppfattning att ett databaserat infor
mationssystem är basen för den kontinuerliga grundservice som staten 
skall lämna. Utbyggnaden av denna service bör dock ske i en sådan takt 
att den finner avnämare och kan finansieras. 

Handböcker, utbildning och annan vägledning är enligt min bedöm
ning nödvändiga i regelreformeringsarbetet. Reviderade utgåvor av 
Kommittehandboken (Ds 1992:89) och handboken Myndigheternas 
föreskrifter (Os 1992: 112) finns nu tillgänglig. Det är angeläget att se 
till att den sistnämnda handboken sprids inom hela den offentliga 
förvaltningen. Jag vill också understryka värdet av språkvårdsinsatser 
och informativa insatser. Ett klart och begripligt språk bör alltid vara 
stommen i enklare och ändamålsenligare regler. 

Jag återkommer strax till min syn på språk.vårds- och infor
mationsfrågoma. 

7.4 Metoder i regelrefonneringsarbetet 

Erfarenheter av olika metoder för att nå ändrade styreffekter finns i dag 
att hämta framförallt från privatiseringsarbete i Storbritannien och i USA. 
Sammanfattningsvis kan om dessa metoder sägas att de avser att komma 
till rätta med i olika avseenden diskriminerande regler och regler som 
skapar monopol. 

l Sverige har stupstocksmetoden och solnedgångsmetoden med fram
gång använts för att sanera och begränsa regelbeståndet. 

Stupstocksmetoden innebär att regeringen upphäver myndighetsregler 
om de inte finns förtecknade vid en viss tidpunkt i en myndighets 
regelförteckning (se övergångsbestämmelserna till SFS 1984:212). 

Solnedgångsmetoden innebär att regeringen upphäver myndighetsregler 
vid en viss framtida tidpunkt. Under tiden till dess reglerna upphör att 
gälla kan myndigheten besluta nya regler, om den finner att regler 
fortfarande behövs. 

Enligt min bedömning är det två bra metoder för att komma till rätta 
med föråldrade och onödiga regler. De är enkla att använda och lägger 
bevisbördan huruvida en regel behövs eller inte på myndigheten. 

På det kommunala området bör bl.a. stupstocksmetoden kunna över
vägas i arbetet med de kommunala författningssamlingarna. 

7. 5 Regelrefonnering internationellt 

Regelreformeringsfrågorna har under senare år fått en ökande betydelse 
i industriländerna. Det beror framför allt på en växande insikt om de 
ekonomiska effekter som regleringar av olika slag kan ha. 
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Regelreformeringsfrågor behandlas av OECD. Inom dess permanenta 
utskott för offentlig styrning (Public Management Committee, PUMA) 
pågår bl.a. aktiviteter med syfte att få en bättre regelkvalitet. 

Enligt vad jag har inhämtat kommer PUMA inom kort att ge ut en 
sammanställning över regelreformeringsarbetet och arbetets organisation 
och syften i medlemsländerna. Sverige har varit drivande i detta arbete. 

Också internt inom EG drivs krav på regelreformering. Både EG
kommissionen och EG:s råd har beslutat att förenkla utformningen av 
EG:s rättsakter. Avsikten är att göra EG:s regler enklare och klarare för 
att öka öppenheten och göra regelsystemen inom EG mera tillgängliga. 
Det framgår av Maastrichtöverenskommelsen. 

I en rapport som nyligen lämnats till kommissionen - den s.k. Suther
landrapporten The internal market after 1992, Meeting the Challenge 
från den 28 oktober 1992 - understryks ytterligare betydelsen av att skapa 
öppenhet i regelverken inom EG, alltså även nationella sådana, och att 
hålla ordning i dem. 

Inom de nordiska länderna har olika projekt bedrivits, bl.a. i Danmark 
kring frågor om reglering och styrning och i Norge har en särskild 
kommitte gjort en genomgång av lagstiftningen för att få en bättre 
regel struktur. 

Enligt min bedömning är det angeläget att för svensk del ha tillgång 
till så breda erfarenheter som möjligt. De erfarenheter av regelreforme
ring som finns utanför Sveriges gränser bör tas till vara och utnyttjas 
också här hemma. 

Bidrag till ett sådant arbete bör kunna hämtas bl.a. från PUMA:s 
sammanställning över regelreformeringsarbetet i olika länder. 

7. 6 Språkvård 

Både i 7 § förvaltningslagen (1986:223) och i 7 § verksförordningen 
(1987: 1100) ställs krav på ett bra och begripligt språk i myndigheternas 
verksamhet. Enligt förvaltningslagen skall myndigheten sålunda sträva 
efter att uttrycka sig lättbegripligt. Enligt verksförordningen är det 
myndighetens chef som ansvarar för att språket är klart och begripligt i 
skrivelser och beslut. 

Som jag ser det måste ett bra och begripligt språk ses som ett medel 
att nå de resultat som krävs i myndighetens verksamhet. De verksam
hetsansvariga måste betrakta språkvårdsarbete som ett av flera medel 
som står till ledningens förfogande för att verksamhetens resultat skall 
bli så bra som möjligt. Kompetens att bedriva språkvårdsarbete måste 
finnas hos myndigheterna. 

Enligt vad jag har inhämtat kommer resultaten av ett språkvårdsprojekt 
att presenteras i en departementspromemoria i början av år 1993. 
Projektet har bland annat lett till effektivare texter hos polismyndigheter 
och hos kronofogdemyndigheter. Genom rapporten kan erfarenheterna 
från projektet spridas, vilket säkerligen ökar medvetenheten om de 
effektivitetsvinster och andra bidrag till verksamhetsresultatet som finns 
att hämta i ett aktivt språkvårdsarbete. 
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På marknaden finns det en god tillgång på språkvårdande expertis. 
Bland annat finns sedan år 1980 särskilda, universitetsutbildade språk
konsulter. 

Det nyss nämnda språkvårdsprojektet liksom det mångåriga språk
vårdsarbete som bedrivits i regeringskansliet visar att det är av stor vikt 
att språkarbetet bedrivs fortlöpande och systematiskt och med god 
kännedom om myndighetens verksamhet. Det finns därför ett behov av 
att samordna språkvårdsarbetet på myndigheterna så att erfarenheter från 
olika håll kan utnyttjas. 

Inte minst viktigt är att arbetet i regeringskansliet med att göra t.ex. 
nya lagar så överskådliga och lättlästa som möjligt förmedlas till myn
digheterna inför deras regelarbete. De speciella krav, konstitutionella 
och formella, som ställs på författningar gör att det behövs utbildning 
inte bara för regelskrivare utan också för språkkonsulter som anlitas i 
regelarbetet. Språkexperterna i Justitiedepartementet är en viktig resurs 
i sådan utbildning. 

Jag anser alltså att det behövs en samordning av den offentliga språk
vården. Enligt min bedömning kan Svenska språknämnden vara ett lämp
ligt organ för uppgiften att särskilt uppmärksamma behovet av att 
förbättra de offentliga texterna och att utveckla och så långt det är 
möjligt samordna språkvårdsinsatser på myndigheterna. 

Svenska språknämnden är ett förhållandevis litet, icke-statligt organ 
med begränsade resurser. Dess uppgift är att följa svenska språkets 
utveckling i tal och skrift och att bedriva språkvård. Det innebär att 
nämnden verkar för ett ändamålsenligt språkbruk på i stort sett alla 
områden i vårt samhälle. 

För att särskilt kunna ta sig an den uppgift jag nyss beskrivit kommer 
nämnden att behöva stöd. 

Enligt min uppfattning bör ett sådant stöd i första hand ges nämnden i 
form av en arbetsgrupp med företrädare för departement, myndigheter 
och offentliga språkvårdare. Gruppen bör hjälpa nämnden att marknads
föra, utveckla och samordna språkvårdande insatser på det offentligas 
verksamhetsfält. En förutsättning för verksamheten är också att myn
digheterna betalar för de konsulttjänster som språknämnden förmedlar 
med de medel som de förfogar över för att nå sina verksamhetsmål. Ett 
liknande system finns i Finland, där Finska språkbyrån genom sin 
"avdelning för avgiftsbelagda tjänster" granskar texter åt myndigheter, 
håller kurser där eller deltar i olika projekt. 

Jag räknar med att återkomma till regeringen med förslag om att det 
skall träffas ett avtal med nämnden om dess roll i språkvårdsarbetet inom 
statsförvaltningen. 

Jag har i frågan om Svenska språknämnden samrått med chefen för 
Kulturdepartementet. 
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7. 7 Samhällsinformation 

Enligt min bedömning kommer det program för arbetet med att höja 
regelkvaliteten som jag nyss har redogjort för att på sikt väsentligt 
underlätta förståelsen och förbilliga tillämpningen av regleringarna. Men 
hur mycket man än satsar på att höja kvaliteten och hur bra man än 
lyckas med detta kommer det alltid att behövas information kring 
regelsystemen. Sådana behov kan vara generella eller gälla enskilda 
frågor eller grupper av medborgare. Ett grundläggande krav måste vara 
att samhällsinformationen är korrekt, lättillgänglig, lättförståelig och 
aktuell. 

Jag delar således riksdagen uppfattning om betydelsen av en god och 
allsidig samhällsinformation (se bet. 199I/92:KU17). 

Jag vill emellertid framhålla att informationen enligt min bedömning 
sker bäst som en del av den verksamhet som den skall informera om. 
Informationen bör sålunda av de verksamhetsansvariga ses som ett av 
flera medel att nå ett så bra resultat i verksamheten som möjligt. De 
resurser som en verksamhet förfogar över skall användas till infor
mationsinsatser om de kan förbättra verksamhetsresultatet. Och i verk
samhetsresultatet skall självfallet vägas in att man når sådana grupper 
eller andra i samhället som har rätt till myndighetens service eller är i 
behov av den. Det följer av 7 § verksförordningen (1987: I HJO) där det 
bl.a. sägs att myndighetens chef skall se till att allmänhetens, 
organisationers, företags och offentliga myndigheters kontakter med 
myndigheten underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom 
information och genom ett klart och begripligt språk. 

Av vad jag nu sagt följer att behov av att utvärdera hur infonnationen 
om reglerna når fram till medborgarna ständigt måste uppmärksammas. 

Det kan hos de verksamhetsansvariga uppstå behov av stöd utifrån för 
att informationen skall bli så bra som möjligt. 

Riksdagen tar i sitt nyssnämnda betänkande upp publikationen Sam
hällsguiden. Den är en publikation som beskriver våra viktigaste lagar 
och andra regleringar, anpassade efter allmänhetens behov av en sam
manhållen, lättillgänglig samhällsinformation. Att riksdag och regering 
har ett gemensamt ansvar för guiden utgår riksdagen från. Jag har inte 
någon annan uppfattning än riksdagen och är angelägen om att den 
intagning av Samhällsguidens text i riksdagens datasystem, Rixlex, som 
regeringen nu har ombesörjt, kan leda till att texten löpande kan hållas 
aktuell och att Samhällsguiden ges ut i reviderade upplagor så ofta som 
möjligt. Regeringens ansvar bör dock begränsas till dess verksam
hetsområde. 

Vad gäller finansieringen av det fortsatta arbetet med Samhällsguiden 
anser jag att den bäst sker på marknadsmässiga grunder. Det finns enligt 
min bedömning en så pass kraftig efterfrågan på i första hand själva 
publikationen att en både frekventare och mer kvalitativ utgivning kan 
säkerställas. Men också vad gäller den datorbaserade informationen finns 
enligt vad jag har inhämtat ekonomiska förutsättningar på marknaden för 
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att kraftigt öka och förbättra den infonnationskällan. 
Efter bemyndigande av regeringen har avtal träffats med Riksdagens 

förvaltningskontor resp. CE Fritzes AB om det fortsatta arbetet med och 
utgivningen av Samhällsguiden, m.m. 

Av avtalen följer också att parterna är överens om att behandla frågor 
om Samhällsguiden i den redaktionskommitte som skall lämna råd m.m. 
till CE Fritzes AB i fråga om en annan publikation på området, nämli
gen Sveriges statskalender. 

Jag anser mig med dessa åtgärder ha säkerställt att Samhällsguiden kan 
fortsätta att komma ut och att goda förutsättningar har skapats för att en 
god kvalitet kan känneteckna samhällsinformationen. 

7. 8 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört om Regelrefonnering, språk

vård och samhällsinformation. 
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A. Finansdepartementet m.m. 
A 1. Finansdepartementet 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

111 120 496 
121 037 000 
125 914 000 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 125 914 000 kr vilket 
innebär en besparing med 5 808 tkr avseende den reguljära verksamheten 
i departementet. 

Jag har tidigare idag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning 
av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. 
Finansdepartementet kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa 
denna modell. Finansdepartementet kommer därför att tilldelas ett 
räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget 
A I. förs till detta konto. 

Som en följd av departementets utökade verksamhetsområde har jag 
beräknat medel för vissa förstärkningar till den politiska ledningen. 

För det fortsatta arbetet med statsbidragssystem till kommunerna har 
jag beräknat medelsbehovet till 2000 tkr. 

Utöver detta har jag beräknat medel för kapitalkostnader för lån i 
Riksgäldskontoret. Låneramen beräknas till l 500 tkr. 

Genom omfördelning av medel inom regeringskansliet tillförs dep
artementet 341 tkr för vissa telefonkostnader. 

Anslaget för Finansdepartementet har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av 
anslagen. Jag har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna för dessa 
förändringar (bilaga I. Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). 
Det belopp som kommer att ställas till Finansdepartementets disposition 
kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan 
därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Finansdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 125 914 000 kr. 

Prop. 1992/93: l 00 
Bilaga 8 

29 



A 2. Ekonomiska råd 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

3 867 689 
4 302 ()()() 
4 302 ()()() 

Från anslaget bestrids kostnaderna för ekonomiska råd. De ekonomiska 
råden är stationerade i Bryssel, Paris och Washington. 

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1992/93 till 4 302 000 kr. 
Anslaget för ekonomiska råd har budgeterats utan hänsyn till de 

tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget. Jag har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna 
för denna förändring (bilaga I, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 
2.2). Det belopp som kommer att ställas till Ekonomiska råds disposition 
kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan 
därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ekonomiska råd för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags

anslag på 4 302 000 kr. 

A 3. Utredningar m.m. 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

39 073 933 Reservation 12 071 984 
29 500 ()()() 
40 ()()() ()()() 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kommitteer och arbetsgrupper, de 
ekonomiska långtidsutredningarna samt för vissa konsulter bl.a. inom 
finansmarknadsområdet. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksam
heten bör anslaget uppgå till 40 000 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m. m. för budgetåret 1993/94 

anvisa ett ramanslag på 40 000 000 kr. 
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A 4. Utvecklingsarbete 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

40 ()()() ()()() 
38 ()()() ()()() 

Från anslaget bestrids kostnader för riktade insatser i det fortsatta 
arbetet med utveckling av de förändrade styrformerna i statsförvaltningen 
samt utvecklingsarbetet rörande styrning av de finansiella förutsättning
arna för statsförvaltningen (prop. 1991/92:100, bil. 8, s. 21-22). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utvecklingsarbete för budgetåret 1993/94 anvisa ett reser

vationsanslag på 38 000 000 kr. 

A 5. Uppdrag till Statskontoret 

1993/94 Nytt anslag (ramanslag) 55 ()()() ()()() 

Jag kommer senare under anslaget E 5. Statskontoret: Uppdragsverk
samhet att föreslå ett nytt finansieringssystem för Statskontoret, som 
innebär att Statskontoret ombildas till en uppdragsmyndighet och att 
uppdrag åt regeringen skall avgiftsfinansieras. 

Ett nytt ramanslag bör anvisas för finansisering av stabsuppgifter och 
uppdrag som regeringen ger Statskontoret. Jag har för budgetåret 
1993/94 beräknat detta anslag till 55 miljoner kronor, varav 20 miljoner 
kronor bör disponeras av Statskontoret för stabsuppgifter och 35 miljoner 
kronor bör användas för att finansiera särskilda uppdrag till Statskon
toret. Jag återkommer under anslaget E 5. med ytterligare preciseringar 
beträffande användningen av anslaget. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som 
måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den 
ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i 
Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 
Jag har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna för dessa förändringar 
(bilaga I, statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp 
som kommer att ställas till Statskontorets disposition kommer slutligt att 
fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det 
nu budgeterade beloppet. 

Den modell för räntebeläggning av statliga medelsflöden som jag 
tidigare redovisat skall tillämpas på detta anslag. Statskontoret kommer 
därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och 
medlen under anslaget förs till detta konto. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Uppdrag till Statskontoret för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 55 000 000 kr. 
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B. Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet 

Riksskatteverket (RSV) svarar för den centrala ledningen av skatteför
valtningen och exekutionsväsendet. RSV har också uppgifter som central 
förvaltningsmyndighet för frågor om allmänna val. 

Skatteförvaltningen 

Inom skatteförvaltningen finns på regional nivå 24 skattemyndigheter 
med sammanlagt 131 lokala skattekontor. 

Det övergripande målet för skatteförvaltningens verksamhet är att skatt 
skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och i den tid och 
ordning som åsyftas med gällande skattelagstiftning. 

RSV har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat skatteför
valtningens verksamhet inom områdena beskattning och folkbokföring. 
Vad gäller beskattning har redovisning lämnats för följande delområden: 
s.k. grundhantering, skrivbordskontroll, revision, processverksamhet och 
fastighetstaxering. Med grundhantering avses bl.a. sortering, maskinell 
granskning och registrering av uppgifter, löpande service, handläggning 
av jämkningsansökningar etc., samt hantering av likvidströmmar. 

Verksamheten på beskattningsområdet följer en kalenderårscykel. Den 
resultatredovisning som RSV lämnat omfattar perioden 1987-1991. Det 
totala antalet skattskyldiga har under perioden ökat måttligt. Det har 
däremot skett en kraftig ökning av främst antalet juridiska personer. 
Perioden har vidare präglats av ett omfattande arbete med att genomföra 
såväl materiella reformer som förfarande- och organisationsförändringar. 
Särskilt i slutet av perioden har genomförandeaktiviteter av detta slag 
krävt inte obetydliga resurser. 

Under perioden har vidare arbete pågått med att utveckla uppfölj
ningssystem för verksamheten. RSV har deltagit i den försöksverksamhet 
som under några år bedrevs med årliga resultatredovisningar. 

I grundhanteringen har kostnaden per prestation kunnat sänkas under 
perioden, bl.a. tack vare ett förbättrat ADB-stöd. Totalt sett gör RSV 
bedömningen att produktiviteten i skatteförvaltningen trots detta varit i 
stort sett oförändrad mellan 1987 och 1991. Att den totala produktiviteten 
inte förbättrats nämnvärt förklaras av de begränsningar i kontrollverksam
het och s.k. offensiv processföring som myndigheterna tvingats till på 
grund av det omfattande förändringsarbetet i slutet av perioden. 

Under perioden har i det nya systemet med uppdelad fastighetstaxering 
genomförts allmän fastighetstaxering 1988 i fråga om hyres- och industri
fastigheter och 1990 i fråga om småhus. Systemet har inneburit en jäm
nare belastning och höjd kompetens inom skatteförvaltningen. 

RSV föreslår inför perioden 1993/94-1995/96 inte någon förändring 
vad gäller det övergripande målet för skatteförvaltningen. Som verksam
hetsmål föreslår RSV att grundhanteringen även fortsättningsvis skall 
rationaliseras för att ge utrymme för ökade satsningar på riktad service 
och kontroll. Åtgärder bör i detta syfte bl.a. vidtas för att främja 
lämnande av uppgifter på ADB-medium. All kontrollverksamhet skall 
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inriktas på väsentligheter och på efterlevnaden av nya materiella regler. 
Omfattningen av den planmässiga revisionsverksamheten vad gäller 
företag skall upprätthållas. Den riktade servicen och informations
verksamheten skall inriktas på information om materiella regler och 
förfaranderegler. 

Exekutionsväsendet 

Inom exekutionsväsendet finns under RSV 24 kronofogdemyndigheter. 
Inom dessa bedrivs det operativa arbetet på kronokontor med verksamhet 
på sammanlagt 113 orter. 

Kronofogdemyndigheternas uppgift som verkställande myndigheter är 
att på uppdrag av borgenärer och andra sökande reglera rättsanspråk som 
inte kan regleras på frivillig väg. Ansökningar om verkställighet skall 
handläggas skyndsamt och med hög kvalitet. Kronofogdemyndigheterna 
skall även i övrigt verka för att betalningsförpliktelser som kan bli före
mål för verkställighet fullgörs i rätt tid och ordning. 

Även på exekutionsväsendets område har arbete under perioden pågått 
med att utveckla uppföljningssystem. RSV:s medverkan i försöksverk
samheten med årliga resultatredovisningar har också gällt kronofog
demyndigheterna. 

RSV har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksamheten 
inom områdena indrivning och övriga ärenden. 

Under perioden 1987-1991 har antalet inkomna ärenden ökat kraftigt 
inom kronofogdemyndigheternas alla verksamhetsområden. Det gäller 
särskilt den senare delen av perioden. Även antalet avslutade mål har 
ökat. RSV anser emellertid att uppgifterna om hanterade volymer inte är 
av den arten att de kan läggas till grund för en beräkning av den totala 
prestationsvolymen. Enligt verket kan man dock konstatera att krono
fogdemyndigheterna lyckats hantera allt större ärendevolymer inom 
ramen för i stort sett oförändrade resurser. Endast under det sista året i 
perioden har antalet oavslutade ärenden ökat. Man har inte uppnått 
verksamhetsmålet att minska antalet gäldenärer eller de totala skuld
beloppen. Detta beror emellertid på en rad förhållanden, varav många 
ligger utanför kronofogdemyndigheternas kontroll. 

RSV föreslår för den kommande perioden inte någon förändring i sak 
vad gäller övergripande mål för exekutionsväsendet. Som verksamhetsmål 
föreslås att föreläggande i mål om betalningsföreläggande och hand
räckning skall utfärdas inom fem arbetsdagar, att gäldenärens betal
ningsförmåga i enskilda utsökningsmål skall vara utredd inom tre måna
der, att första försäljningsförsök i fråga om fastigheter om möjligt skall 
genomföras inom fyra månader, och normalt inte senare än efter sex 
månader, att arbetet med konkurstillsyn skall inriktas på en regelbunden 
och planmässig tillsyn med koncentration på väsentlighet och risk samt 
att kronofogdemyndigheterna i den förebyggande verksamheten skall nå 
huvuddelen av eleverna i gymnasieskolans avgångsklasser med den 
information som RSV bestämmer. 

3 Riksdagen /99:!!93. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

För den kommande treårsperioden skall följande övergripande mål 
gälla för den verksamhet som RSV ansvarar för. 

Skatteförvaltningen 

Det övergripande målet för skatteförvaltningens verksamhet skall 
vara att skatt skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och 
i den tid och ordning som åsyftas med gällande skattelagstiftning. 

Exekutionsväsendet 

Kronofogdemyndigheternas uppgift som verkställande myndigheter 
skall vara att på uppdrag av borgenärer och andra sökande reglera 
rättsanspråk som inte kan regleras på frivillig väg. Ansökningar om 
verkställighet skall handläggas skyndsamt och med hög kvalitet. 
Kronofogdemyndigheterna skall genom information och liknande 
förebyggande åtgärder verka för att betalningsförpliktelser och andra 
förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet fullgörs frivilligt 
i rätt tid och ordning. 

Resurser 

Riksskatteverket 

Ramanslag 1993/94: 351 miljoner kronor 

Planerings ram: 

1993/94 
351 000 000 kr 

Skattemyndigheterna 

1994/95 
337 000 000 kr 

1995/96 
325 000 000 kr 

Ramanslag 1993/94: 4 237 miljoner kronor 

Planeringsram: 

1993/94 1994/95 1995/96 
4 237 311 000 kr 4 162 000 000 kr 4 087 000 000 kr 
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Kronofogdemyndigheterna 

Ramanslag 1993/94: 1 117 miljoner kronor 

Planeringsram: 

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder om den framtida 
tillströmningen av mål och ärenden finns det inte förutsättningar för 
att fastställa någon flerårig planeringsram i fråga om kronofog
demyndigheterna. 

Resultatbedömning 

Skatteförvaltningen 

Som framgår av den resultatanalys som RSV redovisat har arbetsmäng
den, uttryckt i termer av antal skattskyldiga, antal lämnade och granskade 
deklarationer eller på liknande sätt, ökat måttligt under de senaste åren. 
Samtidigt har antalet skattskyldiga juridiska personer och andra skattskyl
diga med mera komplicerade ekonomiska förhållanden ökat markant. Ett 
skäl till detta är den finansiella sektorns tillväxt under 1980-talet. 

Under perioden har ytterligare resurser ställts till skatteförvaltningens 
disposition för nya arbetsuppgifter avseende folkbokföringen och förvalt
ningens nya roll i taxeringsförfarandet. Tiiifäiiiga resurstillskott har också 
getts för genomförandet av större reformer, bland vilka främst bör 
nämnas folkbokföringsreformen och 1989-1990 års skattereform. 

Det intensiva förändringsarbetet under de senaste åren har förutom 
tillfälliga resurstillskott _krävt betydande omprioriteringar vad gäller 
befintliga resurser. Som ett resultat av detta har beslutade reformer 
kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt har den löpande 
verksamheten på det hela taget kunnat bedrivas utan några allvarliga 
störningar. Det har emellertid inte kunnat undvikas att intensiteten i 
viktiga delar av kontrollverksamheten och den offensiva processverk
samheten gått ned under den mest reformtäta perioden. 

Den 1 juli 1991 övertog skatteförvaltningen folkbokföringsverksam
heten från svenska kyrkan. I samband med omorganisationen togs ett 
datorsystem för registerföringen i bruk. Samtidigt trädde en ny folkbok
föringslag i kraft som innebar vissa materiella förändringar. På grund av 
balanser som fanns vid övertagandet och andra initialsvårigheter blev 
handläggningstiderna till en början långa. De förkortades dock betydligt 
under fjärde kvartalet 1991. 

Exekutionsväsendet 

Den period som redovisas i RSV:s resultatanalys präglas av en kraftig 
ökning av antalet mål och ärenden inom samtliga kronofogdemyndig
heternas verksamhetsområden. På vissa delområden har volymökning-
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arna de senaste åren varit drastiska. Jag tänker då främst på antalet 
inträffade konkurser och antalet löneborgenärer i ärenden om statlig 
lönegaranti vid konkurs, men också på antalet ärenden om exekutiv för
säljning av fast egendom m.m. Denna utveckling har vid ett par tillfällen 
föranlett viss förstärkning av kronofogdemyndigheternas medelsresurser. 

I likhet med RSV gör jag bedömningen att myndigheterna i det stora 
hela har lyckats väl med att hantera den växande ärendemängden. Vissa 
uppsatta verksamhetsmål, som t.ex. att minska antalet gäldenärer, har 
inte gått att uppnå. Handläggningstiderna har särskilt inom vissa områden 
blivit oroväckande långa. Som RSV framhåller beror dessa svårigheter 
på en rad omständigheter utanför kronofogdemyndigheternas kontroll. 
Jag anser det mot den här bakgrunden inte vara möjligt att ange i vilken 
utsträckning det övergripande målet för verksamheten har nåtts under 
perioden. Min bedömning är dock att arbetet haft rätt inriktning och att 
de prioriteringar som gjorts har varit riktiga. 

Den I januari 1992 övertog kronofogdemyndigheterna från tingsrätterna 
arbetet med att handlägga mål om betalningsföreläggande och handräck
ning. Samtidigt trädde nya bestämmelser om förfarandet m. m. i sådana 
mål i kraft och ett ADB-system för handläggningen togs i bruk. Till de 
initialsvårigheter som normalt uppkommer vid en omläggning av detta 
slag har kommit en kraftigt ökad målmängd. Den nya organisationen 
hade ursprungligen dimensionerats för ca 560 000 mål per år. De senaste 
prognoserna tyder på att antalet mål 1992 blir ca 825 000. Svårigheterna 
i samband med omläggningen har lett till att det på kort tid uppstått 
betydande målbalanser hos myndigheterna. Enligt vad jag har erfarit har 
dock läget förbättrats under senare hälften av 1992, och det bör finnas 
utsikter att inom en nära framtid komma ned till mera normala hand
läggningstider. 

Fördjupad prövning 

Skattejörvalt11i11ge11 

I likhet med RSV anser jag att man inom skatteförvaltningen under den 
kommande treårsperioden bör bedriva ett långsiktigt förändringsarbete 
som syftar till att minska resursåtgången för grundhantering och på så 
sätt frigöra ytterligare resurser för främst kontroll och riktad service. En 
effektiv kontrollverksamhet är inte bara nödvändig för att i ett längre 
perspektiv upprätthålla tilltron till och respekten för skattesystemet. Den 
har också mera omedelbar statsfinansiell betydelse. Som exempel på 
detta kan nämnas att de beräknade höjningarna av debiterade skatter och 
avgifter på grund av s.k. utökad kontroll (dvs. annat än grundkontroll) 
1991 sammanlagt uppgick till ca 6, l mrd kr vad gäller skrivbordskontroll 
och ca 8,4 mrd kr vad gäller revision. 

När det gäller kontrollverksamheten anser jag det således angeläget att 
den av RSV redovisade utbyggnaden kommer till stånd. I verkets 
anslagsframställning anges att detta - av kompetensskäl - kommer att 
kräva viss nyrekrytering av personal. För egen del vill jag understryka 
nödvändigheten av att kompetensen hos personal, som utför sådana för 
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de skattskyldiga särskilt känsliga arbetsuppgifter som skatterevisioner, 
hålls på en hög nivå. 

Jag anser vidare att det nu finns skäl att intensifiera arbetet med 
förberedelser för de omställningar, främst på mervärdeskattens område, 
som följer med ett svenskt inträde i EG. 

Liksom RSV gör jag emellertid bedömningen att förändringsarbetet på 
sikt också ger utrymme för inte obetydliga besparingar. Jag vill i det 
sammanhanget understryka vikten av att RSV konsekvent tar till vara de 
möjligheter som finns att minska resursåtgången genom vidareutveckling 
av teknikstödet och andra liknande åtgärder. Sedan riksdagen nu tagit 
ställning till ytterligare förenklingar av deklarationsförfarandet, och mot 
bakgrund av de uttalanden som jag gjort i det föregående, anser jag 
sammanfattningsvis att det finns förutsättningar för att nu påbörja ett 
långsiktigt arbete som leder till såväl kostnadsminskningar som kom
petensuppbyggnad och förbättrad skattekontroll. 

Vissa besparingar är möjliga redan på kort sikt. Det hänger dock 
främst samman med att genomförandet av de stora reformerna på 
skatteområdet - skattereformen, folkbokföringsreformen, det nya 
taxeringsförfarandet och den nya organisationen för skatteförvaltningen 
i länen - nu i huvudsak är avslutat. Jag räknar sålunda med att de 
merkostnader som uppkommer övergångsvis på grund av viss dubblering 
av funktioner och andra initialsvårigheter skall minska avsevärt fr.o.m. 
1993/94. Samtidigt leder den nya organisationen i sig till minskad 
resursåtgång. 

RSV har i den fördjupade anslagsframställningen redovisat ett ökat 
resursbehov för skatteförvaltningens ADB-stöd under 1993/94. Därefter 
minskar enligt verkets beräkningar resursbehovet. Vad gäller det totala 
resursbehovet vill jag för egen del framhålla att jag anser att det inom en 
verksamhet av den omfattning som det här är fråga om bör finnas större 
möjligheter än vad RSV utgått från att göra omprioriteringar inom 
verksamheten. Beträffande ADB-verksamheten vid RSV vill jag erinra 
om att ett av syftena med den nya organisation och finansieringsform 
som valts för denna (ADB 90) är att verksamheten skall bedrivas 
affärsmässigt och med full kostnadstäckning genom de avgifter som tas 
ut av användarna. RSV bör enligt min mening särskilt redovisa vilka 
effekter ADB 90 har fått och vilka ytterligare åtgärder som planeras för 
att förbättra kostnadseffektiviteten i ADB-verksamheten. 

Anslagsstrukturen inom skatteförvaltningens område är komplicerad. 
Medel anvisas f.n. över fyra olika anslag. Förutom förvaltningsanslagen 
till Riksskatteverket och Skattemyndigheterna anvisas nämligen medel 
även över anslagen Fastighetstaxering och Ersättning till postverket m.fl. 
för bestyret med skatteuppbörd m. m. 

Beträffande fastighetstaxering gäller att huvuddelen av kostnaderna 
betalas från anslaget till skattemyndigheterna och avser arbete som utförs 
inom dessa myndigheter. Den mindre del av kostnaderna som hittills 
belastat det särskilda anslaget Fastighetstaxering avser huvudsakligen 
extern medverkan, t.ex. från myndigheterna på lantmäteri- och skogs
vårdsområdet samt verksamheten i fastighetstaxeringsnämnderna. Jag 
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anser det mest lämpligt att medel för sådana utgifter fortsättningsvis 
anvisas på anslaget till Skattemyndigheterna. Det bör ankomma på RSV 
att upphandla tjänster från de nämnda myndigheterna eller andra myn
digheter eller företag som kan tillhandahålla kompetens av det slag som 
erfordras. Medel för Postverkets och andra betalningsförmedlares 
medverkan i skatteuppbörden bör i fortsättningen anvisas på anslaget till 
Riksskatteverket. Jag avser att senare återkomma till regeringen med 
förslag om att uppdra åt RSV att upphandla de tjänster på detta område 
som behövs för att uppbördssystemet skall fungera. 

Under anslaget till Riksskatteverket har jag för budgetåret 1993/94 och 
i planeringsramen för budgetåret 1994/95 beräknat medel för visst 
utvecklingsarbete vad gäller ADB-stödet för valadministrationen. 

Den ersättning som betalas av allmänna pensionsfonden för arbetet med 
bestämmande och uppbörd m.m. av ATP-avgifter bör liksom för närva
rande redovisas under anslaget till Skattemyndigheterna. För budgetåret 
1993 /94 beräknar jag denna ersättning till 223, 6 mkr. 

Beträffande skatteförvaltningen vill jag avslutningsvis nämna att 
regeringen under 1992 beslutat att inte genomföra ett planerat bygg
projekt i Östersund avseende lokaler för Skattemyndigheten i Jämtlands 
län. 

Exekutionsväsendet 

Beträffande de yttre förutsättningarna för kronofogdemyndigheternas 
arbete under den kommande treårsperioden ansluter jag mig till den 
bedömning som RSV gjort. Effekterna av det konjunkturläge som råder 
för närvarande, och som är den främsta orsaken till den nuvarande höga 
arbetsbelastningen, kan väntas påverka även de närmast följande åren i 
hög grad. Att närmare beräkna hur arbetsmängden kommer att utvecklas 
under perioden är emellertid knappast möjligt. Tiii saken hör att det inte 
bara är konjunkturläge och andra yttre omständigheter som inverkar på 
arbetsbelastningen hos kronofogdemyndigheterna. Tiii övriga faktorer 
som kan få betydelse i sammanhanget hör de förändringar i avgiftssyste
met och uppbördsreglerna som statsmakterna beslutat om, och som träder 
i kraft under 1993. 

Jag anser det mot den här bakgrunden inte vara meningsfullt eller ens 
möjligt att nu lägga fast någon planeringsram för treårsperioden. För 
budgetåret 1993/94 gör jag bedömningen att kronofogdemyndigheterna 
behöver visst resurstillskott för att klara den besvärliga arbetssituation 
som man nu befinner sig i. Storleken på detta bör bestämmas så att det 
motsvarar det tillfälliga resurstillskott för innevarande budgetår som 
regeringen nyligen beslutat om, uppräknat så att det motsvarar helt års 
förbrukning. Även inom kronofogdemyndigheterna bör dock samtidigt 
vissa besparingar kunna göras genom allmän rationalisering, ökad 
samverkan mellan myndigheterna i fråga om administrativa funktioner 
m.m. 

I detta sammanhang vill jag erinra om sambandet mellan den förebygg
ande verksamhet som kronofogdemyndigheterna bedriver och andra 
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åtgärder som vidtas för att på sikt minska antalet gäldenärer samt mål 
och ärenden hos kronofogdemyndigheterna. Vad jag tänker på är bl.a. de 
nyligen beslutade ändringarna i avgiftssystemet. För att det långsiktiga 
målet för verksamheten skall uppnås är det enligt min mening av vikt att 
de förebyggande insatserna inte väsentligt eftersätts när arbetsbelast
ningen är hög i den löpande verksamheten. 

Flera slag av avgiftsinkomster i verksamheten redovisas för närvarande 
under anslaget till krononfogdemyndigheterna. Det stämmer emellertid 
bäst överens med de principer som slagits fast i fråga om redovisningen 
av sådana inkomster att dessa i fortsättningen i stället redovisas på en 
inkomsttitel på statsbudgeten. Jag föreslår därför att anslaget till krono
fogdemyndigheterna budgeteras brutto, dvs. utan att anslagsbeloppet 
minskas med beräknade avgiftsinkomster. Influtna avgifter bör redovisas 
på statsbudgetens inkomsttitel 2512, Avgifter vid kronofogdemyndigheter
na. Med utgångspunkt i väntad måltillströmning och den taxesättning som 
regeringen nyligen beslutat om (förordning, 1992: 1094, om avgifter vid 
kronofogdemyndigheterna), kan inkomsterna för budgetåret 1993/94 
grovt beräknas till 900 miljoner kronor. 

Kronofogdemyndigheternas ersättning från allmänna pensionsfonden för 
arbetet med indrivning av ATP-avgifter bör även i fortsättningen redo
visas mot anslaget. För budgetåret 1993/94 beräknar jag denna ersättning 
till 2 miljoner kronor. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag gjort av verksamheten 
drar jag följande slutsatser. 

Skatteförvaltningen 

Det övergripande målet för skatteförvaltningens verksamhet bör vara att 
skatt skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och i den tid och 
ordning som åsyftas med gällande skattelagstiftning. Någon grundläggan
de förändring av verksamhetens inriktning föreslås alltså inte. Jag vill i 
likhet med RSV betona vikten av att rationalisera grundhanteringen för 
att trots krav på besparingar skapa utrymme för ökade insatser vad gäller 
kontroll och riktad service. Inom ramen för de resurser som ställs till 
förvaltningens disposition bör arbetet i än högre grad än vad som hittills 
skett inriktas mot det väsentliga skatteundandragandet. Omfattningen av 
den planmässiga kontrollen av stora företag bör upprätthållas. Samtidigt 
bör urvalskontrollen byggas ut och arbetet med att förfina metoderna för 
urval av kontrollobjekt fortsätta. 

Exekutionsväsendet 

Inte heller i fråga om exekutionsväsendet föreslår jag någon förändring 
i sak vad gäller det övergripande målet för verksamheten. Som framgått 
av det föregående anser jag dock i likhet med RSV att ett förtydligande 
bör göras i fråga om den förebyggande verksamheten. Jag anser också 
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att kravet på skyndsam handläggning och hög kvalitet i utredningsarbetet 
bör betonas. Detta gäller alla typer av mål och ärenden som handläggs 
av kronofogdemyndigheterna. 

Nya principer för budgeteringen av anslag 

Anslagen till Riksskatteverket, Skattemyndigheterna och Kronofogde
myndigheterna har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar 
som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, 
den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i 
Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare i dag redovisats av chefen 
för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, 
avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndigheternas 
disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna 
och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Räntebeläggning av statliga medelsflöden 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. RSV, skattemyndigheterna och kronofog
demyndigheterna kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna 
modell. Dessa myndigheter kommer därför att tilldelas räntekonton med 
kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslagen B 1. Riksskat
teverket, B 2. Skattemyndigheterna och B 3. Kronofogdemyndigheterna 
förs till dessa konton. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksamheterna 

inom Riksskatteverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad 
jag förordat i avsnittet Slutsatser, 

2. till Riksskatteverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag 
på 351 000 000 kr, 

3. till Skattemyndigheterna för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram
anslag på 4 237 311 000 kr, 
. 4. till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
ramanslag på 1 117 367 000 kr. 
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C. Statlig lokalförsörjning och fastighetsförvaltning 

Investeringar m. m. 

Investeringar inom Byggnadsstyrelsens lokalhållningsområde har tidigare 
redovisats i form av en rullande treårsplan (prop. 1989/90: 100, bet. 
1989/90:FiU26, rskr. 1989/90:266). Planen omfattade medel både för 
byggnadsarbeten och fastighetsförvärv. 

Den gällande treårsplanen för budgetåren 1992/93 - 1994/95 omfattar 
investeringar på 2 200 miljoner kronor per år i prisläget den 1 januari 
1991. Beloppen för de två sista åren är preliminära. Inom ramen för 
treårsplanen beslutar regeringen om genomförande av enskilda bygg
nadsobjekt. För innevarande år får Byggnadsstyrelsen ta upp lån i 
Riksgäldskontoret intill ett belopp av 3 000 miljoner kronor för investe
ringar m. m. Lånen tillhandahålls på marknadsmässiga villkor. Av 
praktiska skäl har ramen för upplåningen satts något högre än det 
beräknade medelsbehovet, eftersom det erfarenhetsmässigt kaii inträffa 
förändringar i de olika byggnadsprojekten. Regeringen har även haft 
möjlighet att kunna justera låneramen i erforderlig omfattning vid 
oförutsedda händelser eller större förändringar. 

Ombildningen av Byggnadsstyrelsen och bildandet av två nya fas
tighetskoncerner och en fastighetsförvaltande myndighet Statens 
fastighetsverk innebär att någon redovisning av investeringarna för de 
nya fastighetskoncernerna inte längre kommer att ske till riksdagen. 
Däremot kommer årskostnadskonsekvenserna av lokalförsörjningen för 
respektive verksamhet att redovisas under verksamhetsdelarna på varje 
huvudtitel. 

Från och med denna budgetproposition kommer regeringen årligen att 
redovisa en treårig investeringsplan för den nya fastighetsförvaltande 
myndigheten som börjar verka den 1 januari 1993. lnvesteringsverksam
heten berör huvudsakligen Utrikes-, Försvars-, Finans- och Kulturdepar
tementens verksamhetsområden. 

lnvesteringsbehovet för den nya fastighetsförvaltande myndigheten 
Statens fastighetsverk under treårsperioden 1993/94 till 1995/96 beräknar 
jag till ca 375 miljoner kronor. En bedömning av investeringarnas 
fördelning på respektive budgetår framgår av följande tabell. Min 
bedömning baseras bl.a. på de lokalförsörjningsplaner som har utarbetats 
av Byggnadsstyrelsen och berörda myndigheter och jag har i dessa frågor 
samrått med berörda statsråd. Det bör noteras att byggnadsobjekten 
befinner sig i skilda planeringsstadier. Erfarenhetsmässigt innebär det att 
kostnaderna för de enskilda projekten kan komma att ändras. Jag anser 
att det bör ankomma på regeringen att besluta om mindre justeringar av 
aktuella kostnadsramar. 
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Investeringar miljoner kronor i prisläget 1992-01-01 

Treårsplan 1992/93 1993/94 1994/95 

Pågående/bes( utade 264 190 112 
Nya investeringar m. m. 111 185 263 

Summa investeringar 375 375 375 

Treårsplanen är rullande. Inom ramen för treårsplanen bör följande 
byggnadsobjekt över 50 miljoner kronor kunna påbörjas under perioden 
1993-1995. Objekten redovisas i prioriteringsordning inom respektive 
huvudtitel. Nya objekt, som inte tidigare redovisats för riksdagen 
markeras med kursiv stil i sammanställningen. 

Dep. Byggnadsprojekt 

Fi Stockholm. Sagerska huset. 

Byggnadsvärden vid de kungliga slotten och 
för rikets flismingar. 

Ku Stockholm. Moderna museet och Arkitektur
museet. 

Kostnad 
(miljoner kronor) 

55 

630 

350 

I den nya treårsplanen finns ett större upprustningsprojekt med som 
avser upprustningen av de kungliga slotten och rikets fästningar. Jag 
räknar med att arbetena bör utföras under en tjugoårsperiod. Jag föreslår 
att en kostnadsram om 630 miljoner kronor förs upp i investeringsplanen. 

Vidare föreslår jag att en kostnadsram om 350 miljoner kronor förs 
upp i investeringsplanen för nybyggnad för Moderna museet och Arkitek
turmuseet på Skeppsholmen i Stockholm. 

Den föreslagna treårsplanen uppgår till 375 000 000 kronor per år och 
avser planeringsläget i prisläget den 1 januari 1992. Investeringarna 
kommer att betalas ut i det prisläge som gäller vid genomförandetid
punkten. Medelsbehovet för nästa budgetår för färdigställda, pågående 
och beslutade byggnadsobjekt, tillkommande byggnadsobjekt, medel för 
större ombyggnader och planerade fastighetsförvärv beräknar jag till 
400 000 000 kronor i aktuellt genomförandeprisläge. 

Som jag nyss nämnde bör ramen för upplåningen sättas något högre än 
det i dagsläget beräknade medelsbehovet, eftersom det erfarenhetsmässigt 
kan inträffa förändringar i de olika byggnadsprojekten. Jag föreslår 
därför att Statens fastighetsverks ram för upplåning fastställs till 
500 000 000 kronor. Det bör få ankomma på regeringen att vid oförut
sedda händelser eller större förändringar kunna justera ramen i erforder
lig omfattning. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna den nya treårsplanen för Investeringar m. m. för 

Statens fastighetsverk i enlighet med vad jag förordat, 
2. bemyndiga regeringen att besluta om att Statens fastighetsverk 

får ta upp lån i Riksgäldskontoret för Investeringar m.m. i enlighet 
med vad jag förordat. 

C 1. Statens lokalförsörjningsverk 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

3 5 ()()() ()()() 
60 ()()() ()()() 

Riksdagen har antagit de förslag som regeringen lagt fram i prop. 
1991/92:44 om riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och 
ombildningen av Byggnadsstyrelsen, m.m. Riksdagens beslut innebär 
bl.a. att ombilda delar av Byggnadsstyrelsen till en efterfrågestyrd stabs-
och servicemyndighet, Statens lokalförsörjningsverk. Denna myndighet 

skall bl.a. lämna råd och stöd till regeringen och de statliga myndigheter
na i fråga om lokalförsörjning. Inrättandet av den nya myndigheten skall 
enligt förslaget ske 1 januari 1993. 

Regeringens behov av stabsfunktioner och myndigheternas behov av 
service i lokalförsörjningsfrågor bör enligt förslaget i propositionen ges 
en samlad organisatorisk lösning. En statlig stabs- och servicemyndighet 
bör därför få i uppdrag att svara för dessa uppgifter. Enligt förslaget bör 
servicefunktionen hållas avskild från förvaltningsuppgiften. Den nya 
myndigheten - Statens lokalförsörjningsverk - skall därför inte ha 
fastighetsförvaltningsuppgifter. 

Det övergripande målet för Statens lokalförsörjningsverk bör vara att, 
utifrån målet för den statliga lokalförsörjningen att den skall skötas på ett 
för staten som helhet effektivt och ekonomiskt sätt, tillhandahålla de 
statliga myndigheterna och regeringen ett professionellt och oberoende 
stöd på lokalförsörjningsområdet. 

Verksamhetsmålet för stabsfunktionen bör vara att på uppdrag från 
regeringen tillhandahålla ett objektivt och professionellt stöd på lokalför
sörjningsområdet. 

Verksamhetsmålet för servicefunktionen bör vara att tillhandahålla i 
första hand de statliga förvaltningsmyndigheterna de tjänster dessa 
efterfrågar på lokalförsörjningsområdet, där verket med sin professionella 
och oberoende ställning kan vara konkurrenskraftig. 

Jag har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning 
av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. 
Statens lokalförsörjningsverk kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att 
tillämpa denna modell. Verket kommer därför att tilldelas ett räntekonto 
med kredit och medlen under anslaget C 1. Statens lokalförsörjningsverk. 

Anslaget för Statens lokalförsörjningsverk har budgeterats utan hänsyn 
till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av 
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mvan på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Prop. 1992/93: 100 
Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya Bilaga 8 
principerna för budgeteringen av anslagen. Jag har tidigare denna dag 
redovisat riktlinjerna för dessa förändringar (bilaga 1, Statsbudgeten och 
särskilda frågor, avsnitt 2._2). Det belopp som kommer att ställas till 
verkets disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade 
riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Det är inte möjligt att nu bedöma hur stor servicefunktionen behöver 
vara i framtiden, eftersom denna funktion förslås bli efterfrågestyrd och 
finansierad med avgifter. För lokalförsörjningsverksamheten föreslås att 
ett ramanslag om 60 miljoner kronor uppförs. I dagsläget finns inget 
underlag för att göra någon annan bedömning. 

Enligt min bedömning bör ett ramanslag föras upp på statsbudgeten för 
budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens /okalförsörjningsverk för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett ramanslag på 60 000 000 kr. 

C 2. Täckning av merkostnader för lokalkostnader m.m. 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

70 000 000 
95 000 000 

Som en direkt följd av Byggnadsstyrelsens avveckling kommer den nya 
stabs- och servicemyndigheten, Statens lokalförsörjningsverk, att svara 
för avvecklingen av förhyrda lokaler som myndigheter lämnat tillbaka 
enligt SFS 1980:598 och där avveckling ännu inte skett eller alternativ 
hyresgäst anskaffats. Vidare kommer verket att hantera inhymings
kontrakt där överenskommelse inte träffats om överföring till statlig 
lokalbrukare med ramanslag. Detta kan bl.a. gälla lokaler med mer än 
en statlig lokalbrukare. Under anslaget bör även medel beräknas för 
eventuella lokalkostnader som inte kunnat budgeterats på vissa myn
digheters anslag inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde (se 
prop. 1991/92:102, s. 118-119). Jag har tidigare denna dag (bil. 1 
Särskilda frågor avsnitt 2.1.4.) föreslagit en modell som under en över
gångsperiod möjliggör för de lokalbrukande myndigheterna att göra 
lokalbesparingar inom ramen för de upplåtelsehandlingar som gäller 
mellan myndigheterna och de nya fastighetskoncemema. Eventuella 
utgifter till följd av detta bör belasta detta anslag. Jag räknar med att ett 
belopp om 95 miljoner kronor bör vara tillräckligt för att täcka dessa 
kostnader. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Täckning av merkostnader för lokalkostnader m. m. för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 95 000 000 kr. 

C 3. Statens fastighetsverk 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 ()()() 
1 ()()() 

Riksdagen har antagit de förslag som regeringen har lagt fram i prop. 
1991/92:44 om riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och 
ombildningen av Byggnadsstyrelsen, m.m. Riksdagens beslut innebär 
bl.a. inrätta en ny statlig myndighet för fastighetsförvaltning, Statens 
Fastighetsverk, fr.o.m. den l januari 1993. 

Utgångspunkterna för inrättandet av Statens fastighetsverk och övriga 
organisationer enligt propositionerna 1992/93:37 och 1991/92:44 är att 
man bör skilja förvaltningen av fastigheterna från nyttjandet av lokaler 
samt stabs- och servicefunktionen. Statens fastighetsverk skall ha som 
uppgift bl.a. att förvalta viss civil del av statens fasta egendom som inte 
kan eller bör föras över till aktiebolag. 

I propositionen har också angetts att samtliga nuvarande fastig
hetsförvaltande myndigheters uppgifter kommer att ses över. Dessa 
översyner kan medföra att den nya förvaltningsmyndigheten kommer att 
tillföras fastigheter från ett flertal andra myndigheter. Den nya myn
digheten föreslås också överta vissa andra uppgifter från nuvarande 
Byggnadsstyrelsen. 

Arbetet med att fördela det fastighetsbestånd, som f.n. förvaltas av 
Byggnadsstyrelsen, på de olika organisationerna pågår och beräknas bli 
klart under våren 1993. Jag återkommer senare till regeringen i denna 
fråga. 

Statens fastighetsverk bedöms ansvara för ett fastighetsbestånd om ca 
1,3 miljoner m2

• Därtill kommer markområden om ca 6 miljoner hektar. 
Den totala omsättningen beräknas bli ca I miljard kronor. Per
sonalstyrkan bedöms bli ca 170 personer. 

Jag förordar därför att ett anslag förs upp i statsbudgeten för nästa 
budgetår med l 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens fastighetsverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

anslag på 1 000 kr. 
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C 4. Kapitalkostnader 

Nytt anslag (förslag) 20 000 000 kr. 

Den nya fastighetsförvaltande myndigheten, Statens fastighetsverk, 
kommer att ha till uppgift att förvalta vissa fastigheter såsom de kungliga 
slotten, rikets fästningar m.m. där omfattande restaureringsarbeten 
kommer att ske under den kommande tjugoårsperioden. Kostnaderna för 
dessa arbeten kommer att lånefinansieras. Dessa fastigheter är inte 
hyressatta vilket innebär att Statens fastighetsverk inte kommer att erhålla 
några intäkter för fastighetsförvaltningen av dessa tillgångar. 

Jag anser att kapitalkostnaderna för att finansiera dessa byggnads
arbeten m. m. bör belasta ett särskilt anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
till Kapitalkostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags

anslag på 20 000 000 kr. 

C 5. Byggnadsstyrelsen; Avvecklingskostnader 

1993/94 Nytt anslag (förslag) I 000 

Byggnadsstyrelsen är föremål för en ombildning till nya organisa
tionsformer. Dels skall delar av Byggnadsstyrelsen ombildas till en stabs-
och servicemyndighet (Statens lokalförsörjningsverk), dels skall två 

bolag bildas, en fastighetskoncern, till vilken huvuddelen av Byggnads
styrelsens fastighetsinnehav skall föras, en högskolekoncern som skall 
förvalta universitet- och högskolefastigheter, och dels skall en ny 
fastighetsförvaltningsmyndighet (Statens fastighetsverk) bildas för att 
förvalta viss av de fastighetsbestånd som bedöms olämpligt att föra över 
till aktiebolag. 

Ombildningen av Byggnadsstyrelsen skall enligt förslaget påbörjas den 
den 1 januari 1993. Överföringen av Byggnadsstyrelsens fastighetsbestånd 
och en del övrig verksamhet till de nya organisationerna kommer att ske 
under våren 1993. En viss övertalighet av personal kommer att uppstå i 
Byggnadsstyrelsen. I dag finns ännu inte tillräckligt stabilt underlag som 
medger att det sammanlagda personalbehovet för de nya organisationerna 
kan beräknas närmare. Det ankommer på regeringen att besluta om 
tidpunkt då Byggnadsstyrelsen skall upphöra och att förordna om en 
särskild avvecklingsorganisation. 

Riksdagen har antagit de förslag som regeringen lagt fram i proposition 
1992/93:37 om ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och 
lokaler, m.m. Beslutet innebar bl.a. att riksdagen godkänt att Byggnads
styrelsen som myndighet finns kvar under en övergångsperiod. Jag 
föreslår därför att ett förslagsanslag för Byggnadsstyrelsen; Avvecklings
kostnader förs upp i statsbudgeten för nästa budgetår med 1 000 kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 8 

46 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Byggnadsstyrelsen; Avvecklingskostnader för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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D. Riksgäldskontoret och kostnader för 
statsskuldens förvaltning 

Övergripande mål 

Regeringen har den 18 juni 1992 beslutat att de övergripande mål 
och verksamhetsmål som gäller för perioden 1991/92 -
1993/94 utsträcks till att omfatta även budgetåret 1994/95. Jag 
anser att det inte finns skäl att nu ändra dessa mål. 

Resurser: 

Anslag 

Dl Riksgäldskontoret: 
Förvaltningskostnader ramanslag 71 655 000 kr. 

D2 Riksgäldskontoret: 
Kostnader för upplåning och låneförvalt-
ning förslagsanslag 523 180 000 kr. 

D3 Riksgäldskontoret: 
Garantiverksamhet förslagsanslag 1 000 kr. 

D4 Riksgäldskontoret: 
In- och utlåningsverksamhet obetecknat anslag 1 000 kr. 

Riksgäldskontorets huvuduppgift är att handha statens upplåning och 
förvaltningen av statsskulden. Riksgäldskontoret har vidare bl.a. till 
uppgift att ge krediter till och mottaga inlåning från statliga myndigheter 
och affärsverk samt att sköta viss garantigivning. Kontoret skall också 
verka för en god kassahållning i staten. 

Riksgäldskontoret har till regeringen inkommit med en förenklad 
anslagsframställan för budgetåret 1993/94 och årsredovisning avseende 
budgetåret 199 l /92. Kontoret har dispens under budgetåret 1991/92 från 
bokföringsförordningen ( 1991: 1026) vad avser att redovisa enligt kost
nadsmässiga principer. Årsredovisningen innehåller inte resultaträkning, 
finansieringsanalys eller fullständig balansräkning. 

Huvuddelen av kostnaderna för statens skuld är räntekostnader. Dessa 
redovisas på anslaget Räntor på statsskulden, m.m. under sextonde 
huvudtiteln. Övriga kostnader för statsskulden redovisas under anslagen 
Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader och Riksgäldskontoret: Kostna
der för upplåning och låneförvaltning under sjunde huvudtiteln. Vid 
analys av de totala kostnaderna för statsskulden bör dessa kostnads
komponenter betraktas i ett sammanhang. Jag redovisar därför i de tre 
följande avsnitten upplåningsverksamheten och de totala kostnaderna för 
statsskulden samt berörda anslag. I de efterföljande avsnitten redovisar 
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jag garantiverksamheten respektive in- och utlåningsverksamheten med 
därtill hörande anslagsfrågor. 

Upplåningsverksamheten och kostnaderna för statetls skuld 

Målet för Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet är att, inom ramen 
för de krav som penningpolitiken ställer, minimera kostnaderna för 
upplåningen. 

Statsskulden och dess fördelning har sedan 1988 utvecklats enligt 
följande: 

Statsskuldens fördelning på olika låneinstrument per den 30 juni resp. år 

1988 1989 1990 1991 1992 1992 
Procentuell andel mdkr 

Statsobl igationslån 43 41 41 39 40 287 
Statsskuldväxlar 12 13 15 21 32 228 

Summa penning- och 
obligationsmarknaden 55 54 56 60 72 515 

Premieobligationslån 9 10 8 8 7 48 
Sparobligationslån/ 
Riksgäldskonto 6 5 4 3 2 16 
Allemansspar 8 10 9 9 9 67 
Summa hushålls-
marknaden 23 25 21 20 18 131 

Övrig upplåning i 
svenska kronor, netto 4 3 9 8 9 

Lån i utländsk valuta 18 18 14 12 8 57 

Total statsskuld, 
miljarder kronor 598 590 582 627 711 711 

Tabellen visar att statsskulden ökar kraftigt. Skulden i svenska kronor 
ökade under budgetåret 1991/92 med 100,7 miljarder kronor medan va
lutaskulden minskade med 16,4 miljarder kronor. Ökningen av stats
skulden beror främst på ett ökat budgetunderskott, men också på att utlå
ningen från Riksgäldskontoret har fått en allt större omfattning. Ökningen 
har främst finansierats genom upplåning på penning- och obligations
marknaden. 

Upplåningen på penning- och obligationsmarknaden utgjorde 72 % av 
den totala statsskulden vid slutet av budgetåret 1991/92. Statsskuldväxel
upplåningen har ökat kraftigt, dels beroende på av penningpolitiska skäl 
betingade rekvisitioner från Riksbanken, dels beroende på kontorets strä
van att hålla nere räntebindningstiden för kronskulden samtidigt som 
obligationsemissionema varit förhållandevis långfristiga och lånebehovet 
ökat snabbt. 

4 Riksdagen 1992193. I sam/. Nr 100. Rilai;a 8 
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Upplåningen från hushållsmarknaden ökade med 5,8 miljarder kronor 
under budgetåret. Ökningen var främst en följd av en gynnsam utveckling 
av allemansspar. 

Utgifterna för statsskulden under budgetåren 1988/89-1991 /92 framgår 
av följande sammanställning. 

Utgifter för statsskulden budgetåren 1988/89-1991/92 

Miljarder kronor 88/89 89/90 90191 91/92 

Räntor på statsskulden m.m. ,brutto 59,06 65,27 63,34 63,65 
Kostnader för upplåning 
och låneförvaltning 0,59 0,52 0,53 0,49 
Riksgäldskontorets 
förval tn ingskostnader 0,05 0,05 0,06 0,06 

Summa utgifter 59,70 65,85 63,93 64,21 

Utgifter i relation till 
statsskuldens storlek, 
procent 9,95 11,14 10,51 9,50 

- Utgifter i procent av ge11omsnittet av statsskuldens storlek under budgetåret 
- Räntor på statsskulden m.m. före avdrag av inkomsträntor från utlåningsverk-
samheten och efter justering för förändrad redovisningsprincip för statsskuldväxlar 

Utgifterna för statsskulden var under budgetåret 1991/92 i det närmaste 
oförändrade, jämfört med föregående år, trots att statsskulden ökade 
snabbt. Detta kan, enligt kontoret, förklaras av flera faktorer: 

- Ett ökat lånebehov under ett år får inte full effekt på utgifterna för 
statsskuldräntor förrän året därpå. 

- Riksgäldskontoret har av tekniska skäl haft stora inkomster i sam
band med emissioner. 

- Ränteläget föll jämfört med 1990/9 l. 
- Rekvisitioner av statsskuldväxlar från Riksbanken i december 199 l 

medförde en omperiodisering av ränteutgifter netto från budgetåret 
1991/92 till budgetåret 1992/93. 

Styrningen av statsskulden sker för närvarande med hjälp av två så 
kallade riktmärkesportföljer, en för skulden i svenska kronor och en för 
skulden i utländsk valuta. Genom att jämföra kostnaderna för den fak
tiska upplåningen med de beräknade kostnaderna för en riktmärkesport
följ kan förvaltningen av statsskulden utvärderas utifrån de övergripande 
riktlinjerna (jämför prop. 1991/92: 100, bil. 8, sid. 48). 

Det resultatmål som av regeringen ställts på verksamheten under perio
den l juli 1991-30 juni 1995 är att kostnaderna för den faktiska skulden 
skall understiga kostnaderna för riktmärkesportföljerna. 
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Den faktiska statsskuldens kostnader och en riktmärkesportföijs 
kostnader under budgetåren 1989/90-1991/92 

Procentuell kostnad 89/90 90/91 91/92 

Upplåning i svenska kronor 
Penning- och obligationsmarknad 8,40 15,88 11, 11 
Hushållsmarknad 7,22 12,38 9,71 

Total upplåning i svenska kronor 
netto 7,97 14,96 10,76 

Riktmärkesportföljen i 
svenska kronor 8,17 16,01 10,64 

Upplåning i utländsk valuta 

Lån i utländsk valuta 5,82 10,72 9,24 
Riktmärkesportföljen i 
utländsk valuta 6,07 11,66 9,89 

- Totala kostnader inkl. orealiserade kursdifferenser i förhållande till genomsnittlig 
marknadsvärderad skuld. 
- Vid upplåning på hushållsmarknaden adderas till de totala kostnaderna det 
skattebortfall som uppkommer genom att vissa låneinstruments avkastning beskattas 
enligt särskilda regler. 

Tabellen visar att upplåningen på hushållsmarknaden och upplåning i 
utländsk valuta under budgetåret 1991/92 skett till lägre kostnader än 
motsvarande riktmärkesportföljer, medan upplåningen på penning- och 
obligationsmarknaden skett till högre kostnader. Riksgäldskontorets totala 
kostnader för statsskulden översteg dem för riktmärkesportföljerna med 
0,32 miljarder kronor under budgetåret 1991/92. Privatmarknadsupp
låningen och valutaupplåningen visar en besparing jämfört med rikt
märket på ca 1,8 miljarder kronor respektive 0,44 miljarder kronor, 
medan penning- och obligationsmarknadsupplåningen visar en kostnad 
som är ca 2,6 mdkr högre än riktmärkesportföljen. Den högre kostnaden 
i den faktiska skulden beror, enligt kontoret, på avkastningskurvans 
kraftiga förändring under budgetåret; från att ha varit horisontell i början 
av budgetåret till att bli kraftigt negativt lutande i slutet av budgetåret. 
Riksgäldskontorets upplåning har koncentrerats till kortfristiga och lång
fristiga lån, medan riktmärkesportföljen har haft tyngdpunkten på den 
medelfristiga upplåningen, vilken varit den mest fördelaktiga under året. 

Penningpolitiska åtgärder, i form av rekvisitioner av statsskuldväxlar 
från Riksbanken, har under budgetåret inneburit kostnader för kronskul
den på 240 miljoner kronor. 

Riksgäldskontoret har fortsatt sitt arbete med olika marknadsvårdande 
insatser i syfte att öka likviditeten (omsättningsbarheten) i statsobliga
tionerna. Med en ökad likviditet blir marknadens avkastningskrav lägre 
vilket innebär minskade upplåningskostnader för Riksgäldskontoret. 
Exempel på sådana likviditetshöjande åtgärder är användandet av det s.k. 
benchmarksystemet, vilket innebär att emissioner av obligationer koncen
treras till ett fåtal stora lån. Därigenom har, enligt kontoret, en besparing 
på ca 40 miljoner kronor uppnåtts under budgetåret. Ett annat exempel 
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på marknadsvårdande åtgärder är att obligationslån, som tenderar att vara 
illikvida, köps upp och ersätts med likvida statsskuldväxlar respektive 
statsobligationer. Enligt kontorets beräkningar har denna verksamhet, 
sedan dess start i juli 1989, lett till besparingar på 40 miljoner kronor. 

Riksgäldskontorets andel av den totala hushållsmarknaden i Sverige har 
minskat med en procentenhet till 18 procent. Resultatet för hushålls
upplåningen minskade under budgetåret med 50 procent till 1,8 miljarder 
kronor. Villkoren för hushållsupplåningen sätts på sådant sätt att räntan 
(efter skatt) understiger den på penning- och obligationsmarknaden för 
mot!.varande löptid, samtidigt som räntan skall vara konkurrenskraftig 
mot övrig privatmarknadsupplåning. 

Statens skuld i utländsk valuta minskade under budgetåret med drygt 
10 miljarder kr. Den uppnådda besparingen för valutamarknadsupplå
ningen blev 435 miljoner kronor vilket skall jämföras med 690 miljoner 
kronor budgetåret 1990/91. Besparingen består dels av ett mycket gott 
resultat för de räntepositioner som kontoret tagit, dels av ett mindre bra 
resultat för valutapositionerna. Nya instrument för att hantera ränte- och 
valutarisker har introducerats. Instrumenten kommer, enligt kontoret, att 
minska kostnaderna för förvaltningen av valutaskulden. 

Riksgäldskontoret skall spela en aktiv roll i effektiviseringsarbetet av 
den statliga kassahållningen. Kontoret har under budgetåret vidtagit eller 
medverkat till räntebesparande åtgärder för statsverket som om de helt 
genomförs kommer att medföra besparingar på ca 120-130 miljoner 
kronor. Kontoret följer vidare dagligen de större in- och utbetalningarna 
över statsverkets checkräkning och noterar eventuella felaktigheter eller 
förseningar. När en sådan händelse inträffar utreder Riksgäldskontoret 
orsakerna och kräver räntekompensation om så är nödvändigt. Under 
budgetåret 1991/92 har statskassan tillförts räntekompensation till ett 
värde av ca 3,6 miljoner kronor. 

RRVs revisionsberättelse innehåller inga invändningar. RRV påpekar 
dock att vissa avstämningsmtiner bör förbättras. RRV påpekar också att 
det nya ekonomisystem som kommer att tas i bruk successivt under 
1992/93, ställer stora krav på Riksgäldskontorets datakompetens. 

Föredragandens överväganden 

Riksgäldskontorets resultat för budgetåret 1991/92 är svagt negativt i 
den bemärkelsen att kostnaden för den taktiska skulden överstiger den för 
riktmärkesportföljerna med 315 miljoner kronor. Merkostnaden var 
endast 0,05 procentenheter, mätt som andel av statsskulden, så resultatet 
av upplåningsverksamheten överensstämmer i stort med riktmärket för 
det gångna budgetåret. Målet att kostnaden för den taktiska skulden skall 
understiga den för riktmärkesportföljerna skall dock utvärderas under en 
period av flera år. 

Jag ser mycket positivt på det arbete som Riksgäldskontoret gör för att 
långsiktigt sänka kostnaderna för upplåningen genom marknadsvårdande 
insatser. De är betydelsefulla i strävan att minimera kostnaderna för 
statsskulden. 
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Riksgäldskontorets användande av alternativa resultatanalyser, exempel
vis den utvärdering av emissionerna som gjorts, ser jag som värdefulla. 
Jag ser gärna att liknande avgränsade resultatanalyser utvecklas på fler 
områden. 

Jag kan konstatera att Riksrevisionsverket inte har haft några invänd
ningar i revisionsberättelsen avseende Riksgäldskontoret. Jag finner det 
angeläget att Riksgäldskontoret följer upp de påpekanden Riksrevisions
verket gör. 

För att få ett bättre underlag för nya direktiv till Riksgäldskontoret, 
ville jag invänta Riksgäldskontorets årsredovisning. Av denna anledning 
har jag gjort en prolongering av gällande riktlinjer så att dessa omfattar 
ytterligare ett budgetår utöver 1993/94 i nuvarande budgetcykel. 

Riksgäldskontoret har för första gången inlämnat en årsredovisning till 
regeringen. Jag kan konstatera att årsredovisningen i stort uppfyller de 
krav som ställs i budgetförordningen (I 989:400, senast ändrad 
1991: 1029) om hänsyn tages till att Riksgäldskontoret har dispens från 
bokföringsförordningen (1991: 1026) under budgetåret 1991/92. Jag anser 
att årsredovisningen innehåller ett rikligt material av relevans för 
regeringens bedömning av verksamheten. Sammanfattningen av resul
tatanalysen bör dock utvecklas så att huvudsakliga resultat och Riks
gäldskontorets egna värderingar av dessa resultat tydligare lyfts fram. 

Slutsats 

Stora krav kommer nu att ställas på Riksgäldskontorets upplåningsverk
samhet då staten står inför ett stort upplåningsbehov. Jag anser dock att 
Riksgäldskontorets årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med 
en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Sammantaget innebär 
min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetpropo
sition bör gälla även för budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag anfört om upplåningsverksamheten och kost

naderna för statens skuld. 

D 1. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

64 600 ()()() 
72 355 ()()() 
71 655 ()()() 

Anslaget belastas med Riksgäldskontorets lönekostnader, systemutveck
lingskostnader och andra förvaltningskostnader. Lönekostnader och andra 
förvaltningskostnader som uppkommer i garantiverksamheten och in- och 
utlåningsverksamheten har förts bort från anslaget fr.o.m. budgetåret 
1991/92. 
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I 1990/91 års budgetproposition föreslogs den treåriga budgetramen för 
budgetåren 1991/92-1993/94 under anslaget till 210,9 miljoner kronor 
inkl. mervärdeskatt. Detta innebär en oförändrad real nivå jämfört med 
budgetåret 1990/91. 

Den reala resursförbrukningen vad gäller personal, lokaler och hyror 
och investeringar har under de tre senaste åren fallit med fem, sju 
respektive tjugo procent. 

Kontoret har under budgetåret 1991/92 gjort kontanta ADB-investe
ringar uppgående till 4,7 miljoner kronor, varav 3,2 miljoner kronor 
kommer att betalas under budgetåret 1992/93. Kontorets totala skulder 
avseende ADB-investeringar kommer enligt kontorets planering att uppgå 
till 3,2 miljoner kronor vid slutet av budgetåret 1992/93. Riksgälds
kontoret har inför budgetåret 1993/94 hemställt om ytterligare 2 miljoner 
kronor i låneram för ADB-investeringar. 

Anslagssparandet uppgår vid slutet av budgetåret 1991/92 till 2, 1 miljo
ner kronor, vilket motsvarar tre procent av tilldelade medel. 

Riksgäldskontoret yrkar i sin anslagsframställning att till förvaltnings
kostnader ett belopp på 72 355 000 kronor skall anslås. Detta motsvarar 
realt vad som anvisats för budgetåret 1992/93. 

Föredragandens överväganden 

Ett allmänt besparingskrav är ställt Finansdepartementets huvudtitel. Jag 
bedömer att besparingsutrymrnet under Riksgäldskontorets förvaltnings
kostnadsanslag uppgår till 3,5 miljoner kronor eller 5 procent av den 
totala anslagssumman. Av den totala besparingen på 3,5 miljoner kronor 
härrör 2,8 miljoner från att kontoret ej kommer att kompenseras för 
konstaterade pris- och löneökningar. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare idag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Riksgäldskontoret kommer fr.o.m. budget
året 1993/94 att tillämpa denna modell. Riksgäldskontoret kommer därför 
att tilldelas ett räntekonto med kredit och medlen under anslaget Riks
gäldskontoret: Förvaltningskostnader förs till detta konto. 

Anslaget för Riksgäldskontorets förvaltningskostnader har budgeterats 
utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av 
ändringen av nivån på lönekostnadspålägget och den ändrade finansie
ringsformen för Statshälsan. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som 
kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligen att 
fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det 
nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 71 655 000 kr. 
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D 2. Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och 
låneförvaltning 

1991/92 Utgift 492 500 000 
1992/93 Anslag 554 880 000 
1993/94 Förslag 523 180 000 

Anslaget avser andra kostnader för upplåning och låneförvaltning än 
finansiella utgifter och Riksgäldskontorets egna förvaltningskostnader. 
Anslaget belastas huvudsakligen med kostnader för inköp av externa 
tjänster för upplåning och låneförvaltning. 

Kostnaderna för upplåning och låneförvaltning har utvecklats på 
följande vis under budgetåren 1988/89-1991 /92. 

Kostnader för upplåning och låneförvaltning budgetåren 1988/89-1991/92 

Miljoner kronor 88/89 89/90 90/91 91/92 

Upplåning i svenska kronor 482 488 480 459 
Upplåning i utländsk valuta 111 31 52 33 

Totalt 593 519 532 492 

Utvecklingen av kostnaderna under anslaget är mycket starkt beroende 
av hur upplåningsaktiviteten förändrar sig. Den största delen av ned
gången i upplåningskostnaderna i tabellen ovan förklaras av att bruttoupp
låningen i utländska valutor har minskat kraftigt under perioden. Minsk
ningen av upplåningen i utländsk valuta är en följd av tillämpningen av 
valutalånenormen. Kostnaderna har dock minskat även av åtgärder som 
initierats av Riksgäldskontoret. 

Riksgäldskontorets anslagsframställan bygger på antagandena i 1992 års 
kompletteringsproposition vad gäller statens lånebehov, dvs att perioden 
kommer att karaktäriseras av hög upplåningsaktivitet. Förändringar i 
lånebehovet kommer främst att pareras genom upplåning på penning- och 
obligationsmarknaden. Därigenom slår en ökning av upplåningsbehovet 
ej i så stor utsträckning på anslaget för Kostnader för upplåning och 
låneförvaltning. Provisionerna på penningmarknaden är ringa jämfört 
med provisionerna på hushållsmarknaden. 

Riksgäldskontoret redogör i sin anslagsframställan för ett behov att 
erhålla utökade resurser till marknadsföring uppgående till sammanlagt 
6, 1 miljoner kronor. Riksgäldskontoret har genomfört en studie som visar 
att kontorets marknadsföringskostnader i förhållande till upplånings
volymen är låg, jämfört med vissa andra låntagare på hushållsmarknaden. 
Analysen visar att en ökad marknadsföring bör leda till en reduktion av 
de totala upplåningskostnaderna. 

Riksgäldskontoret hemställer vidare att få fortsätta ge stöd till Obliga
tionsfrämjandet. Obligationsfrämjandets mål är att öka intresset för och 
kunskapen om räntebärande instrument bland den svenska allmänheten. 
Riksgäldskontorets medverkan i Obligationsfrämjandet sker, enligt 
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kontoret, i syfte att få till stånd aktiviteter som kompletterar kontorets 
övriga marknadsföringsinsatser. 

Riksgäldskontoret hemställer att det till Riksgäldskontoret: Kostnader 
för upplåning och låneförvaltning anslås 523 180 000 kronor. 

Föredragandens överväganden 

Det förslag till anslagsbelopp som lämnats av Riksgäldskontoret anser 
jag vara välavvägt i relation till målet att minimera kostnaderna för stats
skulden. Kostnadsutvecklingen under anslaget är stabil och redovisningen 
av kostnaderna har förbättras. 

Den utvärdering som lämnats i årsredovisningen av Riksgäldskontorets 
medverkan i Obligationsfrämjandet visar inte helt entydigt på att kontoret 
bör fortsätta med finansiellt stöd till främjandet. Det är dock viktigt att 
Riksgäldskontoret, i ljuset av det stora lånebehovet, närmar sig så många 
marknader som möjligt. Av denna anledning bör Riksgäldskontoret få ge 
fortsatt stöd till Obligationsfrämjandet. 

Riksgäldskontoret bör få utökade resurser för marknadsföring för 
budgetåret 1993/94. Detta grundar jag dels på Riksgäldskontorets bedöm
ning, dels på att kontoret står inför ett stort upplåningsbehov och att 
kontoret minskat sin marknadsandel på hushållsmarknaden. 

Jag vill informera riksdagen om att Riksgäldskontoret har erhållit 
tillstånd av regeringen till att under innevarande budgetår disponera 
anslaget Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning 
till förvärv av aktier i PenningMarknadslnformation (PMI) AB från Riks
banken till ett belopp av 0,5 miljoner kronor. Kostnaden skall finansieras 
genom omprioriteringar under anslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksgäldskontoret:Kostnader för upplåning och låneförvalt-

ning för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
523 180 000 kr. 

D 3. Riksgäldskontoret: Garanti verksamhet 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 000 
1 000 

Under detta anslag redovisas delar av den statliga garantiverksamheten. 
Anslaget får användas för att täcka eventuella förluster dels till följd av 
statliga garantier till svensk varvsindustri och beställare av fartyg, dels 
till följd av statliga garantier som inte belastar annat anslag på statsbud
geten. Lönekostnader och andra förvaltningskostnader som uppkommer 
i verksamheten belastar anslaget. Influtna avgifter och återvunna medel 
skall användas till att bestrida verksamhetens kostnader. Eventuella över-
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skott, netto, redovisas på inkomsttiteln Inlevererat överskott av Riks
gäldskontorets garantiverksamhet. För budgetåret 1991/92 uppkom ett 
överskott i verksamheten. 

Riksgäldskontoret har till uppgift att utfärda och förvalta en betydande 
andel av samtliga statliga garantier. Målet för denna verksamhet är, sett 
över en längre tidsperiod, att kostnaderna för verksamheten skall täckas 
av dess intäkter. Kontoret skall vidare samordna samt meddela före
skrifter och allmänna råd för andra myndigheters verksamhet med statliga 
garantier och statliga lån till näringslivet. Kontoret skall även följa 
kostnaderna för och omfattningen av dessa verksamheter. Målet för 
denna verksamhet skall vara att bidra till att andra myndigheters garanti
givning och låneverksamhet bedrivs på ett effektivt sätt. 

Riksgäldskontorets garantiåtagande har under budgetåret ökat med nära 
10 miljarder kronor. Per den 30 juni 1992 uppgick åtagandet till 
50,5 miljarder kronor. Riksgäldskontorets nettointäkt från garantiverk
samheten under budgetåret 1991/92 uppgick till 143,6 miljoner kronor. 

Riksgäldskontoret har under budgetåret 1991/92 övergått till att 
redovisa garantiverksamheten i kostnadsmässiga termer. Reserveringar 
görs för befarade förluster från garantiåtaganden. En sådan reservering 
har i år gjorts för befarade förluster inom energiområdet på 90 miljoner 
kronor. 

Riksgäldskontorets garantiverksamhet budgetåren 1989/90-1991/92 

Miljoner kronor 89/90 90/91 91/92 

- lnkomster/lntiikter Inkomster Inkomster Intiikter 

Garantiavgifter 125 148 144 
Uppskrivning infriade 
garantier 96 
Ovriga inkomster/intiikter 7 4 1 
Summa 132 152 241 

- Utgifter/Kostnader Utgifter Utgifter Kostnader 

Avsätting för framtida 
förlustrisker 90 
Löner och övr. förvalt.kostn. 5 6 5 
Övriga utgifter/kostnader 3 4 2 
Summa 8 10 97 

- Netto 124 142 144 

Riksgäldskontorets arbete med garantier har under budgetåret inriktats 
på olika former av kvalitetshöjningar. Ett exempel på en sådan kvalitets
höjning är att kontoret nu självt sköter indrivningen av regressfordringar. 
Detta leder till snabbare ställningstaganden och effektivare bevakning av 
kontorets intressen. 
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Under budgetåret 1991192 skedde slutreglering av kontorets mellan
havanden med Götaverken Arendal AB. Resultatet av denna slutreglering 
blev ett återvinningsbelopp på 165 miljoner kronor. 

Riksgäldskontoret uppskattar subventionselementet i verksamheten, dvs 
att staten betingar sig lägre avgifter för garantierna än vad som kan upp
skattas vara marknadsmässigt, till ca 30 miljoner kronor. 

Vid sidan av den egna garantiverksamheten har kontoret i uppdrag att 
samordna och följa upp kostnaderna för andra statliga myndigheters verk
samhet med statliga garantier och med statliga lån till näringslivet. Någon 
redovisning av denna verksamhet görs ännu ej. 

En förutsättning för att resultatkravet skall bli meningsfullt är att 
kontoret har möjlighet att påverka intäkter och kostnader. Kontoret 
genomför därför för närvarande en undersökning som bl.a. skall visa 
huruvida garantiavgifter bör differentieras. För närvarande uppgår, enligt 
kontoret, den genomsnittliga garantiavgiften till 0,34 procent av det 
garanterade beloppet. 

Föredragandens överväganden 

Riksgäldskontorets resultat av garanti verksamheten är i år positivt. Resul
tatet måste dock utvärderas över en period av flera år. Jag ser mycket 
positivt på att Riksgäldskontorets har övergått till att redovisa garanti
verksamheten i kostnadsmässiga termer. 

Det är tillfredsställande att kontoret i de förhandlingar som gjorts för 
att återvinna redan infriade garantibelopp har säkerställt en betydande 
återbetalning till staten. 

Beslastningen på anslaget Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet kan 
ske på initiativ av annan än Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret har för 
vissa garantier möjlighet att utnyttja andra anslag under annan huvudtitel. 
Jag avser ge Riksgäldskontoret i uppdrag att utreda om principerna för 
anslagsbelastning bör ändras. Det är önskvärt bl.a. i syfte att kunna 
införa modellen för räntebeläggning av statliga medelsflöden. 

I Riksgäldskontorets uppgift att samordna och följa upp kostnaderna för 
andra statliga myndigheters verksamheter med statliga garantier bör även 
ingå att i årsredovisningen redovisa statens totala verksamheter med 
garantier. För närvarande görs denna redovisning av finansministern i 
finansplanen varje år. 

I likhet med föregående år bör anslaget i statsbudgeten föras upp med 
ett belopp om 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet för budgetåret 

1992/93 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 
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D 4. Riksgäldskontoret: In- och utlåningsverksamhet 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift1 

Anslag1 

Förslag 
l 000 
1 000 

1 Anslaget Riksgiildskontoret: Uppdragsverksamhet 

Under detta anslag redovisas den inlåning och utlåning Riksgälds
kontoret bedriver. På anslaget redovisas avgifter för in- och utlåningen 
samt Riksgäldskontorets kostnader för personal m.m. Ränteinkomster 
från utlåningen och ränteutgifter redovisas på anslaget Räntor på stats
skulden, m.m. På här aktuellt anslag redovisas också avgifter för god
kännande av handlingar för andra statliga myndigheters låneavtal och 
därtill anslutande finansiella avtal samt garantiåtagande på utländska 
marknader. 

Riksgäldskontoret bedriver in- och utlåningsverksamhet i uppdrags
form. Målet för denna verksamhet är att ge andra statliga myndigheter 
lån och placeringsmöjligheter till så goda villkor som möjligt utan att 
myndigheternas verksamheter subventioneras. Verksamhetens kostnader 
skall täckas av dess intäkter. 

Riksgäldskontoret har en central roll i regeringens utvecklingsarbete 
vad gäller myndigheternas medelshantering. Chefen för finansdeparte
mentet har tidigare idag redovisat en modell för generell räntebeläggning 
av statliga medelsflöden där myndigheter skall få tillgång till räntekonto 
med kredit. Vidare kommer utlåningsverksamheten till myndigheter för 
investering i ADB- och kommunikationsutrustning utvidgas till att även 
omfatta lån till investeringar för anläggningstillgångar i allmänhet. 

För första gången är nu utlåningen större än inlåningen. Detta beror 
på att utlåningen har ökat, men också på att inlåningen har minskat. 
Arbetsmarknadsfondens behållning har minskat dramatiskt och det till
fälliga obligatoriska sparandet har betalats tillbaka. 

En översyn har gjorts av räntesättningen i verksamheten. De villkor 
som Riksgäldskontoret har rätt att besluta om har gjorts marknads
mässiga. Kontoret har i sin anslagsframställan inkommit med förslag om 
ändring i villkor för viss övrig inlåning och utlåning. 

Riksgäldskontorets in- och utlåningsverksamhet budgetåren 1989/90-1991/92 

Miljoner kronor 89/90 90/91 91/92 p92/93 p93/94 

Avgifter 8,7 10,6 27,I 10,0 5,0 
Adm. kostnader 2,4 2,3 2,3 4,5 2,7 
Netto 6,3 8,3 24,8 5,5 2,3 

Resultatet för budgetåret 1991/92 uppgick till 24,8 miljoner kronor. 
Riksgäldskontoret har fr.o.m. den 1 juli 1992 sänkt avgifterna. 
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Riksrevisionsverket påpekar i sin revisionsberättelse vikten av att 
Riksgäldskontoret prioriterar arbetet med ett nytt ADB-baserat in- och 
utlåningssystem. Detta är väsentligt då en kraftig ökning av antalet 
låntagare och lånetransaktioner kan förutses. 

Riksgäldskontoret hemställer att det till in- och utlåningsverksamheten 
anvisas ett förslagsanslag om 1 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Riksgäldskontorets in- och utlåningsverksamhet kommer att få allt större 
betydelse i takt med att arbetet med att effektivisera myndigheternas 
medelsflöden framskrider. För att detta arbete skall fungera, som RRV 
påpekar, är det väsentligt att Riksgäldskontoret prioriterar utvecklingen 
av ändamålsenliga ekonomisystem för in- och utlåningsverksamheten och 
förstärker kundstödet gentemot myndigheterna. 

De:t resulatkrav som ställs på in- och utlåningsverksamheten är att full 
kostnadstäckning skall uppnås. Full kostnadstäckning är dock ett relativt 
dåligt mått på hur effektivt kontoret är i sin in- och utlåningsverksamhet, 
då kontoret till stor del har monopol på sin verksamhet. Jag avser därför 
att ge kontoret i uppdrag att analysera hur verksamheten kan utvärderas 
i effektivitetstermer. I uppdraget bör kontoret även se över hur Kapital
försörjningsförordningen kan tillämpas på in- och utlåningsverksamheten, 
bl.a. i syfte att införa den modell som chefen för Finansdepartementet 
tidigare idag redovisat angående generell räntebeläggning av statliga 
medelsflöden. 

Kravet på full kostnadstäckning av verksamheten har uppnåtts med 
alltför stor marginal. Det är angeläget att avgifterna sänks så långt det är 
möjligt utan att kravet på full kostnadstäckning hotas. 

I likhet med föregående år bör anslaget i statsbudgeten föras upp med 
ett belopp om 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förelår riksdagen att 
till Riksgäldskontoret: In- och utlåningsverksamhet för budgetåret 

1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr. 
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E. Vissa centrala myndigheter m.m. 

E 1. Tullverket 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

l 290 065 000 
l 173 912 000 
l 255 717 000 

Tullverkets uppgifter är att sköta uppbörden av tullar, andra skatter och 
avgifter som tas ut vid införsel av varor samt att samla in och bearbeta 
uppgifter för utrikeshandelsstatistiken. Till huvuduppgifterna hör också 
att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att 
bestämmelserna om införsel och utförsel av varor efterlevs. 

Som särskilt angelägna uppgifter har i regleringsbrevet för budgetåret 
1992/93 angetts att inom tullkontrollen ge högsta prioritet åt bekämpning
en av narkotikasmugglingen, att genomföra datoriseringen av tullverk
samheten på ett effektivt och rationellt sätt enligt planerna samt att 
förbättra möjligheterna till ökade klarerings- och kontrollinsatser för att 
tillgodose näringslivets och samhällets behov av nya flyg- och färjelinjer 
m.m. 

En ny organisation inom Tullverket har genomförts per den l januari 
1992. Tullens omfattande datasystem har tagits i full drift den I 
november 1992 med undantag för delsystemen uppbörd och efterkontroll. 
En modell för ledning och styrning av tullverksamheten som bygger på 
en kedja av verksamhetsöverenskommelser har införts i hela organisa
tionen. 

Tullverkets verksamhet styrs i praktiken till stor del av trafiken dvs 
flödet av gods och trafikanter över gränserna. Verksamheten är mycket 
personalintensiv. Tullverkets utgifter är till 70 % löner och sociala 
avgifter. 

EES-avtalet kommer inte att ha några mer omfattande konsekvenser för 
Tullverket. Däremot påverkas Tullverkets framtida roll i mycket stor 
utsträckning av om och när Sverige blir medlem i EG. Ett omfattande 
arbete bedrivs bl.a. inom Tullverket för att klargöra effekterna av en EG
anslutning. Ett annat förhållande som starkt påverkar verkets uppgifter 
är utvecklingen i Östeuropa. 

En särskild utredare har tillkallats för att se över frågor om framtida 
gränsformaliteter och gränskontroll. Vidare har Riksskatteverket fått i 
uppdrag att i samråd med Generaltullstyrelsen utreda hur mervärdeskatten 
skall hanteras när Sverige blir medlem i EG. 

I den fördjupade anslagsframställningen har Generaltullstyrelsen för 
budgetåret 1993/94 utöver baskraven begärt särskilda resurser för arbetet 
med förberedelser inför ett svenskt EG-medlemskap (3,5 mkr) och för att 
fullfölja datoriseringen (8,35 mkr). För tekniska hjälpmedel i kontrollar
betet begär styrelsen 25 mkr för en treårsperiod och för utbyggnad av 
SPADI och för investeringar i ADB-utrustning knappt 5 mkr. För nya 
trafiklinjer, som redan kommit igång, begärs 8 mkr och som en reserv 
för kommande behov 10 mkr. 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för den verksamhet som Tullverket ansva
rar för skall för budgetåret 1993/94 vara 

att effektivt sköta uppbörden av tullar, andra skatter och av
gifter som tas ut vid införsel så att en riktig uppbörd kan säker
ställas, 

att samla in och bearbeta uppgifter för utrikeshandelsstati
stiken så att ett underlag av god kvalitet kan inges, 

samt att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlan
det så att bestämmelser om in- och utförsel av varor efterlevs, 
varvid bekämpningen av narkotikasmuggling ges högsta prioritet. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 1 255 717 000 kr. 

Övrigt: I avvaktan på att bilden beträffande Tullverkets roll i ett 
EG-perspektiv klamar bör Tullverket endast prövas i ett ett-års 
perspektiv. 

Resultatbedömning 

Efter en försöksverksamhet har för hela myndigheten införts en modell 
för ledning och styrning av tullverksamheten som bygger på en kedja av 
verksamhetsöverenskommelser. Dessa går från verkschef till regionchef 
och vidare ut i organisationen. Syftet med dessa överenskommelser är att 
man skall vara överens om vad som är möjligt att åstadkomma med de 
resurser som tilldelas. Överenskommelserna skall bl.a. innehålla 
prestationsmål som ligger i linje med de övergripande mål som angetts 
av statsmakterna. Verksamhetsöverenskommelserna är ett effektivt medel 
för styrning av verksamheten. Varje individ i organisationen kan lättare 
identifiera sin roll och därmed möjliggörs också ett större inflytande och 
ansvar för envar. En viktig del av verksamhetsöverenskommelserna är att 
se till att alla också blir delaktiga i den interna budgetprocessen. I arbetet 
med verksamhetsöverenskommelserna har ett antal kvantitativa mått tagits 
fram både vad gäller fysisk kontroll och dokumentkontroll. Som exempel 
härpå kan nämnas "att x% av inkommande personbilar skall kontrollvisi
teras". Införandet av verksamhetsöverenskommelser i hela organisationen 
kommer att ge bättre möjligheter till uppföljning av verksamheten. 
Tullverket har redan kommit långt i detta arbete men systemet bör 
ytterligare förbättras genom att de kvantitativa målen kompletteras med 
kvalitativa mål som på ett än bättre sätt kan ge informationer om effekter 
av insatta resurser. Målet med överenskommelserna är också att se till 
att verksamheten skall kunna effektiviseras. 

Tullverket har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat en 
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resultatanalys i enlighet med de direktiv som lämnats till verket. 
Verksamheten delas upp i sex olika verksamhetsområden som svarar mot 
tullens huvudarbetsuppgifter. Resursernas fördelning på dessa verksam
hetsområden redovisas liksom uppgifter om olika mätbara händelser 
exempelvis antalet brottmålsrapporter, tullbeslag, tillsynsrapporter och på 
skattesidan uppgifter om uppbörd, avvikelser, efterdebiteringar m.m. 
Dessa uppgifter ger emellertid inte direkt kunskaper om effektiviten inom 
verksamhetsområdena. En fortsatt utveckling av Tullverkets uppfölj
ningssystemet är därför nödvändig. De svårigheter som finns att skapa 
adekvata resultatmått för den omfattande verksamhet som Tullverket 
bedriver leder också till stora svårigheter att bedöma om verksamheten 
bedrivits på effektivaste sätt. Dessa svårigheter liksom den oklara 
framtiden bör dock inte innebära att arbetet med utformningen av 
adekvata resultatmått uppskjuts. Tvärtom bör stora ansträngningar göras 
för att skapa metoder som gör det lättare att kunna följa resursförbruk
ningen inom olika områden och också kunna mäta effekterna av insatta 
resurser. Det fortsatta EG-arbetet får naturligtvis vägas in och visa på 
vad som kan vara både sakmässigt och organisatoriskt riktigt och vad 
som i framtiden kan leda till en än större effektivitet. Rent generellt kan 
dock sägas att verksamheten, enligt min mening, bedrivs med en sådan 
inriktning att de verksamhetsmål som hitintills funnits uppsatta i stort har 
kunnat uppnås. 

Fördjupad prövning 

Trafiken har under senare tid åter ökat något. Detta gäller inte minst 
Östeuropatrafiken. Utvecklingen ställer krav på utökade insatser mot den 
illegala narkotikahanteringen och annan gränsöverskridande brottslig 
verksamhet. Detta innebär att kraven på förstärkta tullinsatser ökar. 
Förberedelser för ett framtida medlemskap i EG tar också i anspråk 
kvalificerade utredningsresurser och kommer i ett något längre perspektiv 
också att ställa krav på anpassning och utbyggnad av Tullverkets olika 
datasystem. I framtidsanalysen har Tullverket betonat den stora osäkerhet 
som finns om vad som verkligen kommer att hända vid ett svenskt 
medlemskap. Detta sammantaget med befarade ökade problem i samband 
med utvecklingen beträffande Östeuropatrafiken gör att framtids
bedömningen blir mycket svår. Givet är dock att vissa arbetsuppgifter 
fön.vinner eftersom handeln inom EG inte kräver någon gränskontroll. 
Gentemot tredjeland torde man dock få räkna med att få ett väsentligt 
annorlunda och måhända mer komplicerat regelverk som styr handeln än 
för närvarande och därmed också ökade kompetenskrav på i varje fall en 
del av tulltjänstemännen. Många tulltjänstemän får också mer kvalificera
de uppgifter än för närvarande. En del av den nuvarande osäkerheten 
beträffande det framtida regelsystemets praktiska tillämpning kommer att 
klarna när den inre marknadens regelsystem börjar tillämpas den 
1 januari 1993. Det är mot nu beskriven bakgrund inte meningsfullt att 
nu besluta om annat än en ett-årig budgetram för Tullverket. 

När det gäller resurser så har Tullverket redan i utgångsläget ett 
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besparingsbeting som för budgetåret 1993/94 ökar med 31 miljoner kr. 
Det för finansieringen av datasystemet fastställda besparingskravet på 
totalt 300 miljoner kr under en femårsperiod påbörjades under föregående 
budgetår och är inlagd i tullens långsiktiga planering. Eftersom verksam
heten hos Tullverket i stor utsträckning styrs av trafiken och då 
Tullverket har en central roll i bekämpningen av narkotika och annan 
illegal verksamhet som sker över gränserna är det inte acceptabelt att nu 
ytterligare minska på resurserna. För detta talar också osäkerheten om 
tullens framtida arbetsuppgifter. Trots det mycket stora besparingar som 
skall göras inom den offentliga sektorn är jag därför beredd att förorda 
att Tullverket även ges de medel som behövs för att kunna fullfölja 
datoriseringen enligt tidigare planer. De begärda medlen uppgår till 8,25 
miljoner kr. För fortsatta förberedelser för EG-medlemskapet har jag 
också räknat med 3,5 miljoner kr i enlighet med Generaltullstyrelsens 
önskemål. I övrigt har jag inte funnit det möjligt att nu bevilja de 
ytterligare medel som begärts för teknisk utrustning m.m. Det får 
ankomma på Generaltullstyrelsen att inom sin totalram bedöma behovet 
och möjligheterna av satsningar på dessa områden. Jag anser det inte 
heller vara möjligt att nu tillföra nya medel för att ge ökade tullresurser 
för nya färje- och flyglinjer men utgår från att Generaltullstyrelsen 
uttömmer de möjligheter som ändå kan finnas att disponera tullresurserna 
så att önskvärda nyetableringar kan genomföras. Jag tillstyrker vidare 
Generaltullstyrelsens önskemål att tullförrättningsavgifterna och räntein
komsterna i framtiden helt redovisas mot inkomsttitel. 

Trots det nu anförda bör man från verkets sida, sett inte minst i ett 
längre perspektiv, ta tillvara alla till buds stående rationaliseringsmöjlig
heter men också göra en omsorgsfull prioritering. Myndigheten får inte 
väja för nödvändiga strukturella förändringar. Enligt min mening bör 
dessa kunna utgå från att Tullverket redan nu börjar inrikta sig mot ett 
svenskt medlemskap i EG och vad det kräver av tullen. Det utrednings
arbete som redan nu bedrivs inom Tullverket är mycket värdefullt. Detta 
arbete bör ytterligare intensifieras. Beträffande tulldatasystemet vill jag 
erinra om vad som anförts i de senaste årens budgetpropositioner om 
vikten av att få en stor anslutning från företagens sida att lämna 
meddelanden elektroniskt. Tullverket har också kunnat peka på fram
gångar härvidlag. Denna utveckling bör ytterligare påskyndas, vilket i ett 
vidare perspektiv är till gagn också för näringslivet. Ett mål bör 
därvidlag vara att de som enligt 134 § tullagen godkänts att som ombud 
avge tulldeklarationer snarast övergår till att lämna deklarationerna i 
elektronisk form. Tullverket bör vidta de åtgärder som erfordras för att 
få till stånd en sådan ordning. Jag är däremot inte beredd att tillmötesgå 
önskemålet från Sveriges Industriförbund, Grossistförbundet Svensk 
Handel och Sveriges Speditörförbund att för dem som lämnar elektro
niska meddelanden återgå till en förlängd kredittid. Jag vill erinra om den 
översyn av in- och utbetalningstidpunkter för statliga betalningar som på 
regeringens uppdrag genomförts av Riksgäldskontoret och Riksrevisions
verket och vad chefen för Finansdepartementet tidigare anfört om den 
statliga kassahållningen. 
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Nya principer för budgetering av anslag 

Anslaget för Tullverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska 
justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergång
en till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 
chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda 
frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens 
disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna 
och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Räntebeläggning av statliga medelsflöden 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterar 
den modell som bör tillämpas. Tullverket kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell. Tullverket kommer därför att tilldelas 
ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget 
E 1. förs till detta konto. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den mycket oklara framtid som Tullverket står inför 
sett inte minst mot bakgrund av ett eventuellt framtida svenskt med
lemskap i EG drar jag slutsatsen att det inte nu är möjligt att besluta om 
annat än en ett-årig budgetram. De övergripande mål för den verksamhet 
som Tullverket ansvarar för skall för budgetåret 1993/94 vara i stort sett 
samma som gäller för budgetåret 1992/93. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Tullverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 

l 255 717 000 kr. 

E 2. Konjunkturinstitutet 

Konjunkturinstitutet (Kl) är ett vetenskapligt forsknings- och utred
ningsorgan med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utveck
lingen inom och utom landet, att utarbeta prognoser för den svenska 
ekonomin och att bedriva forskning i anslutning därtill. Institutet skall 
också aktivt bidra till att förbättra den ekonomiska statistiken. 

För innevarande år har ett ramanslag på 24 733 000 kr. anvisats för 
Kl. I avvaktan på den forskningsproposition som regeringen avser att 
återkomma med under våren föreslår jag att anslaget förs upp med 
oförändrat belopp. 

5 Riksdagen 1992193. I .1aml. Nr /1!11. Bilaga 8 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Konjunk

turinstitutet för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag på 
24 733 000 kr. 

E 3. Finansinspektionen 

199 l/92 utgift !04 064 ()()() 
1992/93 Anslag 88 275 000 
1993/94 Förslag 94 510 000 

Finansinspektionen är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att 
utöva till!.yn över finansiella institutioner och marknader. 

Det övergripande målet för Finansinspektionen är att bidra till att skapa 
stabilitet och säkerhet i det finansiella systemet, att upprätthålla förtroen
det för och effektiviteten hos de finansiella instituten och marknaderna 
samt att ge ett gott konsumentskydd. 

Verksamheten finansieras genom obligatoriska avgifter från de institut 
som står under tillsyn av inspektionen. Avgifterna tas upp på statsbud
getens inkomstsida under inkomsttitel. 

Finansinspektionen 

Finansinspektionen har lämnat en fördjupad anslagsframställning till 
regeringen för perioden 1993/94-1995/96. 

Drivkrafter som påverkar organisationen 

Inspektionen har i framtidsanalysen redovisat ett antal drivkrafter som 
påverkar såväl risker och skyddsintressen som tillsynens organisation och 
verksamhet. Huvudeffekterna av utvecklingen har redan gjort sig 
gällande. De förändrade förutsättningarna har haft inverkan på or
ganisationen genom att bl.a. behovet av att överblicka helheter och 
systemrisker har ökat och väntas öka. Samtidigt ökar kraven på analys 
av finansiella koncerner samt kraven att i tid motverka en utveckling som 
hotar stabiliteten i det finansiella systemet och i enskilda finansinstitut. 
Utvecklingen ställer i olika avseenden krav på inspektionen vad gäller 
tillsynsmetoder och informationsinhämtning. Den pågående inter
nationaliseringen och närmandet till EG ställer vidare krav på inspek
tionen att samverka med utländska tillsynsmyndigheter och att påskynda 
arbetet med EG-harmonisering av de svenska finansiella regelsystemen. 
Inspektionens organisation och arbetsformer har anpassats och anpassas 
kontinuerligt till utvecklingen. Tillsynen har gjorts funktionsinriktad i 
stället för institutinriktad, rapporteringen har inriktats mot nyckeltal och 
risksituationer, närvaron i internationella organ har ökat, klagomålshante
ringen har förenklats och arbetssättet inriktas mer på kvalitetskontroll 
än på formaliakontroll. Sammanslagningen av Bank- och Försäkrings-
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inspekti_onema har medfört synergieffekter, möjliggjort insatser i 
finansiella koncerner och underlättat en enhetlig normgivning. 

Finanskrisen har bl.a. inneburit att inspektionen ökat den konsultativa 
verksamheten. Regelbundna möten hålls med företrädare för flertalet 
branschorganisationer för att diskutera problem, normgivning och 
underlätta självreglering. På det internationella området har nära 
kontakter med EG och tillsynsmyndigheter inom EFTA-området 
etablerats. Vidare utvecklas löpande ett bilateralt samarbete med 
tillsynsmyndigheter inom andra länder. Inspektionen har även påbörjat en 
genomgripande ADB-satsning och genomfört en minskning av administra
tionen. Inspektionen har redovisat hur dess arbetsmetoder förändrats och 
anpassats efter utvecklingen. Arbetsmetoderna inom tillsynsverksamheten 
har förändrats genom betoning av vikten av strategisk informations
inhämtning, analys och planering. 

Resursbehov 

Finansinspektionen anser att dess nuvarande kompetensstruktur och 
kapacitet ställda i relation till verksamhetens mål och krav samt förväntad 
utveckling inte motsvarar behoven. Trots målmedvetna satsningar 
redovisas brister i både kompetens och kapacitet på ett antal vitala 
områden. Dessa brister måste enligt inspektionen avhjälpas genom 
resurstillskott under den kommande treårsperioden. Inspektionen finner 
mot denna bakgrund att en oförändrad medelstilldelning i reala termer 
inte framstår som realistisk. I stället redovisas ett alternativt budgetför
slag för treårsperioden 1993/94-1995/96. Sammanfattningsvis redovisar 
inspektionen en verksamhetsinriktning och verksamhetsnivå för perioden 
som efter pris- och löneomräkning skulle kräva en resurstilldelning på 
296 825 000 kr. Detta motsvarar en real ökning med 8,4 % i förhållande 
till huvudförslaget. För budgetåret 1993/94 föreslås, efter kompensation 
för pris- och löneomräkning, en förstärkning av resurserna med 8 
miljoner kronor. Förstärkningen avser kostnader för nyrekrytering 
motsvarande tio heltidstjänster. 

Finansiering av insiderbevakning 

Finansinspektionen föreslår även att kostnaderna för insiderbevakningen 
finansieras med särskilt anslag över statsbudgeten i stället för som nu 
med avgifter. Skälet är att insiderbevakningen utgör ett led i samhällets 
bekämpande av ekonomisk brottslighet. Kostnaderna för insiderbevak
ningen beräknas för budgetåret 1993/94 uppgå till 5, I miljoner kronor. 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

För den kommande treårsperioden skall det övergripande målet för 
den verksamhet som Finansinspektionen ansvarar för vara att bidra 
till att skapa stabilitet och säkerhet i det finansiella systemet, att upp
rätthålla förtroendet för och effektiviteten hos de finansiella instituten 
och marknaderna samt att ge ett gott konsumentskydd. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 94 510 000 kr. 

Planeringsram: 286 964 000 kr. 

1993/94 1994/95 1995/96 

94 5 IO 000 kr. 95 427 000 kr. 97 027 000 kr. 

Resultatbedömning 

Finansinspektionen konstaterar att det inte är möjligt att mäta effekterna 
av inspektionens totala verksamhet. I stället mäts produktionen inom 
myndigheten och därvid anges mått på handläggningstider och ärende
balanser för olika typer av ärenden. Samtidigt konstaterar inspektionen 
att dessa resultatmått inte är bra då de inte tar hänsyn till kvalitetsaspek
ten. Finansinspektionens resultatanalys beträffande handläggningstiderna 
för tillståndsgivning visar en tillfredsställande effektivitet i verksamheten. 
Få klagomål har kommit till inspektionens kännedom vilket indikerar god 
kvalitet i handläggningen. Beträffande registerärenden noteras en 
förhållandevis lång handläggningstid som främst förklaras av att många 
ärenden måste kompletteras. Jag bedömer att resultatet kan förbättras 
genom tydligare anvisningar och ytterligare rationalisering. Beträffande 
inspektionens rapportinsamling och rapportgranskning bedömer jag, i 
likhet med inspektionen, att verksamheten kan effektiviseras ytterligare 
genom bl.a. förenkling och förbättring av rapportblanketter och 
föreskrifter. Vad gäller klagomålsärenden anser jag i likhet med 
inspektionen att resursinsatsen inte står i proportion till resultatet. 
Beträffande insiderärenden konstaterar jag att det är en komplex 
ärendetyp som kräver kvalitativa resultatmått. Arbete med att ta fram 
sådana bör därför inledas. 

Den inspektionsverksamhet och konsultativa verksamhet som bedrivits 
har fått en förändrad utformning och inriktning på grund av ändrat infor
mationsbehov. lnspektionsverksamheten har inriktats mot framtagande 
och analys av nyckeltal varefter resursinsatserna kunnat prioriteras mot 
instituten. Den förändrade inriktningen innebär att de traditionella 
platsundersökningarna minskar till förmån för riktade undersökningar på 
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riskområden. I huvudsak anser jag att den inriktningen är tillfredsställan
de. Finansinspektionens konsultativa verksamhet har ökat. Jag bedömer 
att den konsultativa verksamheten i huvudsak varit framgångsrik och 
respekterad av marknaden och anser att resultatet visar att inspektionen 
nu på ett tillfredsställande sätt funnit sin roll. Finansinspektionen har 
dock ej analyserat effekterna av normgivningen vilket jag finner vara 
otillfredsställande. 

Sammantaget finner jag att resultatanalysen måste förbättras och 
vidareutvecklas såväl till innehåll och omfattning som teknisk kvalitet. 
Inspektionen måste intensifiera arbetet med att utveckla såväl verksam
hetsmål och analysmetoder som resultatmått och resultatredovisning. En 
strävan bör härvidlag vara att målen för verksamheten skall vara 
uppföljningsbara - kvantitativt såväl som kvalitativt - samt att relevanta 
resultatmått utvecklas under treårsperioden och tas i bruk för samtliga 
områden. Resultatmåtten bör vara såväl verksamhets- som kostnads
relaterade. 

Fördjupad prövning 

Det har framgått att klagomålshanteringen splittrar den övriga tillsyns
verksamheten, tar relativt sett stora resurser i anspråk och involverar 
stora delar av personalen. Av resultatanalysen framgår att resursinsatsen 
beträffande klagomålsärenden inte står i proportion till effekterna från 
tillsynssynpunkt. Finansinspektionens verksamhet beträffande klagomåls
hanteringen bör därför effektiviseras och som ett led i detta renodlas mot 
instituten. Huvudinriktningen bör med anledning av detta vara att under 
treårsperioden minska inspektionens insatser i detta avseende genom dels 
ökad information till allmänheten, dels överläggningar med branschen 
med syfte att inrätta en ny klagomålsinstans utanför inspektionen. De 
resurser som därmed frigörs bör användas för att möta krav som ställs 
på verksamheten och som redovisats i framtidsanalysen. 

De resultat som redovisats för inspektionsverksamheten och för den 
konsultativa verksamheten visar att verksamheten effektiviserats. Vad 
gäller den konsultativa verksamheten gör jag bedömningen att inspek
tionen funnit effektiva former för denna och att den bör åsättas fortsatt 
hög prioritet under treårsperioden som ett medel att uppnå stabilitets
målet. Dock bör kontinuerlig uppmärksamhet ägnas åt gränsdragningen 
mellan konsultativ verksamhet och myndighetsutövning. 

Utvärdering av normgivning 

Mot bakgrund av normgivningens centrala betydelse för stabilitet, 
effektivitet och sundhet på de finansiella marknaderna och mot bakgrund 
av att inspektionen ej utvärderat effekterna av normgivningen finner jag 
det angeläget att nu initiera en utvärdering av en avgränsad del av 
inspektionens normgivning. En utvärdering bör klarlägga och analysera 
normgivningens funktion och effektivitet dels för tillsynens mål och 
syften, dels för inspektionens operativa verksamhet. En sådan utvärdering 
bör genomföras under det kommande budgetåret och är värdefull i det 
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fortsatta arbetet med att vidareutveckla mål och resultatmått för Prop. 1992/93: 100 
verksamheten. Bil. 8 

Resursbehov m.m. 

Finansinspektionen har i sin framtidsanalys redogjort för de drivkrafter 
som förväntas påverka såväl organisation som verksamhet. Slutsatsen är 
att nya och ändrade krav ställs på verksamheten samt att ny kompetens 
krävs för att hantera dessa. Förutsättningen för att uppfylla målen och 
utveckla det nödvändiga arbetssättet är en tillräcklig kompetens- och 
resursbas. Av inspektionens resursanalys framgår emellertid att inspek
tionen på väsentliga områden saknar tillräckliga resurser och nödvändig 
kompetens i förhållande till de krav som ställs och kommer att ställas på 
verksamheten. Mot denna bakgrund föreslår jag att inspektionen tilldelas 
ökade resurser kommande treårsperiod. 

Anslaget för budgetåret 1993/94 har beräknats med utgångspunkt från 
innevarande års anslag och en pris- och löneomräkning på drygt 
3 miljoner kronor. Därutöver har medel tillförts anslaget med samman
lagt 3,2 miljoner kronor för nyrekrytering motsvarande minst fyra hel
tidstjänster. Under treårsperioden beräknar jag att anslaget bör tillföras 
ytterligare resurser för nyrekrytering. Därutöver har ett rationaliserings
krav motsvarande knappt 4,6 miljoner kronor tillämpats på inspektionens 
planeringsram. 

Anslaget för Finansinspektionen har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som 
kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt 
fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det 
nu budgeterade beloppet. 

Finansiering av insiderbevakning 

Beträffande kostnaderna för insiderbevakningen finner jag inte anledning 
att nu göra någon annan bedömning än den som hittills gällt. 

Räntebeläggning av statliga medelsflöden 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Finansinspektionen kommer fr.o.m. 
budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Finansinspektionen 
kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret 
och medlen under anslaget E 3. Finansinspektionen förs till detta konto. 
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Investeringar 

Inspektionen har f.n. en låneram i Riksgäldskontoret som uppgår till 
6 miljoner kronor. Av detta har 2,5 miljoner kronor utnyttjats under 
innevarande budgetår för investeringar i ADB-utrustning. För budgetåret 
1993/94 har ett tillkommande investeringsbehov om 1,6 miljoner kronor 
beräknats och för budgetåret 1994/95 ytterligare 1,5 miljoner kronor. 
Mot bakgrund av detta och ev. ytterligare investeringsbehov under 
perioden bör inspektionens låneram justeras uppåt till 7 miljoner kronor. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag gjort av Finansinspek
tionens verksamhet drar jag följande slutsatser. Övergripande mål för den 
verksamhet som Finansinspektionen ansvarar för skall vara att bidra till 
att skapa stabilitet och säkerhet i det finansiella systemet, att upprätthålla 
förtroendet för och effektiviteten hos de finansiella instituten och 
marknaderna samt att ge ett gott konsumentskydd. För Finansinspek
tionens verksamhet bör verksamhetsmålen för perioden formuleras enligt 
följande. Tillståndsgivningen skall vara korrekt och effektiv med korta 
handläggningstider. Handläggningen av ärenden om auktorisation, 
koncession m. m. skall även syfta till att upprätthålla allmänhetens 
förtroende för det finansiella systemet genom att bidra till stabilitet och 
en ändamålsenlig struktur på den finansiella marknaden. Uppföljnings-
och tillsynsverksamheten skall inriktas på att främja stabilitet och 

effektivitet inom tillsynsområdet och på att i tid upptäcka och motverka 
en utveckling som hotar stabiliteten i det finansiella systemet och enskilda 
institut. Stabsarbetet skall syfta till att främja de övergripande målen 
genom ett aktivt remiss- och kommittearbete. Analysarbetet skall inriktas 
på att ge inspektionen förutsättningar att överblicka risker i det finansiella 
systemet, att förstå och förutse utvecklingen inom den finansiella sektorn 
samt att följa och medverka i det internationella samarbetet inom 
tillsynsområdet. På det internationella planet skall inriktningen vara att 
harmonisera regelsystem och tillämpningen av dessa. Normgivningen 
skall bidra till stabilitet och säkerhet inom tillsynsområdet samt främja 
konkurrensen mellan finansinstituten så att kunderna får gynnsamma 
villkor för finansiella tjänster. Normgivningen skall också bidra till en 
sund utveckling inom institutens verksamhet och öka allmänhetens 
möjligheter till insyn i och överblick över förhållandena i det finansiella 
systemet. Finansinspektionens administrativa funktion skall stödja 
sakverksamheten genom en rationell och kostnadseffektiv intern service. 

För inspektionens handläggning av vissa förvaltningsärenden bör 
resultatkrav formuleras i regleringsbrevet för Finansinspektionen. En 
restriktion för dessa resultatkrav är att kvaliteten i besluten inte får 
minska. För inspektionens insiderärenden bör underlag tas fram som 
möjliggör formulering av uppföljningsbara resultatkrav inför budgetåret 
1994/95. Vad gäller klagomålsärenden bör resultatkravet vara att antalet 
inkomna klagomålsärenden skall minskas genom ökad information till 
allmänheten om Finansinspektionens roll inom konsumentområdet. 
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Mot denna bakgrund är målet för Finansinspektionen som ansvarig 
myndighet för dessa verksamheter att under perioden nå de mål och 
resultatkrav jag formulerat och i övrigt genomföra de förändringar som 
jag utpekat i min fördjupade prövning. 

Planeringsramen för perioden 1993/94-1995/96 har mot denna 
bakgrund beräknats till 286 964 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
1. att godkänna att den övergripande målsättningen för verksam

heten inom Finansinspektionens ansvarsområde skall vara i enlighet 
med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 

2. att till Finansimpektionen för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
ramanslag på 94 510 000 kr. 

E 4. Riksrevisionsverket 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

159 089 429 
165 640 000 
170 590 000 

Riksrevisionsverket (RRV) är enligt sin instruktion (1988:80, ändrad 
senast 1992:921) central förvaltningsmyndighet för statlig redovisning 
och revision. 

De övergripande målen för verket är att verka för effektivitet i 
statsverksamheten och en god ekonomiadministrativ standard. Revisions
verksamheten skall bedrivas oberoende i förhållande till den normerande 
verksamheten vid verket. 

Inkomster vid RRV, som redovisas på statsbudgetens inkomstsida 
under rubriken 26 00 Försäljningsinkomster beräknas till 110 mkr för 
nästa budgetår. 

RRV har i sin årsredovisning (ÅR) i de delar som avser resultat
redovisningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena Redovis
ningsrevision, Förvaltningsrevision och Ekonomi. Strukturen överens
stämmer med den som redovisades i den fördjupade anslagsfram
ställningen inför den treåriga budgetperioden 1991/92 - 1993/94. För 
vardera av dessa tre verksamhetsområden formulerades målen i 1992 års 
budgetproposition. Mot bakgrund av riksdagens beslut till följd av 
uttalandena i budgetpropositionen har RRV fattat beslut om en ny 
organisation fr.o.m. den l juli 1992. 

Verket har med utnyttjande av den samlade kompetensen inom verket 
till regeringen redovisat en samlad bedömning av det ekonomiad
ministrativa läget i statsförvaltningen och resultatet av revisionen. 

Stödet från redovisningsrevisionen till regeringskansliet har breddats 
och fördjupats. Metodutveckling och program för granskning av 
årsredovisningar från myndigheter i den första budgetcykeln har 
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genomförts. Redovisningsrevisionen har granskat och avgivit revisionsbe
rättelser för samtliga 335 revisionsobjekt enligt god revisionssed. 
Förvaltningsrevisionens verksamhet har i stort utvecklats enligt uppsatta 
produktionsmål utom vad gäller volymen revisioner. Utbildning och stöd 
för etablering av den finansiella styrningen inklusive den nya redovis
ningsmodellen pågår framgångsrikt men har tagit i anspråk betydligt mer 
resurser än som planlagts vid årets början. Den egeninitiera.de utveck
lingsverksamheten har inom områdena information, normering och 
avgifter ökat i omfattning. Trots detta återstår fortfarande stora behov att 
täcka enligt RRV. 

Anslagssparandet under budgetåret uppgår till 0,5 mkr vilket medför 
att ingående anslagssparande från 1990/91 om 3,2 mkr har ökat till ett 
utgående anslagssparande för budgetåret 1991/92 om 3,7 mkr. Den 
ekonomiska avdelningen har en anslagskredit medan övriga avdelningar 
och gemensamt (verkets gemensamma ledning och administration) har ett 
anslagssparande. De avgiftsbelagda verksamheterna exkl. regerings
uppdrag redovisar ett sammanlagt överskott på 1, l mkr. Överskottet 
gäller främst resultatet från redovisningssystem som härigenom täcker 
tidigare års underskott. RRV har invärderat anläggningstillgångar till ett 
värde av 13,6 mkr. Efter avskrivningar uppgår värdet till 10,2 mkr. Av 
detta skall 4,6 mkr hänföras till 1991/92 års förändring av RRV:s 
verkskapital. 

I sin förenklade anslagsframställning menar RRV att utgångspunkten 
för beräkning av anslagsbeloppet för budgetåret 1993/94 i stort är 
inriktning och resultatmål enligt verkets fördjupade anslagsframställning 
för perioden 1991/92 - 1993/94. RRV har tidigare tilldelats resurser för 
granskning av årsredovisningar från myndigheter i budgetcyklarna 1 och 
2. Ytterligare medel behöver tillföras för att RRV skall klara gransk
ningen av försvarsmyndigheternas årsredovisningar. Medelstillskott 
behövs också enligt RRV för att täcka merkostnader för nya lokaler 
fr.o.m. den l mars 1994. Prisnivån på de nya lokalerna är lägre än vad 
hyresnivån skulle ha blivit i de gamla lokalerna efter nödvändiga 
reparationer. 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1992/92 -
1993/94 bör ligga fast. Regeringen har i regleringsbrevet för 
1992/93 beslutat att de övergripande mål och verksamhetsmål som 
har gällt för perioden 1991/92 - 1993/94 utsträcks att omfatta även 
budgetåret 1994/95. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 170 590 mkr 

Resultatbedömning 

Riksrevisionsverkets årsredovisning visar enligt min mening att verksam
heten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Det 
ekonomiadministrativa stödet till myndigheterna har byggts ut väsentligt. 
Trots detta motsvarar det inte fullt ut den efterfrågan som finns. RRV har 
emellertid ambitionen att bygga ut det ekonomiadministrativa stödet. 

RRV har sedan några år tillbaka kontinuerligt låtit göra en professionell 
bedömning av kvaliteten i redovisningsrevisionens arbete med hjälp av 
en extern expert. Däremot saknas en bedömning från klienter
nas/uppdragsgivarnas sida. Jag kan dock konstatera att revisionsarbetet 
fr.o.m. budgetåret 1992/93 skall kompletteras med en sådan bedömning. 

Förvaltningsrevisionen redovisar årligen en samlad bedömning av 
effekterna av de senaste tre årens arbete. Granskningarna har i många 
fall lett till påvisbara resultat. Jag gör också den bedömningen att 
uppföljningen och utvärderingen av förvaltningesrevisionen har förbättrats 
bl.a. genom seminarier med företrädare för regeringskansli och revidera
de myndigheter m. fl. 

Riksrevisionsverkets ekonomiska resultat visar att verket på ett fullgott 
sätt har använt resurserna enligt de förutsättningar som gavs för 
budgetåret 1991 /92. 

Jag kan också konstatera att revisorerna som har granskat RRV: s 
årsredovisning inte har haft några invändningar. 

Räntebeläggning av statliga medelsjlöden 

Jag har tidigare denna dag redovisat ett förslag om generell räntebelägg
ning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör 
tillämpas. RRV kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna 
modell. RRV kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i 
Riksgäldskontoret och medlen under anslaget E 4. förs till detta konto. 
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Slutsatser 

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer för verksamheten 
som formulerades i 1992 års budgetproposition och som riksdagen har 
beslutat om bör gälla även för budgetåret 1993/94. 

Jag har under avsnittet 2. Organisation och finansiering av admi
nistrativt stöd till myndigheterna redogjort för den inriktning som bör 
gälla när det gäller det stöd som RRV tillhandahåller. 

Det ekonomiadministrativa stödet till myndigheterna måste enligt min 
mening byggas ut till en sådan nivå att det motsvarar efterfrågan. RRV 
bör tydligare än nu markera att stödet tillhandahålls mot avgift. 

Systemlösningar för ekonomiadministration i staten skall utvecklas och 
tillhandahållas i enlighet med regeringsbeslut den 18 oktober 1990. Vid 
utgången av budgetåret 1993/94 skall system som uppfyller kraven vara 
utprovade och modifierade samt finnas tillgängliga för myndigheterna. 
Genom anskaffningen av ekonomisystemet AGRESSO och vidareutveck
lingen av COSMOS kan emellertid RRV redan nu tillhandahålla 
ändamålsenliga systemlösningar. Regeringsbeslutet innebar också att 
RRV:s utvecklingsarbete på det ekonomiadministrativa området skulle 
samordnas med det utvecklingsarbete som SPY bedriver på det per
sonaladministrativa området. Som jag redogjort för under avsnittet 2. 
Organisation och finansiering av administrativt stöd till myndigheterna 
är det angeläget att detta arbete bedrivs så att det tillgodoser myn
digheternas efterfrågan på integrerad information från EA- och PA
systemen. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 bör detta mål 
vara uppfyllt vid utgången av budgetåret I 993/94. 

Även Försvarets civilförvaltning (FCF) bedriver systemutveck
lingsverksamhet. Chefen för Försvarsdepartementet har tidigare idag 
föreslagit att FCF skall läggas ned och att verksamheten överförs till 
Försvarsmakten och andra myndigheter eller avvecklas senast den 1 juli 
1994. Jag har under avsnittet 2. Organisation och finansiering av 
administrativt stöd till myndigheterna redogjort för det förslag till 
principer för ansvarsfördelning när det gäller systemverksamheten som 
bör gälla mellan RRV och myndigheterna inom Försvarsdepartementets 
område. RRV bör bl.a. ansvara för systemutvecklingsverksamheten. En 
organisationskommitte bör tillsättas med uppgift att bl.a. överväga de 
organisatoriska och resursmässiga konsekvenserna av den ansvarsför
delning som föreslås. 

RRV:s verksamhet avseende ekonomisystem samt utbildning och råd
givning inom området ekonomistyrning bör vara ett eget resultatområde 
inom RRV:s ekonomiska avdelning och ha full kostnadstäckning som 
ekonomiskt mål. 

Jag har tidigare idag (bil. 1 avsnitt 2.1.2) uttalat att en utökad 
delegering av finansiella befogenheter till myndigheterna innebär att 
verifieringen av myndigheternas resultatinformation ökar i vikt. Det kan 
därför bli aktuellt att volymmässigt öka utrymmet för redovisningsrevi
sionen. Jag återkommer till denna fråga i 1994 års budgetproposition. 

Vid beräkningen av ramanslaget för budgetåret 1993/94 har 6,76 mkr 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 8 

75 



tillförts verksamheten för arbetet med granskning av årsredovisningar 
från myndigheter i budgetcykel 3 och försvarets myndigheter. Jag avser 
att efter en treårsperiod när arbetet med granskningarna av årsredovis
ningarna har funnit sin form och myndigheternas kompetens har ökat 
göra en förnyad analys av RRV:s resursbehov. 

Resurser motsvarande två helårsarbetskrafter har överförts till 
Nämnden för offentlig upphandling. 

Vidare har jag beräknat en besparing på 1,018 mkr vilket motsvarar 
pris- och löneomräkningen för budgetåret 1993/94. 

Anslaget för RRV har budgeterats utan hänsyn till de tekniska 
justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över
gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete
ringen av anslagen. Jag har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna för 
dessa förändringar (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 
2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition 
kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan · 
därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksrevisionsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 170 590 000 kr. 

E 5. Statskontoret: Uppdragsverksamhet 

(Nytt anslag. Ersätter tidigare E 5. Statskontoret ramanslag) 

1993/94 Nytt anslag 1 000 

Statskontorets uppgift är att på regeringens uppdrag biträda med 
underlag för omprövning, effektivisering och styrning av statlig och 
statligt finansierad verksamhet samt att i övrigt på uppdrag biträda 
departement, kommitteer och arbetsgrupper inom regeringskansliet. 

Statskontoret har i sin årsredovisning för budgetåret 1991/92 i de delar 
soro avser resultatredovisningen redovisat verksamheten i verksam
hetsområdena Utrednings- och utvecklingsverksamhet och Upphandling 
av ADB-utrustning. · 

Utrednings- och utvecklingsverksamheten bedrivs huvudsakligen i form 
av projekt. Uppdrag från regeringen svarade för drygt sextio procent av 
projektkostnaderna. Projekt med inriktning på informationsteknologiska 
frågor svarade för 55 % och projekt med inriktning på förvaltningsekono
miska frågor för 45 % av projektkostnaderna. Regeringskansliets 
efterfrågan på insatser har enligt Statskontoret i allt väsentligt kunnat 
tillgodoses. 

Utrednings- och utvecklingsverksamheten bedrevs under budgetåret 
1991/92 huvudsakligen inom områdena styrning och styrsystem, 
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effektivitetsstudier samt frågor om förvaltningsstruktur, ansvarsfördelning 
och verksamhetsfonner, bl.a. som direkt stöd till regeringens treårspro
gram för omställning och minskning av den statliga administrationen. 

Upphandling av ADB-utrustning bedrevs under budgetåret 1991/92 i 
form av myndighetsinriktade och generella upphandlingar. Upphand
lingarna åt enskilda myndigheter har dock fortsatt att minska. Verksam
heten inriktas nu på avrops- och ramavtal för utrustning, programvara 
och tjänster inom ADB-området. Statskontoret bedömer att verkets 
samordnade upphandlingsinsatser för ADB-utrustning och programvaror 
lett till besparingar på ca 100 miljoner kronor per år. En samordning av 
utvecklings- och inköpsinsatser för tjänster kan enligt Statskontoret leda 
till ytterligare 100 miljoner kronor i besparingar per år. 

Av den ekonomiska redovisningen framgår att de totala utgifterna 
minskat under budgetåret 1991/92. Huvuduppgifternas andel av den totala 
omslutningen har också minskat. Den minskade resursförbrukningen 
beror bl.a. på det anställningsstopp som rått under den tid verksamheten 
varit föremål för utredning. Statskontoret redovisar ett anslagssparande 
1991/92 på 9,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 7 % av anvisade anslag 

och övriga inkomster. 
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 
Enligt regeringens direktiv skulle Statskontoret i anslag5framställningen 

för budgetåret 1993/94 lämna förslag till en ny finansieringsmodell och 
anslagskonstruktion baserad på en successiv övergång till avgiftsfinansie
ring. Statskontoret skulle också lämna förslag till budgetram för 
budgetåret 1993/94 om högst 50 miljoner kronor samt förslag till 
verksamhetens finansiering i övrigt. 

Statskontorets förslag till ny finansieringsmodell innebär en kombina
tion av avgifts- och anslagsfinansiering. Uppdragsverksamhet åt 
regeringen avgiftsfinansieras i ett system med ett förslagsanslag på 
Finansdepartementet för uppdrag till Statskontoret kombinerat med ett 
1000-kronors-anslag på Statskontoret. Permanenta stabsuppgifter (stabs
biträde till regeringskansliet, vissa instruktionsenliga uppgifter samt 
egeninitierad verksamhet) finansieras med ett ramanslag på Statskontoret. 

Statskontoret föreslår att ramanslaget för Statskontoret beräknas till 
26.5 rnkr. I beloppet ingår ersättning för kansligöromål åt Statens person
och adressregisternämnd och Statens centrala förslagsnämnd med 

1,5 rnkr samt särskilda medel för omställningsåtgärder med 5 rnkr. 
Uppdragsintäkter från det föreslagna anslaget på Finansdepartementet har 
Statskontoret beräknat till 50 mkr. Övriga intäker har beräknats till 
4 mkr. Statskontoret hemställer därutöver om att tilldelas 6 mkr för att 
slutföra stödet till STAITEL-delegationen. För uppdragsverksamheten 
föreslår Statskontoret att besparingen i sin helhet tas ut på den infor
mationsteknologiska verksamheten medan minskningen för de permanenta 
stabsuppgiftema bör avse egeninitierad verksamhet även på det förvalt
ningsekonomiska området. 

Statskontoret har i särskild skrivelse den 15 oktober 1992 redovisat en 
bedömning av regeringskansliets samlade efterfrågan på stöd från Stats
kontoret under budgetåret 1993/94. Av redovisningen framgår att det 
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under 1993/94 enligt verkets bedömning kommer att riktas anspråk på 
Statskontoret från departementen motsvarande en resursinsats i stor
leksordningen 100 personår. Dessutom måste man enligt verket erfaren
hetsmässigt räkna med att de faktiska anspråken blir större än vad som 
beräknats utifrån departementens nu redovisade planer. De samlade 
anspråken innebär enligt Statskontoret en större efterfrågan jämfört med 
utfallet för budgetåret 1991/92 och har en omfattning som inte kan 
tillgodoses inom den ram för uppdragsverksamheten som Statskontoret 
anmält i anslagsframställningen för budgetåret 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål för verksamheten som angavs inför budgetå
ret 1992/93 bör ligga fast även under 1993/94. Statskontoret skall 
ge regeringen stöd i arbetet med att ompröva, effektivisera och styra 
statlig och statligt finansierad verksamhet. 

Resurser 

Resursbehoven minskar väsentligt genom att i första hand insatserna 
på det informationsteknologiska området begränsas samt genom att 
verksamheten i övrigt koncentreras till uppdrag av större vikt. 

Anslag 

Medel som Statskontoret 
disponerar på anslaget 
A 5. för stabsuppgifter 

Beräknade intäkter för 
uppdragsverksamhet från 
anslaget A 5. 

Planerings ram 

I 000 

20 ()()() ()()() 

35 ()()() ()()() 

Mot bakgrund av det nya finansieringssystem som föreslås för 
Statskontoret finns det inte underlag för att fastställa någon flerårig 
planeringsram. 
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Resultatbedömning 

Statskontorets årsredovisning visar, enligt min mening, att verksamheten 
under budgetåret 1991/92 bedrivits i enlighet med de riktlinjer som 
regeringen angivit och att Statskontoret på ett tillfredsställande sätt 
genomfört sina uppdrag. 

Statskontorets ekonomiska resultat visar att verket i avvaktan på beslut 
om den framtida verksamhetsinriktningen genom anslagssparande ökat 
beredskapen inför den väntade omställningsperioden. 

Jag kan också konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några 
invändningar i revisionsberättelsen avseende Statskontoret. 

Sammantaget innebär min bedömning att Statskontoret för budgetåret 
1991/92 uppvisar ett tillfredställande resultat. 

Slutsatser 

Verksamhetsinriktning och finansiering 

I förra årets budgetproposition föreslog jag en förändrad verksamhets
inriktning för Statskontoret innebärande att verket knyts närmare till 
regeringskansliet och får en mera renodlad roll som stabsorgan åt rege
ringen. Den nya rollen har ytterligare preciserats i Statskontorets nya 
instruktion och i det regleringsbrev som utfärdats för budgetåret 1992/93. 

För att kunna bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete när det gäller 
att ompröva omfattning och inriktning av statlig och statligt finansierad 
verksamhet samt att minska resursåtgången eller nå bättre resultat genom 
ökad effektivitet behöver regeringen stöd av ett särskilt stabsorgan. 

Genom ett sådant stabsorgan kan regeringskansliets storlek begränsas 
samtidigt som stabsorganets resurser kan användas på ett flexibelt sätt för 
olika ändamål. Genom en sammanhållen organisation är det möjligt att 
upprätthålla en hög beredskap för tidsbegränsade uppdrag som kräver 
både specialist- och sakområdeskunskap. Den kan vidare utveckla och 
tillämpa metoder och tekniker som behövs för att fullgöra stödet till 
regeringen. Regeringen har också ett behov av ett stabsorgan för att följa 
upp effekterna och bidra till utvecklingen av styrformema i statsförvalt
ningen. 

Arbetet med att stödja regeringen i genomförandet av nya styrformer 
skall ges fortsatt hög prioritet. En viktig uppgift är att bistå i arbetet med 
att anpassa mål- och resultatstymingen till de olika verksamhetsförut
sättningar som gäller inom olika fackdepartements ansvarsområden. Stats
kontoret bör också kunna bistå med sektorövergripande analyser för om
prövning och effektivisering av statliga åtaganden. 

Arbete som syftar till att ge underlag för strukturförändringar och 
förändringar i verksamhetsformer är ett annat område där regeringen 
behöver stöd från Statskontoret. Som jag tidigare anfört avser jag att 
föreslå regeringen att uppdra åt Statskontoret att göra en uppföljning av 
organisations- och strukturförändringar inom statsförvaltningen som 
underlag för fortsatta effektiviseringsinsatsatser och strukturomvand
lingar. 
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Verksamheten inom det informationsteknologiska området skall begrän
sas och koncentreras till vissa för statsförvaltningen "koncerngemen
samma" uppgifter inom området standardisering, säkerhet och inköpssam
ordning. 

Statskontoret har i sin anslagsframställning begärt särskilda medel för 
stödet till STATIEL-delegationen. Som jag tidigare anmält pågår bl.a. 
upphandling av en grundtjänst för datakommunikation. Statskontoret bör 
ha beredskap för fortsatt stöd till STATTEL-delegationen. Omfattningen 
av dessa insatser får bedömas under våren med hänsyn till den fortsatta 
utvecklingen av STATTEL-delegationens arbete och Statskontorets sam
lade resurser på det informationsteknologiska området. 

Jag anmälde också i förra årets budgetproposition att jag avsåg att 
återkomma i frågan om en ökad avgiftsfinansiering av Statskontorets 
verksamhet. Jag kan i stort sett ansluta mig till de principer som 
Statskontoret föreslår för den fortsatta finansieringen. Jag har emellertid 
funnit det möjligt att ytterligare förenkla anslagssystemet genom att 
tillämpa uppdragsmodellen fullt ut. För Statskontorets verksamhet 
föreslår jag därför att nuvarande ramanslag ersätts av ett nytt anslag för 
uppdragsverksamhet. Jag föreslår vidare att ett nytt ramanslag Uppdrag 
till Statskontoret förs upp under sjunde huvudtiteln. Anslaget skall 
användas för finansiering av de stabsuppgifter och särskilda uppdrag som 
regeringen lägger på Statskontoret. 

Som jag tidigare redovisat har jag för budgetåret 1993/94 beräknat det 
nya ramanslaget A 5. Uppdrag till Statskontoret till 55 mkr, varav 20 
mkr bör disponeras av Statskontoret för stabsuppgifter och 35 mkr bör 
användas för att finansiera särskilda uppdrag till Statskontoret. I stabs
uppgifterna ingår att tillhandahålla kansliresurser åt statens person- och 
adressregisternämnd. I uppdragsdelen har jag beräknat 2,5 mkr för att 
organisera svenskt deltagande i samarbete avseende informationstjänster 
inom ramen för EES-avtalet. Som jag senare under anslaget I I 0. åter
kommer till avser jag att föreslå regeringen att ge Statskontoret i uppdrag 
att under budgetåret 1993/94 ha ett sammanhållande ansvar för detta ar
bete. 

För finansiering av ADB- och kommunikationsutrustning genom lån i 
Riksgäldskontoret har jag beräknat en låneram på 4 miljoner kronor. 

Mitt förslag innebär en väsentlig minskning av verksamhetens omfatt
ning. Som jag tidigare anfört bör verksamheten inom det informationstek
nologiska området begränsas till vissa för statsförvaltningen "koncern
gemensamma" uppgifter inom området standardisering, säkerhet och in
köpssamordning. Även i övrigt räknar jag med att besparingar är möjliga 
genom att uppdragen från regeringen koncentreras till frågor av större 
vikt i enlighet med de riktlinjer för .Prioritering av uppdrag jag tidigare 
angivit. 

De avvecklingskostnader som uppstår till följd av minskad verksam
hetsomfattning får i första hand finansieras inom ramen för tillgängliga 
medel för budgetåret 1992/93 och sparade ans lagsmedel. Utgående 
anslagssparande på Statskontorets ramanslag för innevarande budgetår 
bör därför disponeras av Statskontoret för avvecklingskostnader. 
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Eftersom det är svårt att exakt beräkna hur stora kostnader som kommer 
att belasta statsbudgeten är jag inte nu beredd att föreslå några ytterligare 
medel för omställnings- och avvecklingsåtgärder. Statskontoret får om det 
visar sig nödvändigt återkomma till regeringen med en sådan framställan. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statskontoret: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 

anvisa ett anslag på l 000 kr. 

E 6. Regeringskansliets förvaltningskontor 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

386 183 718 
420 437 000 
463 271 000 

Regeringskansliets förvaltningskontor (FK) är enligt sin instruktion 
(1988: 1147, ändrad senast 1992: 1001) ett gemensamt förvaltnings- och 
arbetsgivarorgan för frågor som rör Statsrådsberedningen, departementen, 
utrikesrepresentationen eller kommitteerna. 

Förvaltningskontoret skall fastställa riktlinjer i gemensamma frågor om 
personal och personaladministration i regeringskansliet. FK skall också 
besluta i gemensamma frågor om service, administration, rationalisering 
samt ADB-frågor, dock ej för utrikesrepresentationen. 

Förvaltningskontoret 

Förvaltningskontoret föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 
- Till förvaltningskontoret överförs vissa resurser från Byggnadsstyrelsen 
avseende driften av Haga slott och Harpsund. 
- Investeringar bör göras i regeringskansliet avseende telefonväxeln och 
ADB-utrustningen. Funktionsförbättringar genom ombyggnad bör 
genomföras i delar av lokalerna. 
- Till departementen och statsrådsberedningen överförs medel för 
samtalsavgifter. 
- För viss internutbildning och för konferensservice föreslår FK att i det 
fall medel inte kan ställas till förfogande, detta finansieras genom 
uttagande av avgifter av departementen. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 463 271 000 kr. 
Jag har i tidigare sammanhang framfört att internadministrationen i 

regeringskansliet bör rationaliseras och göras effektivare. En utredning 
har under hösten arbetat med dessa frågor och i sitt betänkande (SOU 
1992: 112) föreslagit förändringar bl.a. inom förvaltningskontoret. 
Betänkandet är för närvarande under remissbehandling. Den fortsatta 
beredningen får visa vilka åtgärder som behöver vidtas. 

h Riksdag<'n /992/'J3. I sam/. Nr 1011. Bilaga 8 
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För utrustning av utbildningsdepartementets nya lokaler i kvarteret 
Brunkhalsen har jag beräknat en engångsanvisning på I 130 tkr. 

De föreslagna ombyggnaderna av regeringskansliets lokaler föreslås 
finansieras genom en höjning av hyran med 1 119 tkr per år. Medel har 
beräknats för detta. 

Genom omfördelning tillförs förvaltningskontoret medel för ser
vicefunktioner på Haga slott och Harpsund. 

Förvaltningskontoret har föreslagit att kostnaden för samtalsmarke
ringar fr.o.m. den I juli 1993 skall belasta departementen. FK har vidare 
föreslagit att konferensservicen och delar av internutbildningen skall av
giftsbeläggas. Jag biträder dessa förslag och avser att återkomma till 
regeringen under våren i fråga om avgiftsbeläggningen. 

För en modernisering av departementens telefonväxel och intern-TV
nät och för övrig inredning och utrustning i regeringskansliets lokaler 
föreslår jag att förvaltningskontoret få ta upp lån i Riksgäldskontoret med 
högst 46 400 000 kr. 

Anslaget för Regeringskansliets förvaltningskontor har budgeterats utan 
hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen 
av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för 
Statshälsan, övergången till lån i RGK samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Jag har tidigare denna dag redovisat 
riktlinjerna för dessa förändringar (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda 
frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Regerings
kansliets förvaltningskontors disposition kommer slutligt att fastställas 
enligt de nu redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu 
budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Regeri11gskanslietsförvaltni11gskontor för budgetåret 1993/94 

anvisa ett ramanslag på 463 271 000 kr. 

E 7. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och 
prognoser 

Statistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet för den 
statliga statistikproduktionen och ansvarar för huvuddelen av denna. 
Förutom under anslaget E 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, register 
och prognoser anvisas SCB också medel under anslaget E 8. Statistiska 
centralbyrån: Uppdragsverksamhet. 

För innevarande år har ett ramanslag på 435 033 000 kr. anvisats för 
SCB. Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallades den 8 november 
1990 en särskild utredare med uppdrag att se över den statliga statistikens 
styrning, finansiering och samordning. Utredningen har i maj 1992 
avlämnat sitt betänkande Effektivare statistikstyrning (SOV 1992:48). 
Regeringen har därefter i en proposition om den statliga statistikens 
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finansiering och samordning (1992/93: 101) lagt fram pnnc1per och 
förslag som syftar till att göra styrningen av den statliga statistikproduk
tionen effektivare. Riksdagen har beslutat (FiU7, rskr. 122) i enlighet 
med propositionen. I avvaktan på den ytterligare beredning detta föran
leder föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp i förslaget 
till statsbudget för nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Statistiska 

centralbyrån för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag. på 
435 033 000 kr. 

E 8. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för Statistiska central
byråns uppdragsverksamhet. 

För innevarande budgetår har ett formellt belopp av 1 000 kr. förts upp 
i statsbudgeten. Med hänvisning till vad jag sagt under E 7. Statistiska 
centralbyrån: Statistik, register och prognoser föreslår jag att anslaget 
förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Statistiska 

centralbyrån för budgetåret 1993/94 beräkna ett anslag på 1 000 kr. 

E 9. Bankstödsnämnden 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

Enligt propositionen om åtgärder för att stärka det finansiella systemet 
(prop. 1992/93: 135) skall en särskild myndighet, Bankstödsnämnden, 
inrättas för att hantera frågor om statligt stöd till banker och vissa andra 
kreditinstitut. Den nya myndigheten skall enligt propositionen finansieras 
med avgifter. Näringsutskottet har hemställt att riksdagen antar de i 
propositionen framlagda förslagen (1992/93:NU16). Riksdagen skall be
handla ärendet den 18 december 1992. 

För innevarande budgetår har i nyss nämnda proposition ett reser
vationsanslag på 2 000 000 kr beräknats för Bankstödsnämnden. Det 
finns ännu inte något beslut om när nämndens verksamhet skall påbörjas. 

Regeringen har den 3 december 1992 beslutat att en särskild utredare 
skall lämna förslag till organisation av Bankstödsnämndens verksamhet. 
Utredaren skall också lämna förslag på budget för nämndens förvalt
ningskostnader för budgetåret 1993/94. Enligt utredningens direktiv bör 
utredaren utgå från att myndigheten skall anvisas ett ramanslag. I 
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avvaktan på att ställning kan tas till utredningens förslag föreslår jag att 
anslaget förs upp med l 000 kr. i statsbudgetförslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bankstödsnämnden för budgetåret 1993/94 · anvisa ett 

förslagsanslag på 1 000 kr. 

E 10. Nämnden för offentlig upphandling 

Nytt anslag (ram) 6 100 ()()() 

Nämnden skall förbereda den tillsyn som den skall bedriva med 
anledning av den nya lagen om offentlig upphandling när Jagen träder 
ikraft. Nämnden skall vidare utöva tillsyn enligt upphandlingsförord
ningen (1986:366). Nämnden skall också bl.a. fullgöra uppgifter enligt 
förordningen ( 1988: 101) om tillämpning av GAIT-överenskommelsen om 
statlig upphandling. Övriga uppgifter som ankommer på nämnden 
framgår av vad jag anfört i prop. 1992/93:88 om offentlig upphandling 
(s. 42 t). 

Lagen om offentlig upphandling kommer inte att träda ikraft vid 
årsskiftet 1992/93 på grund av den situation som har uppkommit ifråga 
om EES-avtalet. Nämnden har ändå en viktig uppgift att fylla genom det 
förberedelsarbete den kan bedriva till dess att lagen träder ikraft och 
därmed underlätta en övergång till det nya systemet Gfr prop. 1992/93:88 
s. 56). 

Resurser motsvarande två helårsarbetskrafter har överförts från 
Riksrevisionsverket till nämnden. 

Jag har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 6 100 000 
kr. Jag har då utgått ifrån att administrativt stöd tillhandahålls av 
Riksrevisionsverket på uppdragsbasis. 

Jag kommer senare denna dag vid min anmälan till tilläggsbudget 1 till 
statsbudgeten för budgetåret 1992/93 att ta upp frågan om anslag till 

· nämnden för innevarande bugetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nämnden för offentlig upphandling för budgetåret 1993/94 

anvisa ett ramanslag på 6 100 000 kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 8 

84 



F. Statliga arbetsgivarfrågor 
F 1. Statens arbetsgivarverk 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

46 899 918 
60 448 ()()() 
47 848 ()()() 

Statens arbetsgivarverk (SAV) är enligt sin instruktion (1989:517, 
ändrad senast 1992:776) central förvaltningsmyndighet för dels för
handlingar i och samordning av frågor som rör reglering av förhållandet 
mellan offentliga arbetsgivare och deras arbetstagare, när det gäller 
anställnings- och arbetsvillkor som fastställs under medverkan av rege
ringen eller myndighet som regeringen bestämmer, dels arbetsgivarpoli
tiken .och arbetsmarknadsfrågor inom statsförvaltningen. SAV skall också 
inom sitt verksamhetsområde följa upp och utvärdera effekterna av 
kollektivavtal som verket har slutit. 

SAV har för budgetåret 1993/94 lämnat en förenklad anslagsframställ
ning. SAV hänvisar till den tidigare inlämnade treårsplanen för perioden 
1991/92-1993/94 och den redovisning som gjordes i anslagsframställ
ningen för budgetåret 1992/93. SAV föreslår att 
- i första hand 79 531 000 kr överförs i enlighet med av SAV skisserad, 

till lönesumman relaterad, · avgiftsmodell till myndigheter och andra 
organisationer som SAV skall företräda, för att bekosta deras avgifter 
till en avgiftsfinansierad arbetsgivarorganisation 

- regeringen i andra hand beviljar ett ramanslag på 79 531 000 kr 
- om regeringen även fortsättningsvis beslutar sig för att endast delvis 

finansiera SAV:s verksamhet via avgifter från vissa verk, myndigheter 
eller andra organisationer, även· dessa. avgifter beräknas enligt den 
skisserade modellen. 

SAV har erhållit dispens av RRV attfölja bokföringsförordningen i dess 
nya lydelse för budgetåret 1991192. Motivet är att myndigheten ännu inte 
övergått till en kostnadsmässig redovisning och att myndighetens till
gångar inte heller redovisas. Den revisionsberättelse som RRV lämnat 
avser därför en granskning av årsbokslut upprättat efter den gamla 
ordningen. RRV understryker dock vi.Jeten av att uppföljningssystemet för 
resultatredovisningen fullföljs under innevarande budgetår. 

SAV har i sin årsredovisning hänvisat till de mål som i treårsplanen för 
1991/92-1993/94 satts upp inom SAV:s olika verksamhetsområden. 
Dessa mål är delmål på vägen mot att nå det.övergripande målet en god 
personalförsörjning för att möjliggöra en effektiv verksamhet i stats
förvaltningen. I resultatredovisningen har uppföljningen koncentrerats 
mot dessa delmål och SAV menar att inriktningen på verksamheten bör 
ligga fast eftersom resultaten är sådana att korrigeringar inte ter sig 
nödvändiga. 

Årets resultat innebär ett överskott om 9 794 000 kr. Detta tillsammans 
med ingående anslagssparande från 1990/91 om 3 582 000 kr har ökat 
behållningen till 13 376 000 kr. SAV disponerar en anslagskredit på 
högst 1 813 400 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Den framtida utformningen av den statliga arbetsgivarorganisationen 

Mitt förslag: SAV ombildas till en uppdragsmyndighet som från och 
med budgetåret 1994/95 finansieras av avgifter. Den nya statliga ar
betsgivarorganisationen bör få en från regeringen mer fristående 
ställning. De myndigheter som ansluts till organisationen bör: be
stämma dess finansiering och ledning. Den nya organisationen bör 
förberedas av SA V under budgetåret 1993/94. 

Bakgrund 

Genom beslut den 19 mars 1992 bemyndigade . regeringen chefen . för 
Finansdepartementet att tillkalla en kommitte med uppdrag att lämna 
förslag till den framtida utformningen av statens centrala arbetsgivarfunk
tion (dir. 1992:31). 

Kommitten, som antog namnet Arbetsgivarkommitten, har nyligen lagt 
fram sitt betänkande (SOU 1992: 100) Staten och arbetsgivarorganisa
tionerna.. En sammanfuttning av betänkandet finns i Bilaga 8. 4. 

Betänkandet har remissbehandlats i vanlig ordning. En förteckning över 
remissinstanserna finns i Bilaga 8.5. En sammanställning av remissyttran
dena finns tillgänglig i ärendet (dnr 4734/92). 

Arbetsgivarkommittens förslag 

Arbetsgivarkommitten föreslår bl.a. att den statliga arbetsgivarorga
nisationen utvecklas mot en mer fristående ställning i förhållande till 
regeringen. Organisationen bör ges formen av en uppdragsmyndighet som 
finansieras av obligatoriska avgifter från myndigheter som ålagts ett 
uttalat ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. Organisationens styrelse 
föreslås bli tillsatt av ett årsmöte där myndigheterna är representerade. 
Styrelsen skall i sin tur utse organisationens ledning. 

En förutsättning för den föreslagna verksamhetsforrnen är införande av 
s.k utgiftsramar, vilket innebär att myndigheterna tilldelas anslagsmed- · 
len i sin helhet inför varje budgetår med ett ansvar för kostnadsutveck
lingen bl.a. för löner. Regeringen behöver enligt den föreslagna 
ordningen normalt inte godkänna de kollektivavtal som arbetsgivaror
ganisationen sluter - med undantag ·av de s.k. huvudavtalen samt avtal 
om medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden (MBA-R). 

Kommitten föreslår också att lagen (1965:576) om ställföreträdare för 
kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m. skall ersättas av en ny lag, 
kallad ställföreträdarlagen, som omfattar endast de försäkringskasse
anställda och prästerna i Svenska kyrkan. 

Kommittens förslag överenstämmer i huvudsak med mitt· förslag. 
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Remiss instanserna 

Den övervägande delen av remissinstanserna bifaller i huvudsak kom
mittens förslag. Några har invändningar mot vissa delar av förslagen och 
anser t.ex. att organisationens ledning bör tillsättas av regeringen eller 
att ett bättre system för beräkning av röstetal vid årsmötet måste tas fram 
för att värna om små och medelstora myndigheters inflytande. Flera 
anser att formen ideell förening i stället för uppdragsmyndighet bör 
övervägas. 

Några remissinstanser, i huvudsak rättsliga, avstyrker ett genomförande 
nu av förslaget till ny arbetsgivarorganisation med hänvisning till att 
ytterligare utredning av de juridiska aspekterna behövs. Det gäller 
framför allt i förhållande till vad som sägs i 9 kap. 11 § regeringsformen 
(RF) om finansutskottet och dess rätt att på riksdagens vägnar godkänna 
avtal i frågor rörande anställningsvillkor för statens arbetstagare men 
också om den föreslagna organisationens ställning som myndighet under 
regeringen enligt 11 kap. 6 § första stycket RF. Detsamma gäller i 
förhållande till vad som sägs i 11 kap~ 9 § RF första stycket om tjänst 
som tillsätts av regeringen under hänvisning till den föreslagna ordningen 
att organisationens ledning inte skall tillsättas av regeringen. 

En ändring av den nuvarande s.k. ställföreträdarlagen ifrågasätts av 
några remissinstanser bl.a. med hänvisning till aviserade förändringar på 
socialförsäkringens område samt till att en kyrkoberedning för närvarande 
behandlar prästernas framtida tjänsteorganisation. 

Skälen för mitt förslag 

Arbetsgivarkommitten har satt in frågan om den statliga arbetsgivar
organisationens utformning i ett större sammanhang och framhållit vikten 
av ökad samverkan mellan arbetsgivarorganisationerna på hela arbets
marknaden. Jag instämmer i detta och vill stryka under att arbetsgivarna 
måste på ett annat sätt än hittills - inte minst med tanke på det eko
nomiska krisläget - ta ansvar för en lönebildning som främjar samhälls
ekonomisk balans och ökad konkurrenskraft, det som kommitten kallar 
"första linjens ansvar". En förutsättning för detta är att arbetsgivarsidan 
uppträder så enigt och kraftfullt som möjligt. 

Arbetsgivarkommitten har lämnat förslag om hur arbetsgivarfunktionen 
bör utformas för av staten ägda företag, för statliga stiftelser och för 
statliga myndigheter. 

Jag delar kommittens uppfattning att riksdagens riktlinjer från början 
av 1980-talet att statsägda företag inte bör tillhöra SAF bör upphöra att 
gälla. Det bör inte vara ägarförhållandet som avgör vilken arbetsgivaror
ganisation olika företag bör tillhöra, utan i stället hur deras kommersiella 
intressen bäst tillgodoses. Statliga företag bör således kunna anslutas till 
samma arbetsgivarorganisationer som det privata näringslivet och där 
samverka inom olika branchförbund. 

I fråga om stiftelser anser jag i likhet med kommitten att frågan om 
arbetsgivartillhörighet får bestämmas från fall till fall beroende på verk
samhetens art. 
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Jag övergår nu till att närmare behandla den framtida arbetsgivaror
ganisationen för statliga myndigheter. 

Den statliga arbetsgivarorganisationen för myndigheterna bör ingå som 
en naturlig del i den samverkan mellan arbetsgivarorganisationerna som 
jag inledningsvis betonade vikten av. Den bör så långt möjligt ges 
likartade förutsättningar att verka som övriga arbetsgivarorganisationer. 

Enligt Arbetsgivarkommitten är införandet av tydliga s.k. utgiftsramar 
en viktig förutsättning för den förändring av den statliga arbetsgivaror
ganisationen som man föreslår. Jag har tidigare under avsnittet Principer 
för beräkning av anslagen i bilaga 1 till Finansplanen föreslagit att ramar 
för myndigheternas förvaltningskostnader införs från och med budgetåret 
1993/94. Det är ock.så enligt min mening lämpligt att samtidigt göra för
ändringar i den statliga arbetsgivarorganisationen i linje med vad jag 
nyss har sagt. 

Jag anser att SAV bör omvandlas till en avgiftsfinansierad arbets
givarorganisation som verkar för myndigheternas och verkens räkning i 
enlighet med de grundläggande utgångspunkterna i kommittens betänkan
de. En sådan förändring utgör en konsekvens av statsmakternas strävan 
att utveckla en resultatorienterad styrning av myndigheternas verksamhet. 
Myndigheterna bör ha en långt gående frihet att bestämma hur tillgäng
liga medel skall användas för att uppnå de mål som statsmakterna har 
bestämt. Hit hör inte minst ansvaret för lönebildningen och personal
kostnaderna. 

Gränsen mellan regeringens och de statliga myndigheternas uppgifter 
bör göras klarare än vad fallet är i dag. Riksdagen och regeringen skall 
ange förutsättningarna och de ekonomiska ramarna. Regeringen skall 
ock.så ha överblick och kunna följa verksamheten och utvecklingen på 
den statliga arbetsmarknaden. Myndigheternas uppgift bör entydigt vara 
att bedriva sin verksamhet under utövande av en ändamålsenlig arbets
givarpolitik. 

Denna gränsdragning bör enligt min mening ock.så ge utslag i hur den 
statliga arbetsgivarorganisationen utformas. Myndigheterna bör ha till
gång till en stark och sammanhållen statlig arbetsgivarorganisation som 
kan företräda deras intressen i centrala arbetsgivarpolitiska frågor särskilt 
i förhandlingar om kollektivavtal inom löne- och personalpolitikens om
råde. 

Av förordningen (1976: 1021) om statliga kollektivavtal, m.m. (ändrad 
senast 1990: 1172) framgår att det i princip är SAV som sluter kollek
tivavtal på statens vägnar. SAV kan dock delegera denna avtalsrätt till 
andra statliga myndigheter. Jag föreslår här i sak ingen ändring nu. 
Däremot föreslår jag att myndigheterna ges ett mer direkt inflytande över 
sin arbetsgivarorganisation genom att de får utse organisationens styrelse. 
Styrelsen får i sin tur tillsätta arbetsgivarorganisationens ledning. 
Styrelsen bör också ges möjlighet att vid behov kunna skilja organisa
tionens chef från sin tjänst. Detta bör gälla även i det fallet att denne är 
förordnad för en bestämd tid. Det senare förutsätter ändringar i 7 kap. 
9 §och i 15 kap. 1 §lagen (1976:600) om offentlig anställning (omtryckt 
1991:600, ändrad senast 1992:346). 
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På detta sätt skapas förutsättningar för en självständig statlig arbets
givarorganisation som på ett mer jämbördigt sätt kan samverka med 
andra arbetsgivarorganisationer på arbetsmarknaden. De statsanställdas 
huvudorganisationer får då också en enda tydlig motpart. 

Arbetsgivarkommitten menar att de avtal som arbetsgivarorganisationen 
sluter inte längre skall behöva godkännas av riksdagen och regeringen, 
bortsett från att regeringen bör ta ställning till de s.k. huvudavtalen och 
MBA-R, vilka bl.a. rör frågor av betydelse för skyddet mot samhällsfar
liga konflikter och skydd för den politiska demokratin. Jag ansluter mig 
här till kommittens uppfattning. Om systemet med tydliga ramar för 
myndigheternas förvaltningskostnader införs, behöver avtalen inte längre 
träffas med förbehåll om regeringens godkännande. Jag anser att detta 
bör gälla även i fråga om avtal av mer långsiktig karaktär, som t.ex. 
pensionsavtal och trygghetsavtal. Det är enligt min mening viktigt att 
myndigheterna och arbetsgivarorganisationen tar på sig ett fullt ansvar för 
alla typer av kostnader som följer av kollektivavtal. 

Det kan ifrågasättas om ett sådant förfarande är helt förenligt med 
9 kap. 11 § RF som reglerar den särskilda aspekt av riksdagens finans
makt som avser förhandlingar av här avsett slag. Finansmakten kan med 
den föreslagna ordningen utövas på ett annat och, enligt min mening, 
bättre sätt än i dag, nämligen genom i förväg fastställda ramar för 
förvaltningskostnadema och ett direkt ställningstagande till myndigheter
nas anslag i statsbudgeten, utan att dessa i efterhand räknas upp på 
grundval av träffade avtal. Om riksdagen bifaller mitt förslag bör nämnda 
grundlagsbestämmelse tas bort. Jag avser i så fall att lämna förslag 
härom till regeringen, som i sin tur lämnar förslag till riksdagen senast 
i december 1993, så att ändringen kan träda i kraft den 1 januari 1995. 

Mot bakgrund av vad jag här har sagt föreslår jag att SAV omvandlas 
till en uppdragsmyndighet som finansieras av avgifter från myndigheter
na. 

Förändringen bör enligt min mening genomföras på följande sätt. 
För budgetåret 1993/94 tilldelas SAV ett anslag utifrån sedvanlig 

anslagsberäkning. Samtidigt utfärdar regeringen en instruktion för den 
nya arbetsgivarorganisationen som bl.a. ger de obligatoriskt anslutna 
myncligheterna rätt att genom årsmötesbeslut välja styrelse och fastställa 
myndigheternas avgifter till organisationen för nästkommande budgetår. 
Efter ett övergångs- och förberedelseår, med en regeringstillsatt styrelse 
och chef enligt nuvarande ordning, kan således den nya arbetsgivaror
ganisationen träda i kraft den l juli 1994. Regleringen av finansut
skottets särskilda medverkan i kollektivavtalsfrågan kan bortfalla vid 
utgången av år 1994. 

Vad gäller den tveksamhet som några remissinstanser anmält i fråga 
om ledningsformerna för organisationen vill jag anföra följande. Den 
föreslagna ledningsformen är något helt nytt i verksledningssammanhang. 
Det normala är givetvis att regeringen tillsätter styrelse och chef för de 
statliga myndigheterna. Regeringsformen ger dock regeringen möjlighet 
att delegera denna sin rätt till myndighet som regeringen bestämmer 
(11 kap. 9 § första stycket). Det innebär för SAV:s del att befogenheten 
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delegeras till de anslutna myndigheterna. Det föreslagna förfarandet 
hindras således inte av grundlagen. Jag anser att den centrala statliga 
arbetsgivarfunktionen till sin karaktär markant skiljer sig från andra 
myndigheter, och att det därför finns skäl för en särlösning i detta fall. 
Mot den bakgrunden anser jag också, till skillnad från kommitten, att 
man inte behöver avvakta resultatet av den pågående utredningen (Fi 
1992:03) om förvaltningsmyndigheternas ledningsformer m.m. 

Det ombildade SAV, som jag här föreslår, bör ha i uppgift att före
träda de statliga myndigheternas och verkens intressen i centrala 
arbetsgivarpolitiska frågor och i förhandlingar om kollektivavtal som 
reglerar löner och övriga anställningsvillkor samt att samordna den 
statliga arbetsgivarpolitiken. Därutöver bör den nya arbetsgivaror
ganisationen erbjuda service och rådgivning i den utsträckning som 
myndigheterna och verken efterfrågar. Detta stöd bör ha en tydlig 
koppling till SAV:s uppgifter. Jag hänvisar här till vad tidigare har sagt 
under avsnittet Organisation och finansiering av administrativt stöd till 
myndigheterna. 

Arbetsgivarkommitten har föreslagit att de myndigheter under rege
ringen, affärsverken inräknade, som ålagts ett uttalat ekonomiskt ansvar 
för sin verksamhet skall vara medlemmar i organisationen med rösträtt 
vid dess årsmöten. Detsamma skall gälla även för icke statliga ar
betsgivare som omfattas av ställföreträdarlagen. I fråga om medverkan 
vid förhandlingar för vissa andra icke statliga organisationer bör enligt 
kommitten sådant bistånd även i fortsättningen kunna lämnas av SAV. 
Detta bör dock ske mot särskild ersättning och utan att dessa orga
nisationer ansluts som medlemmar. Jag delar kommittens uppfattning. 
Vad gäller arbetsgivare som omfattas av ställföreträdarlagen krävs dock 
med hänsyn till bestämmelsen i 11 kap. 6 § tredje stycket RF ett 
bemyndigande i lag, vilket jag avser att återkomma till riksdagen med 
förslag om. SAV föreslår i sitt remissvar att även andra skall medges rätt 
att ansöka om medlemskap i den nya arbetsgivarorganisationen. Jag är 
inte beredd att nu överväga den möjligheten. Rätten att delta i årsmötes
beslut och skyldighet att erlägga avgifter bör enligt min mening gälla de 
myndigheter som har tilldelats ett uttalat ansvar för kostnadsutvecklingen 
inom sin verksamhet, dvs. sådana myndigheter som finansieras över 
anslag eller anslagspost på statsbudgeten eller genom avgifter. 

För att undvika att de större myndigheterna lar en alltför dominerande 
ställning vid årsmötesbesluten har kommitten föreslagit en ordning som 
begränsar röstvärdet över en viss nivå. Jag anser också att någon form 
av differentierat röstvärde bör tillämpas för att värna om de mindre myn
digheternas inflytande. Det bör ankomma på regeringen att närmare ut
forma bestämmelser härom. 

I fråga om förslaget till en ny, förenklad ställföreträdarlag, instämmer 
jag i vad ett par remissinstanser anfört om att man bör avvakta ett 
genomförande nu med anledning av bl.a. pågående överväganden om 
ändrat huvudmannaskap inom socialförsäkringens område. Vidare bör 
resultatet av utredningen om prästernas framtida tjänsteorganisation 
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avvaktas. Jag föreslår därför att den nuvarande stiillföreträdarlagen 
behålls ytterligare en tid. 

Flera remissinstanser har ansett att den av kommitten föreslagna 
modellen med den statliga arbetsgivarorganisationen som uppdragsmyn
dighet inte ger den önskvärda självständigheten i förhållande till den 
politiska nivån, utan att formen ideell förening vore att föredra. Där
igenom skulle arbetsgivarorganisationen kunna verka på i det närmaste 
samma villkor som näringslivets arbetsgivarorganisationer. Jag kan hålla 
med om att den senare verksamhetsformen bättre skulle kunna förverk
liga grundprincipema i Arbetsgivarkommittens betiinkande. Kommitten 
har själv inte närmare behandlat frågan om ideell förening. 

Jag avser därför inom kort att föreslå att jag får ett bemyndigande från 
regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppgift att undersöka 
möjligheterna även till andra associationsformer för den statliga arbets
givarorganisationen. En ordning där myndigheterna tillsammans bildar en 
förening kan möta betydande rättsliga problem. Utredaren bör belysa 
dessa och även analysera vilka konsekvenser - inte minst på förhand
lingsrättens område - modellen ideell förening kan få för staten och 
arbetsmarknaden. Visar det sig att fördelarna med en annan verksam
hetsform överväger, avser jag att i 1994 års budgetproposition åter
komma med förslag i denna fråga. 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92-
1993/94 bör ligga fast. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 47 848 000 miljoner kronor. 

Övrigt: 

De totala utgifter som ligger till grund för beräkningen av anslaget 
hänför sig till SAV:s förhandlande, avtalsslutande och policy
skapande uppgifter. Utöver dessa uppgifter bör SA V mot avgift 
kunna lämna särskilt stöd som efterfrågas av enskilda myndigheter. 

Resultatbedömning 

SAV:s resultatredovisning innehåller ännu inte den fullständiga 
information som svarar mot budgetförordningens krav, vilket innebär att 
det inte finns underlag för att göra en bedömning av effektiviteten för 
någon av verksamhetsgrenama. 

Jag kan konstatera att RRV inte haft några invändningar i revisions
berättelsen avseende SAV. Jag avstår dock från att kommentera det 
ekonomiska resultatet ytterligare då de redovisningsprinciper som ligger 
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till grund för årsbokslutet innebär att en fullständig bild av det 
ekonomiska resultatet inte kan erhållas för budgetåret 1991/92. Jag 
instämmer i RRV:s påpekande att uppföljningssystemet snabbt måste 
utvecklas så att en tydlig bedömning av effektiviteten blir möjlig att göra. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 
1991 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. När 
det gäller beräkningssätt för budgetering av ersättningar för medverkan 
i förhandlingsarbete för de affärsdrivande verken och för vissa icke 
statliga institutioner har utgångspunkten varit affärsverkens andel av den 
totala lönesumman inom förhandlingsområdet enligt SAV:s lönestatistik. 

Jag har tidigare erfarit SAV:s svårighet att utarbeta ett mer omfattande 
uppföljningssystem. Jag instämmer i RRV:s bedömning att en modernise
ring av redovisningssystemen bör vara en högprioriterad fråga för SAV 
i det fortsatta arbetet med resultatredovisningen och utvecklingen av 
lämpliga resultatmått. Jag förutsätter att resultatredovisningen i års
redovisningen för budgetåret 1992/93 skall innehålla sådan resultat
information att t.ex. nyckeltal som produktivitetsmått och styckkostnader 
ingår i underlaget. 

Inkomster vid SAV beräknas uppgå till 19 990 000 kr under budgetåret 
1993/94. Inkomsterna består av ersättningar för medverkan i förhand
lingsarbete för de affärsdrivande verken och för vissa icke statliga 
institutioner. Ramanslaget och de beräknade inkomsterna uppgår sam
manlagt till 67 838 000 kr. De utgifter som ligger till grund för 
beräkningen av anslaget hänför sig till SAV:s förhandlande, avtals
slutande och policyskapande uppgifter. Utöver dessa uppgifter bör SAV 
mot avgift kunna lämna särskilt stöd som efterfrågas av enskilda 
myndigheter. Denna del har jag beräknat uppgå till 10-15 procent av 
nuvarande budgetomslutning. 

Anslaget för SAV har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste
ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads
pålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya 
principerna för budgeteringen av anslagen. Jag har tidigare denna dag 
redovisat riktlinjerna för dessa förändringar (bilaga 1, Statsbudgeten och 
särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till 
myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade 
riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Jag har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning 
av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. 
SAV kommer från och med budgetåret 1993/94 att tillämpa denna mo
dell. SAV kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i 
Riksgäldskontoret och medlen under anslaget F 1. Statens arbetsgivarverk 
förs till detta konto. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I . godkänna att den statliga arbetsgivarorganisationen ombildas 

med den inriktning som jag förordar 
2. till Statens arbetsgivan1erk för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 4 7 848 000 kr. , 1 

F 2. Statens löne- och pensionsverk 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 000 
1 000 

I 

Statens löne- och pensionsverk (SPV) är central förvaltningsmyndighet 
för frågor som rör pensions- och grupplivadministration samt produktion 
av personaladministrativa systemtjänster. 

Det övergripande målet för SPV är att verka för att verksamheten 
bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt med beaktande av kravet att 
utbetalning av löner och pensioner m.fl. förmåner skall vara korrekta. 

Statens löne- och pensionsverk 

SPV har i enlighet med en förskrift i regleringsbrevet för budgetåret 
1991/92 avlämnat en årsredovisning. RRV:s revisionsberättelse över 
denna innehåller inga invändningar. Vissa uppgifter om SPV:s resultat 
m.m. framgår av följande tabell. (Belopp i tusen kr.) 

Balansräkning 

Tiiigångar 1991/92 1990/91 Skulder och Kapital 
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1991/92 1990/91 

Omsättningstillgångar 1 472 854 737 950 Kortfristiga skulder 1 446 841 722 725 
Anläggningstillgångar 3 037 0 Verkskapital 29 050 

Sununa 1 475 891 737 950 Sununa 1 475 891 

Resultaträkning 1991/92 1990/91 Finansieringsanalys 

Intäkter 183 351 159 717 Internt tillförda medel 
Verksamhetens kostnader 165 373 153 163 Övrigt tillförda medel 
Finansiellt netto 4 847 I 707 

Summa tillförda medel 
Verksamhetsresultat 22 825 8 261 

Investeringar 
Extrdordinära kostnader 6 030 0 ~emesterskuld 

Qkning av rörelsekap. 
Ovrigt använda medel 

Årets kapitalförändring 16 795 8 261 Summa använda medel 

SPV har i sin fördjupade anslagsframställning och sin årsredovisning 
redovisat verksamheten inom verksamhetsområdena Pension- och 
grupplivverkamhet respektive Löne- och personaladminstrativ verksam-

1991/92 

183 351 
4 847 

188 198 

3 037 
6 030 

16 795 
162 336 

188 198 

15 225 

737 950 

1990191 

159 717 
I 707 

161 424 

0 
0 

8 261 
153 163 

161 424 
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het. Produktivitetsresultaten har redovisats för den senaste treårsperioden. 
Detta beror på att SPV lagt om sin interna redovisning så att jämförbara 
värden inte kunnat beräknas för hela den senaste femårsperioden. SPV:s 
verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Inom verksamhetsområdet Löne
och personaladminstrativ verksamhet tillhandahåller SPV sys-

temlösningar i konkurrens med andra leverantörer. Ett viktigt kriterium 
på om SPV uppnått sina mål är därför om övriga myndigheter och andra 
"kunder" vill använda SPV:s system. 

Resultatanalysen tyder på att de övergripande målen uppnåtts för de 
båda resultatområdena. Ett antal projekt, som SPV planerade att utföra 
under den gågna treårsperioden, har slutförts. 

Enligt det pensionsavtal som ingicks under 1991 skall det finnas en 
förmån, kompletterande ålderspension, som närmast motsvarar ITP
planens förmån ITP-K. Denna förmån finansieras genom avsättningar 
som löpande tillgodoräknas de anställda. För förvaltning av denna förmån 
har det bildats en särskild försäkringsförening, Försäkringsföreningen för 
det statliga området, som genom ett upphandlingsförfarande sökt en 
adminstratör för pensionsförmånen. SPV har erhållit detta uppdrag. 

SPV har i en särskild promemoria tagit upp vissa frågor om inrikt
ningen av den framtida verksamheten inom sitt område. Bland annat 
diskuteras frågan om lämplig verksamhetsform, om verksamheten bör 
inriktas även på andra "kunder" än inom staten och i vad mån den skall 
konkurrensutsättas. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

För den kommande treårsperioden skall som övergripande mål gälla 
att verksamheten skall bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt med 
beaktande av kravet att utbetalning av löner och pensioner m.fl. 
förmåner skall vara korrekta. SPV skall handha pensionsutbetalning 
för staten och tillhandahålla löne- och personaladministration som är 
anpassad efter de behov som den statliga verksamheten ställer. 

Resurser 

SPV skall vara en uppdragsfinansierad myndighet och ha ett formellt 
1 000-kronorsanslag. 

Resultatbedömning 

SPV:s fördjupade anslagsframställning visar, enligt min mening, att de 
uppställda verksamhetsmålen för den gångna treårsperioden i huvudsak 
uppnåtts. Verkets resultatanalys är knapphändig i fråga om hur de insatta 
resurserna bidragit till att nå syftet med verksamheten. Jag kan emellertid 
konstatera att SPV under perioden framgångsrikt har anpassat sin 
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verksamhet till förändrade marknadsförutsättningar. I min bedömning att 
SPY bedrivit sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt har jag vägt in 
den jämförelse mellan kostnader för pensionsadminstration som Utred
ningen om stabsmyndigheternas verksamhet lämnat i bilaga 8 till sitt 
betänkande Marknadsanpasssade service och stabsfunktioner - ny 
organisation av stödet till myndigheter och regeringskansli (SOV 1991:40 
- 41). Enligt denna jämförelse torde SPV:s kostnader för pensionsad
ministration kunna hävda sig väl i jämförelse med vad som gäller för 
andra pensionsanstalter. 

Fördjupad prövning 

För delområdet pensions- och grupplivadministration har resultaten under 
den gångna treårsperioden varit tillfredställande. Bolagiseringen av statlig 
verksamhet kommer att krympa SPY:s kärnområde dvs. den del av 
arbetsmarknaden för vilken gäller statliga pensionsavtal. SPY:s förmåga 
att även fortsättningsvis bedriva denna verksamhet på ett effektivt sätt 
blir därför i hög grad beroende av verkets möjlighet att anpassa sig till 
förändringarna i dess omvärld. 

Inom delområdet löne- och personaladministration står SPV inför en 
förändring. Det nuvarande SLÖR-systemet kommer att kompletteras med 
ett lokalt system. Detta medför en förskjutning från att SPV utför 
bearbetningar till att SPV tillhandahåller system för myndigheternas egna 
bearbetningar. Detta medför i sin tur att SPY under den kommande 
treårsperioden måste anpassa sin personalstyrka inom detta delområde till 
de nya förhållandena. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag gjort anser jag att 
inriktningen av SPY:s verksamhet i huvudsak kan bibehållas. Som jag 
utvecklat i avsnittet Organisation och finansiering av administrativt stöd 
till myndigheterna bör SPY tills vidare handha pensionsutbetalningar för 
staten. Utifrån min principiella ståndpunkt att stödmyndigheternas 
verksamhet i största möjliga utsträckning bör konkurrensutsättas kommer 
jag att noga följa utvecklingen på detta område i syfte att, om det kan 
finnas anledning, ompröva mitt ställningstagande. 

För det andra delområdet av SPV:s verksamhet, löne- och personalad
ministrativ verksamhet, gäller att SPV skall utföra verksamheten på 
uppdrag av andra myndigheter. Jag vill i detta sammanhang erinra om 
vad jag i avsnittet Organisation och finansiering av administrativt stöd till 
myndigheterna framhöll om vikten av att det finns system, som är 
anpassade till den speciella miljö som statsförvaltningen utgör, och om 
de små och medelstora myndighetmas särskilda behov. Där framhöll jag 
även vikten av att myndigheternas efterfrågan av integrerad information 
från de ekonomi- och personaladministrativa systemen tillgodoses. Jag 
fäster således stor vikt vid att SPV:s utveckling av löne- och personalad
ministrativa system samordnas med utvecklingen av de ekonomiadmini
strativa system som Riksrevisionsverket utvecklar. 
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De riktlinjer för reglering av pensionsåtagande i samband med 
överföring av statlig verksamhet till annan associationsform som 
riksdagen godkänt (prop. 1991/92:150 bil. 1:1 s.54, FiU 30, rskr. 350) 
medför att icke-statliga arbetsgivare i vissa fall i avtal med staten åtagit 
sig att svara för pensionsförmåner, som bestämts enligt statliga pensions
avtal eller andra statliga pensionsvillkor. 

Det är enligt min uppfattning naturligt att SPV kan få i uppdrag att 
administrera pensioner, som bestäms enligt statliga pensionsvillkor, även 
om pensionen inte skall bekostas av staten. Jag anser att SPY även i 
övrigt bör få åta sig uppdrag från andra uppdragsgivare än statliga 
myndigheter under förutsättning att det är fråga om uppgifter som ligger 
nära SPV:s huvuduppgifter. Syftet med att SPV åtar sig sådana uppdrag 
skall vara att uppnå stordriftsfördelar och att tillvarata den kapacitet som 
SPY har på t.ex. ADB-området. En förutsättning skall: vidare vara att 
uppdrag från icke-statliga uppdragsgivare särskiljs som ett eller flera egna 
resultatområden, som skall bära sina egna kostnader. Vidare måste 
naturligtvis beaktas vad jag tidigare har framhållit om att de olika 
stödmyndighetema inte bör konkurrera med varandra. 

För finansiering av investeringar i ADB- och kommunikationsutrustning 
beräknas SPY för budgetåret 1993/94 ta upp lån i Riksgäldskontoret med 
högst 550 000 kr. 

Jag föreslår att SPV även under den kommande treårsperioden skall 
vara en uppdragsfinansierad myndighet och att det därför för budgetåret 
1993/94 bör anvisas ett formellt anslag på I 000 kr. till SPY:s verksam
het. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna den övergripande målsättningen för verksamheten 

inom SPY:s ansvarsområde i enlighet med vad jag förordat i avsnittet 
Slutsatser, 

2. till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1993/94 anvisa 
ett anslag på 1 000 kr. 

F 3. Statens institut för personal utveckling: 
Avvecklingskostnader 

1992/93 Anslag 1 000 
1993/94 Förslag 1 000 

Statens institut för personalutveckling (SIPU) upphörde som statlig 
myndighet fr.o.m. den 1 juli 1992 (prop. 1991192: 100, bil. 8, bet. 
1991192 AU9, rskr. 1991192: 134). En särskild utredare har tillkallats för 
att ansvara för avvecklingen av SIPU. Uppdraget skall vara avslutat 
senast den 30 oktober 1993. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 8 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens institut för personal utveckling: Avvecklingskostnader 

för budgetåret I 993/94 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

F 4. Vissa avtalsstyrda anslag 

l 992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

23 274 ()()() 
14 501 ()()() 

Anslaget har tre anslagsposter, Avgångsbidrag på grund av vilande rätt, 
Viss förslagsverksamhet m.m. och Administration av statens person
skadeförsäkring m. m. 

Avgångsbidrag på grund av vilande rätt 

Tiil avtalet om trygghetsfrågor den 10 november 1989 slöts den 30 mars 
1990 ett avtal om vissa övergångsregler till trygghetsavtalet. Övergångs
avtalet reglerar bl.a. en arbetstagares vilande rätt till avgångsbidrag enligt 
tidigare avtal om avgångsförmåner den 23 mars 1987. Enligt avtalet har 
en arbetstagare, som senast den 31 mars 1990 övergick till annan icke
statlig anställning, rätt till avgångsbidrag enligt det tidigare avtalet om 
han inom fem år sägs upp på grund av arbetsbrist och blir arbetslös. 

Medlen disponeras av Statens arbetsgivarverk (SAV) för utbetalning 
efter beslut av Statens trygghetsnämnd. 

Föredragandens överväganden 

I likhet med föregående budgetår har jag beräknat medelsbehovet till 
500 000 kr för budgetåret 1993/94. 

Viss förslagsverksamhet m.m. 

Från anslagsposten betalas ersättningar i förslagsverksamheten i den 
utsträckning som Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd beslutar om 
sådana ersättningar. Statens arbetsgivarverk (SAV) och de statsanställdas 
huvudorganisationer har den 29 april 1981 slutit avtal om förslagsverk
samhet hos statliga myndigheter. 

Verksamheten regleras i förordningen (I 981 :606) om förslags- och 
trivselverksamheten vid statliga myndigheter (ändrad senast 1987: 1223). 

Nämndens uppgifter och organisation m.m. framgår av förordningen 
(1988: 1103) med instruktion för nämnden. 

Statsförvaltningen centrala förslagsnämnd 

Nämnden beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1993/94 till 1 050 000 
kr. 

7 Uiksdagrn /<)</]!93. I sa111/. Nr /1111. lW<1g<1 8 
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Föredragandens överväganden 

Den dåvarande regeringen gav 18 juni 1986 SAV ett förhandlingsuppdrag 
med innebörd att föra de förhandlingar som behövdes för att reglerna för 
förslagsverksamheten skulle ändras. Senast i 1992 års budgetproposition 
(prop. 1991/92: 100 bil. 8, bet. 1991/92 AU9, rskr. 1991/92 134) 
aviserades ett nytt avtal om ändring av reglerna för förslagsverksamhet
en. Inriktningen bör enligt min uppfattning vara att beslut i förslagsärend
en i sin helhet skall ligga på myndighetsnivå. 

I avvaktan på att avtal sluts om nya regler har jag endast beräknat ett 
formellt belopp på 1 000 kr för budgetåret 1993/94. 

Administration av statens personskadeförsäkring m.m. 

Statens trygghetsnämnd prövar bl.a. ärenden, som gäller den statliga 
personskadeförsäkringen. Anslaget täcker kostnader för Arbetsmarknads
försäkringars (AMF-trygghetsförsäkring) medverkan i administrationen 
av statens personskadeförsäkring m.m. AMF:s medverkan är reglerad i 
ett av regeringen godkänt avtal den 11 december 1987 mellan dåvarande 
statens förhandlingsnämnd och AMF. 

Statens arbetsgivarverk (SAV) har i en skrivelse till konsistoriet för 
AMF-trygghetsförsäkring sagt upp avtalet att gälla vid utgången av 
uppsägningstiden. Avtalet löper kontinuerligt med tre års uppsägnings
tid. 

Kostnaderna fastställs för kalenderår eftersom AMF har helårsredovisn
ing. För år 1992 fastställdes kostnaderna i en överenskommelse mellan 
SAV och AMF till 14,5 rnkr exkl. mervärdesskatt. Förhandlingarna för 
år 1993 är ännu inte slutförda. 

Föredragandens överväganden 

I avvaktan på förhandlingsresultet har jag beräknat kostnaderna uti från 
innevarande budgetårs anslag till 14 000 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa awalsstyrda anslag för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 14 501 000 kr. 

F 5. Bidrag till Statshälsan 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

392 ()()() ()()() 
345 280 ()()() 
258 600 ()()() 

Från anslaget betalas bidrag till Stiftelsen Statshälsan i enlighet med 
kollektivavtal mellan Statens arbetsgivarverk (SAV) och de statliga 
huvudorganisationerna. 

Statshälsan är stiftad av de avtalsslutande parterna. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 8 
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Finansieringssystemet för Statshälsan ändras den 1 januari 1993 (prop. 
J991/92:100bil. 8, bet. 1991/92AU9, rskr. 1991/92:134). Myndigheter
na svarar i fortsättningen för finansieringen av företagshälsovården inom 
ramen för tilldelade medel. Jag har i Finansplanen avsnitt 2.8 redogjort 
för de budgetmässiga konsekvenserna av övergången till det nya 
systemet. Myndigheterna kommer att kompenseras med hänsyn till 
avtalsnivån för budgetåret 1993/94 och till antalet anställda. Avtalsnivån 
för kompensationen till myndigheterna är beräknad till 217 mkr. 
Anslagsbaserna föreslås justeras med hänsyn till den beräknade kompen
sationen i samband med att regleringsbreven för budgetåret 1993/94 
beslutas. 

Affärsverk och myndigheter med en intäktsfinansierng på minst 75 % 
kommer inte att kompenseras. 

Ett mindre centralt anslag till Statshälsan finns kvar under budgetåret 
1993/94 för att bl.a. täcka merkostnader vid centraler med svagt 
underlag, central kompetensutveckling, viss FoU-verksamhet samt vissa 
stabsuppgifter. Jag har beräknat detta anslag till 41 600 000 kr. 

Riksdagen har godkänt de allmänna riktlinjerna för omställning och 
minskning av den statliga administrationen (prop. 1990/91: 150 del 11, 
bet. 1990/91 FiU37, rskr. 1990/91:390) som bl.a. innebär en översyn av 
vissa små nämnder och myndigheter. Den dåvarande regeringen gav 
därför Statens arbetsgivarverk (SAV) i uppdrag att förhandla om en ny 
form för central samverkan i arbetsmiljöfrågor. Syftet var bl.a. att denna 
samverkan skulle organiseras och finansieras på ett annat sätt av parterna 
och att Statens arbetsmiljönämnd (SAN) därmed skulle upphöra som 
myndighet. 

l 1992 års budgetproposition (bil. 8 s. 84) konstaterade jag att jag inte 
hade funnit några skäl att föreslå någon förändring av den redan 
fastställda inriktningen för att förnya samverkansformerna för ar
betsmiljöfrågorna. SAV och de statliga huvudorganisationerna har den 
26 oktober 1992 enats om att frågan om hur SAN: s nuvarande verksam
het skall överföras till Statshälsan skall bli föremål för parternas fortsatta 
överläggningar. SAV har hos regeringen hemställt att SAN avvecklas den 
I juli 1993. Mot denna bakgrund avser jag att återkomma till regeringen 
med förslag om att SAN skall upphöra som statlig myndighet fr.o.m. den 
I juli 1993. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Statshälsan för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 258 600 000 kr. 

Prop. 1992/93: I 00 
Bilaga 8 
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F 6. Täckning av merkostnader för löner och pensioner Prop. 1992/93: l 00 
m.m. Bilaga 8 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

I 482 584 502 
I 500 000 000 

100 000 000 

Jag har tidigare redogjort för de nya riktlinjerna för budgetering av 
myndigheternas anslag för förvaltningskostnader (bil. I, Statsbudgeten 
och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Vid beräkningen av anslagsmedlen till 
avlöningar och pensioner under budgetåret 1993/94 har de nya riktlinjer
na tillämpats. För ramanslagsmyndigheter har ett utrymme för kostnads
ökningar under budgetåret budgeterats under resp. anslag. För de myn
digheter som även under 1993/94 kommer att ha reservationsanslag, 
förslagsanslag eller obetecknade anslag, samt för täckning av kostnader 
för personliga tjänster enligt gällande regler, har jag beräknat en 
medelsförbrukning om 100 000 000 kr under detta anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckning av merkostnader för löner och pensioner 

m. m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
100 000 000 kr. 

F 7. Trygghetsåtgärder för statsanställda 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

89175000 
61 738 000 

324 438 000 

I 1990 års budgetproposition (prop. 1989/90: I 00 bil. 15, AU 18 rskr. 
213) lämnades en redovisning av innehållet i det statliga trygghetsavtal, 
som gäller från den I april 1990. I olika ramavtal om löner för m. fl. 
(RALS) har de centrala parterna avsatt medel till en partsgemensam 
stiftelse, Trygghetsstiftelsen, som ger råd och stöd i övertalighetsfrågor 
och som ansvarar för användningen av de medel som har avsatts. F.n. 
finns ca 500 miljoner kronor i fonderade medel. Av dessa är en stor del 
redan beslutade trygghetsåtgärder. 

I kompletteringspropositionen 1991/92 gjorde jag den bedömningen 
att mellan 24 000 och 25 000 personer riskerar att bli övertaliga under 
de närmaste tre budgetåren. Jag avser att återkomma till riksdagen med 
en samlad bild av de personalpolitiska konsekvenserna som blir en följd 
av förslagen i årets budgetproposition. 

Parterna har i RALS 1991-93 avsatt 0, I % av lönesumman fr.o.m. 
den I juli 1991. I avtalet om 1992 års löner har avsatts 0,4 % av 

100 



lönesumman, dock lägst 57 kr, fr.o.m. den I juli 1992. Jag har med 
ledning av avtalet beräknat medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 
324 438 000 miljoner kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Trygghetsåtgärder för statsanställda för budgetåret 

1993/94 anvisa ett resen'ationsanslag på 324 438 000 kr. 

F 8. Tjänstepensioner för skolledare och lärare 

Nytt anslag (förslag) 2 444 492 000 

Medel till detta ändamål är för innevarande budgetår beräknat under 
åttonde huvudtiteln som anslagspunkter för lönekostnadspålägg under 
anslagen B 8. Bidrag till driften av det kommunala offentliga 
skolväsendet och B 9. Bidrag till driften av särskolor m.m. med 
2 362 539 000 kr. resp 81 953 000 kr. Tiil följd av omläggningen av 
bidragen till kommunerna förordar jag, efter samråd med statsrådet Ask, 
att dessa medel i fortsättningen skall beräknas under ett anslag på sjunde 
huvudtiteln. I likhet med vad som gäller för innevarande år för 
motsvarande anslagspunkter skall medlen på detta anslag tillföras 
inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter, netto på statsbudgetens 
inkomstsida. Statens kostnader för tjänstepensionsförmåner till bland 
andra skolledare och lärare belastar nämnda inkomsttitel. Anslaget bör 
uppföras med samma belopp som motsvarande anslagspunkter är 
uppförda med för innevarande budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till 1jä11stepe11sioner för sko/ledare och lärare för budgetåret 

1993/94 anvisa ett anslag på 2 444 492 000 kr. 

Prop. 1992/93: l 00 
Bilaga 8 
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G. Bostadsväsendet 

Allmänt 

Bostadspolitikens inriktning 

Bostadspolitiken måste inordnas i de allmänna ekonomiska förutsätt
ningar som gäller för den ekonomiska politiken. Även bostadspolitiken 
skall medverka till att hålla inflationen på en låg nivå och minska statens 
utgifter så att det skapas förutsättningar för ett markant lägre ränteläge. 
Endast på detta sätt är det möjligt att mera varaktigt uppnå målet för 
bostadspolitiken, dvs. att alla skall ha möjlighet till en bra bostad till 
rimligt pris. En politik med denna inriktning kommer efter hand att ge 
hushållen ökade möjligheter att själva bära de verkliga kostnaderna för 
boendet. Med sådana förhållanden kan också målet att var och en skall 
ha inflytande över sin egen bostadssituation uppnås. 

Det bostadspolitiska handlandet måste alltså nu inriktas på att angripa 
alla de faktorer som fram till nu mer eller mindre automatiskt har 
genererat prisökningar för de boende. Det gäller framför allt att genom 
allmän ekonomisk politik, i vilken bostadspolitiska åtgärder måste 
inordnas, tvinga ner räntorna. Det gäller samtidigt att slå vakt om den 
låga inflationstakt vi nu har uppnått. Det gäller att stabilisera kredit
marknaden. Det gäller att sätta press på produktionskostnaden bl.a. 
genom att skärpa konkurrensen och bryta monopolen i produktion och 
förvaltning och se till att vinsterna av detta når fram till de enskilda 
människorna. Det gäller att skapa ett klimat där bostadsföretagen möter 
risken för kostnadsökningar med ökad effektivitet och produktivitet i 
stället för med ökade hyreskrav. Statens ekonomiska ansvar för fus
tighetsförvaltning och bostadsbyggande måste minska för att i motsvaran
de mån öka för fastighetsägare och byggherrar. Det gäller att röja undan 
det som hindrar rörlighet och motverkar en fungerande bostadsmarknad 
inom det ansenliga och väl utrustade bostadsbestånd som Sverige faktiskt 
har. 

Utan dessa åtgärder kvarstår de problem som sammanhänger med höga 
boendekostnader, låg kostnadseffektivitet och begränsad rörlighet på 
bostads marknaden. 

Det bostadspolitiska förändringsarbetet 

Under hösten 1991 inleddes ett omfattande förändrings- och förenk
lingsarbete med ovannämnda inriktning inom det bostadspolitiska 
området. Arbetet har hittills resulterat i bl.a. följande åtgärder i korthet. 

En rad av de tidigare kraven för statligt stöd vid ny- och ombyggnad 
har slopats redan den 1 januari 1992. Det gäller bl.a. de s.k. mark- och 
konkurrensvillkoren, kommunal bostadsanvisningsrätt och den s.k. 
produktionskostnadsprövningen. Vidare har den statligt reglerade 
bostadslånegivningen upphört och ersatts av ett system med statliga 
kreditgarantier för lån på kreditmarknaden i ett mot bostadslånet svarande 
säkerhetsläge. Samtidigt har kopplingen mellan statliga räntesubventioner 

Prop. 1992/93: I 00 
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och lånefinansieringen slopats. Räntebidrag lämnas i princip från och 
med husets färdigställande och oberoende av husets faktiska finansiering. 

Riksdagen har vidare beslutat om en ny ordning för statliga räntesub
ventioner för ny- och ombyggnad av bostäder från och med år 1993. 
Beslutet innebär en radikal omläggning och förenkling av det sätt på 
vilket den statliga räntesubventionen skall beräknas. I stället för den 
komplicerade metoden med s.k. produktionskostnadsanpassad belåning 
för att fastställa bidragsunderlaget vid nybyggnad införs en enkel 
schablonmetod där underlaget bestäms med ledning av två schablon
belopp - ett för de första 35 m2/lägenhet och ett för yta därutöver upp till 
maximalt 120 m2/lägenhet. Vid ombyggnad bestäms bidragsunderlaget 
med ledning av ombyggnadskostnaden, dock högst 80 % av ny
byggnadsschablonen, minskad med värdet av byggnaden före om
byggnaden. Den årliga räntesubventionen lämnas med en viss procentuell 
andel av ett beräknat räntebelopp. Räntebeloppet utgörs av bidragsunder
laget multiplicerat med den s.k. subventionsräntan, som motsvarar 
marknadsräntan för bostadsobligationer. Subventionens procentuella andel 
av räntebeloppet minskar årligen med ett visst antal procentenheter, både 
i det enskilda bidragsärendet och för varje ny årgång som byggs. 

Vissa ändringar har också beslutats i fråga om statliga kreditgarantier 
för ny- och ombyggnad av bostäder. 

Det fortsatta förändringsarbetet 

Genom riksdagens beslut om ändrade villkor för statens stöd till ny- och 
ombyggnad har ett stort steg tagits i riktning mot en ordning med bättre 
förutsättningar för lägre boendekostnader i framtiden och därmed större 
valfrihet och inflytande för de enskilda hushållen över sitt boende. Det 
ekonomiska ansvaret för bostadsbyggande överförs i högre grad från 
staten till fastighetsägaren. Förändringsarbetet är dock långt ifrån 
avslutat. De generella bostadssubventionerna påverkar boendekostnaderna 
i ny- och ombyggda fastigheter. Boendekostnaderna i hela fas
tighetsbeståndet påverkas av beskattningen av boende och fas
tighetsägande. Därutöver finns det ett antal andra statliga regelsystem 
som påverkar ekonomiska och andra villkor för boendet och bostadsbyg
gandet. Ett omfattande beredningsarbete har påbörjats i regeringskansliet 
i syfte att se över beskattningen av boende och fastighetsägande samt att 
genomföra ytterligare avregleringar och förenklingar i regelsystemen. En 
interdepartemental delegation för bostadsfrågor m.m. har nyligen 
inrättats. Delegationen skall samordna förändringsarbetet som rör 
byggande, bostadsförsörjning och boendekostnader. I delegationens 
uppgifter ingår också att fortlöpande följa utvecklingen på bygg- och 
bostadsmarknaden och ta initiativ till sådana förändringar som kan 
behövas med hänsyn till regeringens bostadspolitiska mål. 

Prop. I 992/93: 100 
Bilaga 8 
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G 1. Boverket: Förvaltningskostnader 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

137 303 952 
144 787 000 
144 787 000 

Boverket handlägger frågor som rör boende, byggande och stadsmiljö 
samt fysisk planering och hushållning med naturresurser. Verket svarar 
också för den centrala administrationen av statens stöd till bostads
försörj ningen. 

De övergripande målen för Boverket är att arbeta för en effektiv 
hantering av de statliga stöden för bostadsfinansiering. Boverket skall 
vidare arbeta för ett effektivt, säkert och hälsosamt byggande samt inom 
ramen för ökad valfrihet och stärkt inflytande för de boende verka för att 
bra bostäder kan erbjudas till rimligt pris och för att den fysiska plane
ringen främjar en god hushållning med naturresurser och en god 
bebyggelsemiljö. 

Regeringen beslutade den 11 juni 1992 om direktiv till en utredning 
med uppdrag att se över Boverkets arbetsuppgifter och resursbehov. Med 
stöd av regeringens bemyndigande tillkallade jag den 18 juni 1992 en 
särskild utredare (Bengt K.Å. Johansson). Utredaren har nyligen 
avlämnat betänkandet (SOU 1992: 127). Betänkandet remissbehandlas för 
närvarande. 

Jag avser att under våren 1993 återkomma till regeringen med förslag 
till en särskild proposition till riksdagen i frågan om Boverkets framtida 
arbetsuppgifter och resursbehov. Jag kommer i detta sammanhang även 
att lämna förslag om Boverkets anslag för förvaltningskostnader. 

Vad gäller den av riksdagen under förra riksmötet aktualiserade frågan 
om det s.k. nettoaviseringssystemet (bet. 1991/92:BoU23 s. 31-32, rskr. 
1991/92:343) vill jag i sammanhanget anmäla att beredningen av frågan 
inte har kunnat slutföras ännu. Jag räknar dock med att kunna lämna den 
begärda redovisningen i anslutning till den aviserade propositionen om 
Boverket. 

Anslaget för Boverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska 
justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspålägget, den ändrade finansieringsfonnen för Statshälsan, över
gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete
ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna 
dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I , Statsbudgeten 
och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till 
myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade 
riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Boverket: 

Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag 
på 144 787 000 kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 8 
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G 2. Boverket: Uppdragsverksamhet 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 000 
I 000 

Verksamheterna inom Boverkets uppdragsfinansierade verksamhet 
omfattar typgodkännande och tjänsteexport. Uppdragsverksamheten är 
helt självfinansierad genom avgifter. 

Vad gäller Boverkets uppdragsverksamhet hänvisar jag till vad som 
nyss anförts under verkets förvaltningsanslag beträffande utredningen om 
Boverkets framtida arbetsuppgifter och resursbehov. I detta sammanhang 
görs även överväganden beträffande uppdragsverksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Boverket: 

Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 beräkna ett obetecknat 
anslag på 1 000 kr. 

G 3. Länsbostadsnämnderna 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

63 200 046 
126 066 000 
126 066 000 

Länsbostadsnämnder finns i alla län utom Gotlands län. Nämnden är 
länsmyndighet för frågor om statens stöd till bostadsförsörjningen. I 
Gotlands län fullgörs motsvarande uppgifter av länsstyrelsen. 

l samband med behandlingen av vissa förslag i 1992 års komplette
ringsproposition (prop. 1991/92:150, bil. 1:5) uttalade sig bostadsutskottet 
(bet. 1991/92:BoU23) för att övervägandena i fråga om länsbostadsnämn
derna bör göras med utgångspunkt i att ansvaret för de kvarvarande 
uppgifterna på regional nivå anförtros länsstyrelserna. Vad utskottet 
anförde har riksdagen gett regeringen till känna. 

Med anledning av riksdagsbeslutet uppdrog regeringen den 11 juni 
1992 åt Statskontoret att utreda överföringen av vissa uppgifter i samband 
med statens stöd för bostadsfinansieringen till länsstyrelserna. 

Statskontoret har nyligen redovisat sina förslag i frågan. Förslagen 
remissbehandlas för närvarande. Jag avser att återkomma i frågan så 
snart remissbehandlingen är avslutad. 

Anslaget för Länsbostadsnämnderna har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
I, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som 
kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt 
fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det 
nu budgeterade beloppet. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Länsbostads

nämnderna för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag på 
126 066 000 kr. 

G 4. Räntebidrag m.m. 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

29 07 4 700 000 
29 310 000 000 
31 180 000 000 

Från anslaget betalas räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder. 
Enligt gällande regler lämnas ett årligt räntebidrag för detta ändamål, till 
den del den beräknade räntekostnaden för investeringen överstiger en s.k. 
garanterad ränta. Tiil grund för ränteberäkningarna ligger ett i varje 
ärende fastställt bidragsunderlag som skall motsvara en skälig produk
tionskostnad för det aktuella huset. Den beräknade räntekostnaden för 
investeringen bestäms schablonmässigt genom att bidragsunderlaget mul
tipliceras med den s.k. subventionsräntan, som motsvarar räntan på 
bostadsobligationer med en återstående löptid av fem år. Den garanterade 
räntan beräknas genom att bidragsunderlaget multipliceras med en av 
riksdagen fastställd räntesats - den garanterade räntesatsen. Denna 
räntesats höjs årligen med ett visst antal procentenheter. Denna s.k. 
upptrappning av den garanterade räntan medför att räntebidraget uttryckt 
som en andel av den beräknade räntekostnaden minskar över tiden. I 
absoluta tal kan räntebidraget dock öka om räntorna på bostadsobligatio
ner stiger. Omvänt minskar räntebidraget i absoluta tal om obligations
räntoma sjunker. För hyres- och bostadsrättshus färdigställda år 1986 och 
senare lämnas dessutom ett räntebidrag motsvarande en viss andel av 
räntekostnaden på den del av investeringen som överstiger 110 % av 
den för huset schablonmässigt beräknade produktionskostnaden (s.k. 
reducerat räntebidrag). Fr.o.m. den 1 januari 1993 är andelen 25 % . Det 
reducerade räntebidraget lämnas endast så länge räntebidrag enligt 
huvudregeln lämnas. Närmare bestämmelser om beräkning och utbetal
ning av nu nämnda räntebidrag finns i dels förordningen (1991: 1933) om 
statliga räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, dels den numera 
upphävda nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692), resp. 
ornbyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693), dels ock i 
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) och motsvarande äldre 
bestämmelser. 

Från anslaget betalas vidare räntebidrag för vissa underhålls- och för
bättringsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus. Bidrag för detta ändamål 
lämnas med en viss andel av den beräknade räntekostnaden för bidrags
berättigade underhålls-, reparations- och energisparåtgärder i sådana hus. 
Fr.o.m. den I januari 1993 är andelen 25 %. 1ill grund för ränteberäk
ningen ligger en i huvudsak schablonmässigt beräknad kostnad för 
utförda åtgärder. Räntekostnaden beräknas sedan genom att den beräk
nade kostnaden multipliceras med en räntesats som bestäms efter samma 
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grunder som nyssnämnda subventionsränta. Bidragstiden är 10 eller 20 
år beroende på hur lång tid åtgärderna kan nyttiggöras. Närmare 
bestämmelser finns i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid 
förbättring av bostadshus. 

Från anslaget betalas också s.k. 33 §-ersätt11i11g till kommu11er. Enligt 
en del låneavtal ingångna på 1950- och 1960-talen är staten under vissa 
förutsättningar skyldig att i efterhand ersätta kommunen för dess 
kostnader att täcka förvaltningsförluster för hus som uppfördes med stöd 
av statliga lån under denna tid. Kommunen har rätt till ersättning med 
80 % av kostnaden. Grundläggande bestämmelser om 33 §-ersättning 
finns i bostadslånekungörelsen (1962:537) och motsvarande äldre 
lånebestämmelser. 

Från anslaget betalas dessutom vad som återstår i fråga om statliga 
bidragsåtaganden enligt en rad stödsystem som är under avveckling. Det 
gäller räntebidrag enligt förordning (1977:332) om statligt stöd till 
energibesparande åtgärder i bostadshus m.m. (upphävd 1980:334), 
förordning (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus 
(upphävd 1991: 1929), förordning (1983:40) om räntebidrag för underhåll 
i vissa fall (upphävd 1992:1050), förordning (1984:614) om lån för 
förvärv av vissa bostadshus som har förköpts enligt förköpslagen 
(upphävd 1992:411) samt förordning (1987:258) om stöd till fler
barnsfamiljer för köp av egnahem (upphävd 1991:410). Det gäller vidare 
bidrag enligt förordning (1982: 1285) om statsbidrag till hyresrabatter i 
bostadshus (upphävd i 992:413), förordning (1986: 1399) om bidrag vid 
nybyggnad av vissa bostäder (upphävd 1992:414), förordning (1985:352) 
om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall (upphävd 1990:648) 
och förordning (1986: 1398) om bidrag till bostadskostnader efter 
ombyggnad (upphävd 1992:415). 

Från anslaget skall slutligen även betalas de nya räntesubventioner som 
enligt riksdagens beslut (prop. 1991/92:150 bil. 1:5, bet. 1991/92: 
BoU23, rskr. 1991/92:343) tillämpas i fråga om ny- och ombyggnad av 
bostäder fr.o.m. den 1 januari 1993. Grundläggande bestämmelser för 
dessa räntesubventioner finns i förordning (1992:986) om statlig bostads
byggnadssubvention. Bestämmelserna innebär i korthet följande. För ny
och ombyggnad som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 1993 lämnas ett 
årligt bidrag med ett belopp som motsvarar en viss andel av ett för året 
beräknat räntebelopp. Detta räntebelopp fastställs på i princip samma sätt 
som den beräknade räntekostnaden för räntebidrag enligt gällande regler, 
dvs. genom att ett bidragsunderlag multipliceras med den s.k. subven
tionsräntan. Nuvarande metod för beräkning av bidragsunderlag har 
dock, såvitt gäller nybyggnad, ersatts av ett enkelt schablonsystem. Det 
består av två schablonbelopp, ett på 13 000 kr. per m2 för ytor upp 
t.o.m. 35 m2 per lägenhet och ett på 6 000 kr. per m2 för återstående 
ytor inom 120 m2 per lägenhet. För ombyggnad gäller att 
bidragsunderlaget i princip skall motsvara skälig faktisk 
ombyggnadskostnad, dock högst 80 % av nybyggnadsschablonen, 
minskad med byggnadens värde före ombyggnaden. Bidragsandelen är 
högst för projekt som påbörjas år 1993 - 57 % för hyres- och 
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bostadsrättshus och 42 2/3 % för egnahem. Bidragsandelen minskar 
därefter såväl inför varje nytt bidragsår i det enskilda bidragsärendet som 
för varje nytillkommande årgång. Den årliga sänkningen i bidragsärendet 
är bestämd till 4 resp. 5 1/3 procentenheter. Sänkningen för ny årgång 
är bestämd till 5 resp. 6 2/3 procentenheter. 

Boverket 

Boverket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 redovisat 
omfattande beräkningar av utgiftsbehovet för räntebidrag för ny- och om
byggnad de närmaste åren under olika antaganden i fråga om de faktorer 
som påverkar storleken på utgifterna. Verkets beräkningar innebär 
sammanfattningsvis att statens utgifter för i första hand räntebidrag enligt 
1992 års bestämmelser och motsvarande äldre regler förväntas komma 
att öka ytterligare de närmaste åren. För budgetåret 1993/94 beräknar 
verket utgifterna under anslaget till sammanlagt 34 150 miljoner kronor. 
Av beloppet avser 33 240 miljoner kronor räntebidrag för ny- och om
byggnad av bostäder, 810 miljoner kronor räntestöd för underhåll och 
förbättring av hyres- och bostadsrättshus samt 100 miljoner kronor övriga 
ränte- och bidragsstöd under avveckling. 

Föredragandens överväganden 

Räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder svarar för huvuddelen 
av statens utgifter under ifrågavarande anslag. För närvarande utgör 
97 % av de totala utgifterna under anslaget utgifter för dessa ränte
bidrag. 

Tabell 1. Utvecklingen av statens utgifter för räntebidrag m.m. åren 1985/86-
1992/93 

Budgetår 

1985/86 (utfail) 
1986/87 (utfäll) 
1987/88 (utfall) 
1988/89 (utfall) 
1989/90 (utfall) 
1990/91 (utfall) 
1991192 (utfall) 
1992/93 (prognos) 

Riintebidrag m.m. enligt stats
budgeten 
(miljarder kr., löpande priser) 

11,0 
14,5 
13,3 
15,2 
20,5 
23, l 
29,1 
32,3 

De totala räntebidragen för ny- och ombyggnad av bostäder för år 1992 
fördelar sig med 85 % på hyres- och bostadsrättshus och 15 % på 
egnahem. Av räntebidragen till hyres- och bostadsrättshus avser 70 % 
nybyggnad och 30 % ombyggnad. Motsvarande fördelning mellan ny
och ombyggnad är för egnahemmen 90 % till nybyggnad och 10 % till 
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ombyggnad. Hela 66 % av de totala räntebidragen för ny och ombyggnad 
av bostäder avser hus som färdigställts under åren 1987 - 1991. 

Tabell 2. Räntebidragens fördelning på årgångar m.m. 

Färdig- Antal Produktionskostn. 2 Ombyggnadskostnad2 Subventions-1 

ställande lägenheter1 Nybyggnad fler- Flerbostadshus ränta 
år Ny- och om- bostadshus kr/m2 kr/lägenhet år 1992 

byggnad lägenhetsyta 

1980 37 250 4 060 164 400 11,90 
1981 49 990 4 740 202 200 11,80 
1982 69 140 5 040 224 000 11,75 
1983 70 025 5 630 244 600 11,85 
1984 68 070 6 160 262 100 12,50 
1985 76 690 6 460 280 200 12,15 
1986 82 590 6 990 310 300 11,70 
1987 75 390 7 940 354 900 11,80 
1988 88 960 9 090 346 700 11,90 
1989 80 330 9 830 406 400 13,75 
1990 79 400 11 330 448 900 13,70 
1991. 95 400 11 920 438 000 11,80 
1992° 81 700 Il 900 452 000 12,00 

•Preliminära värdt:n 
1 Källa Boverkets aviseringsstatistik 
2Källa SCB:s låneobjektstatistik 

Som framgår av tabell 2 beror statens utgifter för räntebidrag enligt 
hittills gällande regler väsentligen på tre faktorer, nämligen antalet bostä
der som byggs eller byggs om, till vilken kostnad det sker och till vilka 
räntor investeringen kan lånefinansieras. Den okontrollerade utvecklingen 
av statens kostnader för bostadssubventioner är hänförlig till grundläggan
de brister i det hittillsvarande subventionssystemet. Ett system som 
innebär att räntebidraget blir större ju dyrare man bygger kan aldrig 
tillräckligt väl motverka produktionskostnadsökningar. Inga eller låga 
krav på egen kapitalinsats tillsammans med sättet att beräkna räntebidra
get har inneburit att fastighetsägaren blivit okänslig för högt ränteläge. 
Dessa grundläggande brister tillsammans med den politiska styrningen 
mot ett omfattande bostadsbyggande under slutet av 1980-talet i en 
konjunktur med kraftigt ökade produktionskostnader och stigande räntor 
har ökat statens utgifter dramatiskt under de senaste åren. 

En rad åtgärder har satts in för att begränsa utgiftsökningen i systemet. 
Sedan ingången av år 1990 har räntesubventionerna på helårsbasis 
härigenom skurits ner med sammanlagt ca 6,6 miljarder kronor. Med de 
nya reglerna för statens stöd för ny- och ombyggnad av bostäder, som 
gäller för bostadsbyggande efter år 1992, undanröjs många av det hit-· 
tillsvarande systemets brister. Förutom en betydande förenkling innebär 
de nya reglerna en stark press nedåt på produktionskostnaderna och 
större ansvar för fastighetsägarna. Genom de nya reglerna skapas bättre 
förutsättningar för boendekostnader som de boende kan acceptera i 
framtiden, även med minskade bidrag. De förändringar som genomförts 
år 1992 och beslutats att genomföras år 1993 har redan lett till en annan 
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år 1992 
Helår milj. 
kr. 

440 
560 
860 

I 040 
I 280 
I 290 
I 410 
I 690 
2 680 
4 040 
4 610 
4 490 
4 820 
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utveckling av produktionskostnadema. 
Ökningstakten när det gäller produktionskostnaden för bostäder är idag 

ungefär densamma som inflationen. Detta innebär ett kraftigt trendbrott 
jämfört med de senaste åren då produktionskostnadema har stigit ungefär 
dubbelt så snabbt som inflationen. 

Trots vidtagna åtgärder fortsätter utgifterna att öka. Enligt Riksrevi
sionsverkets senaste budgetprognos, som bygger på beräkningar av 
Boverket, kommer utgifterna under räntebidragsanslaget att uppgå titt 
sammanlagt 32 300 miljoner kronor innevarande budgetår. Det är en 
ökning med 10 % jämfört med anvisat anslag. Ökningen beror huvudsak
ligen på förändrade marknadsräntor och att utgiftsbegränsningen till följd 
av den beslutade subventionsminskningen per den I januari 1992 
tidsmässigt kommer något senare än beräknat. 

Riksdagen har nyligen (prop. 1992/93:50, bet. 1991/92:SkUI8, rskr. 
1991/92: 158) beslutat att bostadssubventionema från den 1 januari 1994 
reducenis med 3 miljarder kronor netto, dvs. sedan hänsyn tagits till en 
trolig ökning av bostadsbidragen. Effekterna på hyran skall förde.las så 
rättvist som möjligt. Det innebär att en kostnadsutjämning bör eftersträ
vas mellan yngre och äldre årgångar i bestånden av bostäder. Minskni
ngen av räntesubventionerna är en nödvändig åtgärd för att minska 
underskottet i statsbudgeten. Genom att minska budgetunderskottet skapas 
förutsättningar för ett lägre ränteläge och på så sätt kommer boen
dekostnaden att kunna minskas i framtiden. Det är enligt min mening 
nödvändigt med hänsyn till den förväntade anslagsutvecklingen att vidta 
ytterligare utgiftsbegränsande åtgärder inom räntebidragsanslaget. De 
ytterligare åtgärder som nu bör komma ifråga bör emellertid avse att 
förhindra kraftiga utgiftsökningar på sikt. De förslag jag nu vill ta upp 
är, dels ett förslag att omedelbart slopa räntebidrag för nya underhålls
och reparationsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus, dels ett förslag att 
omedelbart slopa räntebidrag för nya ombyggnader av småhus. 

Ett förslag om att slopa räntebidrag för reparation och underhåll av 
hyres- och bostadsrättshus, det s.k. RBF-stödet, har förts fram av 
utredningen om statens stöd för bostadsfinansieringen i betänkandet (SOU 
1992:47) Avreglerad bostadsmarknad Del Il. Förslaget förs fram i 
anslutning till vissa förslag om ändrad beskattning av boende och 
fastighetsägande. Utredningens förslag i avseende på reparation och 
underhåll av bostadshus bygger sammanfattningsvis på tanken att ägare 
av hyreshus genom inkomstbeskattning av husen enligt konventionell 
metod och med realistiska avskrivningsplaner för ursprungsinvesteringar 
generellt sett ges förmåga att själv finansiera nödvändiga reinvesteringar. 

Jag delar uppfattningen att det kapital som behövs för att företagen 
skall kunna genomföra reparations- och underhållsarbeten, dvs. kostnader 
i fastighetsförvaltningen, bör genereras inom företagen. En nödvändig 
förutsättning för detta är att de företag som nu schablonbeskattas övergår 
till konventionell beskattning. Det ingår också i de förslag som har lagts 
fram av utredningen. En sådan omläggning kräver emellertid ytterligare 
överväganden om vilka regler som skall gälla vid övergången till 
konventionell beskattning. Frågorna bereds för närvarande inom 
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regeringskansliet. 
En övergång till konventionell beskattning av alla bostadsföretag kan 

således inte genomföras redan vid årsskiftet 1992/93. Kravet på en stram 
finanspolitik gör det emellertid ytterst angeläget att snabbt begränsa 
statens utgiftsåtaganden inom skilda områden. Av statsfinansiella skäl bör 
därför inga nya statliga åtaganden göras i fråga om räntestöd för 
reparation och underhåll. Jag förordar att räntebidragsgivningen för 
sådana ändamål nu begränsas så att stöd inte lämnas för åtgärder som 
ännu inte har påbörjats. Som framgår av det föregående avser jag att i 
annat sammanhang återkomma med förslag om en övergång till konven
tionell beskattning av alla bostadsföretag. I anslutning till en sådan 
omläggning bör de företag som nu schablonbeskattas ges rätt att göra 
direktavdrag även för kostnaderna för sådana reparations- och under
hållsåtgärder som utförts före omläggningen men för vilka räntebidrag 
inte har lämnats. Jag avser att återkomma även i denna senare del i 
samband med att jag redovisar förslag om omläggningen av beskatt
ningen. 

Vad sedan gäller frågan om räntebidrag för nya ombyggnader av 
småhus bör beaktas att den svenska bostadsstandarden generellt sett nu 
är mycket hög. Knappt 2 % av hushållen är i dag trångbodda. Hela 35 % 
av hushållen disponerar över mer än ett rum per person, utöver kök och 
vardagsrum. I nära hälften av alla bostäder som har fyra eller fler rum 
bor det en eller högst två personer. De stora bostäderna finns framför allt 
i småhusen. Över I ,3 miljoner av dem är på fyra rum och kök eller 
större. Statens räntestöd för ombyggnad av småhus kan efter de senast 
beslutade ändringarna huvudsakligen användas för tillbyggnad. Det är 
uppenbart att de hushåll som anser sig behöva större bostadsutrymme än 
vad de har i det småhus där de bor, i dag kan finna detta i det småhus
bestånd som redan finns. I det nu mycket allvarliga statsfinansiella läget 
kan fortsatta statliga åtaganden för att bygga om mindre småhus till större 
knappast försvaras. Jag förordar således att möjligheterna att få ränte
bidrag för ombyggnad av småhus nu slopas såvitt gäller nya om
byggnader av sådana hus. 

Det bör ankomma på regeringen att utforma de närmare bestämmelser 
som mina förslag i det föregående föranleder. För sammanhangets skull 
vill jag dock anmäla att jag avser att föreslå regler som medför att stöd 
för de angivna ändamålen endast lämnas för sådana åtgärder eller - i 
fråga om ombyggnad av småhus - sådana projekt som har påbörjats före 
de.n 11 januari 1993, dvs. den dag då förslagen avlämnas till riksdagen, 
eller för vilka då har träffats bindande upphandlingsavtal. I fråga om 
ombyggnad av småhus innebär det sistnämnda att ändringen endast 
kommer att beröra de subventionsregler som träder i kraft den 1 januari 
1993. Äldre subventionsregler berörs inte. I fråga om ombyggnad av 
småhus avser jag också att, i avvaktan på riksdagens ställningstagande, 
föreslå en ändring av nämnda subventionsregler så att bidrag enligt dessa 
regler tills vidare endast kan beviljas för projekt som är påbörjade eller 
upphandlade före den 11 januari 1993. 

Vad slutligen gäller den minskning av bostadssubventionerna fr.o.m. 
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år 1994 med netto 3 miljarder kronor som har överenskommits mellan 
regeringen och socialdemokraterna och sedermera godkänts av riksdagen 
vill jag anmäla att jag senare under detta riksmöte återkommer med 
förslag om hur minskningen skall genomföras. 

Den nuvarande djupa lågkonjunkturen innebär att det finns mycket 
outnyttjade resurser i form av arbetskraft och produktionskapacitet. Detta 
leder till kostnader på kort sikt i form av arbetslöshet och produk
tionsbortfall och riskerar även att leda till kostnader på lång sikt. 
Nedgången av aktivitetsnivån är särskilt stor inom byggnadsverksam
heten. Det är till stor del en följd av den politiska styrningen av 
bostadsbyggandet under slutet av 1980-talet. Därmed drevs bygg
kostnaderna upp till en sådan nivå att hushållen, trots generösa statliga 
räntesubventioner, inte efterfrågar ny- eller ombyggda bostäder. En följd 
av den tidigare politiken är att det finns en stor risk för att kapacitet slås 
ut i så stor utsträckning under de närmaste åren att byggsektorn blir en 
löne- och inflationsdrivande trång sektor under nästa högkonjunktur. En 
alltför liten byggkapacitet riskerar också att begränsa expansions
möjligheterna för den konkurrensutsatta sektorn. 

Mot denna bakgrund bör vissa åtgärder vidtas för att motverka fallet 
i byggsektorn. Åtgärderna måste vara riktiga ur långsiktig strukturell 
synvinkel och får inte öka budgetunderskottet. För att stimulera 
ombyggnader inkl. s.k. genomgripande underhåll under åren 1993 och 
1994 bör avvecklingen av räntebidragen för framtida ombyggnadsåtgärder 
inkl. s.k. genomgripande underhåll tidigareläggas. Från och med den 1 
januari 1993 lämnas, som framgått, räntesubventioner för bl.a. nya 
ombyggnader av flerbostadshus med en viss procentuell andel av ett 
räntebelopp som motsvarar ett bidragsunderlag multiplicerat med en 
räntesats (subventionsräntan). Andelen är 57 % för projekt som påbörjas 
år 1993. För projekt som påbörjas senare minskas andelen med 5 
procentenheter för varje år som gått sedan år 1993. Jag förordar att 
räntebidragsandelen begränsas till 36 % för de ombyggnadsarbeten på 
flerbostadshus som påbörjas under år 1995 och till 25 % för de 
ombyggnadsåtgärder på sådana hus som påbörjas under 1996. Det 
innebär att den del av räntesubventionen som inte utgör kompensation för 
egnahemsägarens underskottsavdrag vid inkomstbeskattning halveras år 
1995 och tas bort helt år 1996. 

Genom att ändra subventionsreglerna på det sätt jag nu har redovisat 
blir det ekonomiskt fördelaktigare att tidigarelägga ombyggnadsåtgärder 
i fråga om bostäder i första hand till åren 1993 och 1994 och i andra 
hand till år 1995. Genom förslaget om borttagande av RBF-stödet 
klargörs också att statliga räntesubventioner inte kommer att lämnas till 
underhålls- och reparationsåtgärder på hyres- och bostadsrättshus i 
framtiden. Det bör stimulera till att i större utsträckning genomföra 
erforderliga underhålls- och reparationsarbeten löpande. 

De ekonomiska förutsättningarna för om- och tillbyggnad påverkas 
även av reglerna för uttag av fastighetsskatt efter om- och tillbyggnad av 
bostäder. Jag är medveten om att den nuvarande regelutformningen 
diskriminerar om- och tillbyggnad jämfört med nybyggnad. Vid 
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nybyggnad tas det nämligen inte ut någon fastighetsskatt under de första 
fem åren och endast halv fastighetsskatt under följande fem år. Ombygg
nad leder däremot ofta till en höjning av fastighetsskatten på ett sådant 
sätt att intresset av att genomföra om- och tillbyggnadsåtgärder mot
verkas. Det är därför önskvärt att undanröja detta hinder för om- och 
tillbyggnadsåtgärder så att reduktionen av fastighetsskatten vid om- och 
tillbyggnadsåtgärder blir mer likvärdig med vad som gäller vid nybygg
nad. En sådan förändring får självfallet avvägas mot den statsfinansiella 
situationen. Frågan kräver därför ytterligare överväganden av de 
ekonomiska effekterna innan förslag om förändringar kan läggas fram. 

Långsiktigt rimliga förutsättningar för byggverksamhet och för boende 
skapas dessutom genom de olika avregleringar inom bygg- och bostads
marknaden som regeringen har igångsatt. Det ankommer emellertid även 
på byggsektorns alla förädlingsled att anpassa sitt kostnadsläge till en 
sådan nivå att de boende och fastighetsägarna kan efterfråga olika 
byggnadsåtgärder. Om så sker bör nu redovisade regeländringar leda till 
att resurserna inom byggnadsornrådet kommer att kunna utnyttjas något 
bättre i år och nästa år. En tidigarelagd avveckling av räntesubventionen 
för ombyggnad av bostäder är strukturellt riktig även genom att den 
underlättar expansionen av den konkurrensutsatta sektorns kapacitet under 
nästa högkonjunktur. En tidigarelagd avveckling av räntesubventionen är 
dessutom högst önskvärd från budgetsynpunkt, eftersom den bidrar till 
trendmässigt sjunkande i stället för trendmässigt stigande offentliga 
utgifter. 

Jag övergår nu till anslagsberäkningen. 
Statens utgifter för räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostadshus 

under budgetåret 1993/94 beräknar jag till 30 400 miljoner kronor. Jag 
har i mina beräkningar utgått från Boverkets aviseringsstatistik 
beträffande räntebidrag för budgetåret 1991 /92 och lagt till räntebidrag 
för tillkommande projekt 1992/93 och 1993/94. De volymantaganden i 
fråga om nytillkommande projekt som jag därvid gjort bygger på 
Boverkets statistik över påbörjade ny- och ombyggnader. Bidragsunderlag 
för räntebidrag för nybyggnad kan med dessa antaganden beräknas uppgå 
till ca 370 miljarder kronor budgetåret 1993/94 och för ombyggnad till 
ca 140 miljarder kronor. Mina beräkningar baseras vidare på en antagen 
räntenivå för år 1993 på 10 % och för år 1994 på 9,7 %. Vidare har 
jag i mina beräkningar tagit hänsyn till den i proposition 1992/93:50 
föreslagna minskningen av bostadssubventionema fr.o.m. den 1 januari 
1994 samt till den utgiftsminskning som följer av mitt förslag i det 
föregående om att slopa räntesubventioner för nya ombyggnader av 
småhus. Med utgångspunkt från antagna räntenivåer och de garanterade 
räntor som kommer att gälla beräknar jag att räntebidrag för nybyggnad 
kommer att ges till ca 680 000 lägenheter och räntebidrag för ombyggnad 
till ca 650 000 lägenheter under budgetåret 1993/94. 

Statens utgifter för räntestöd för förbättring av bostadshus under 
budgetåret 1993/94 beräknas till 675 miljoner kronor. Jag har även här 
utgått från Boverkets aviseringsstatistik för budgetåret 199 l/92 och lagt 
till räntebidrag för nytillkommande ärenden under budgetåret 1992/93 
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med beaktande av mitt förslag i det föregående att slopa räntestöd för nya 
reparations- och underhållsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus. 

Statens utgifter för övriga stödformer som belastar anslaget beräknar 
jag till 100 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Den avveckling av 
olika stödformer som riksdagen beslutade i förra budgetpropositionen får 
på gnmd av eftersläpningen i systemen inte full effekt förrän budgetåret 
1994/95. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har förordat i fråga om räntestöd för reparation 

och underhåll av hyres- och bostadsrättshus, 
2. godkänna vad jag har förordat i fråga om räntesubventioner för 

ombyggnad av småhus, 
3. godkänna de ändringar i fråga om räntesubventioner för ombyggnad 

av flerbostadshus som jag har förordat, 
4. ti Il Räntebidrag m. m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags

anslag på 3 1 180 000 000 kr. 

G 5. Investeringsbidrag för bostadsbyggande 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

3 859 970 000 
6 600 000 000 
3 100 000 000 

Bestämmelser om investeringsbidrag finns i två numera upphävda 
förordningar, nämligen förordning ( 1990: 1369) om investeringsbidrag för 
bostadsbyggande (upphävd 1991: 1923) och förordning (1991: 1923) om 
statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder (upphävd 
1992:991 ). Bidragsgivningcn avsåg ursprungligen (prop. 1990/91 :34) att 
i princip kompensera bostadsbyggandet för de ökade kostnader som följer 
av att mervärdesskatten för byggnads- och anläggningsarbeten sedan den 
1 januari 1991 tas ut utan reduktion. 

Boverket 

Under budgetåret 1991/92 uppgick det totala utbetalade bidragsbeloppet 
till 3 860 miljoner kronor. 

För budgetåren 1992/93 och 1993/94 beräknar Boverket utgifterna för 
investeringsbidrag till 6 600, resp. 3 100 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har med anledning av regeringens förslag nyligen beslutat 
(prop. 1992/93:50, bet. 1991/92:SkU 18, rskr. 1991/92: 158) att inte 
genomföra den tidigare beslutade sänkningen av generella mervär
desskatten från 25 till 22 % . Detta har under hösten föranlett krav från 
skilda håll om att även beslutet om avveckling av investeringsbidraget 
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skall återtas. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen 
med förslag om att gjorda framställningar i frågan lämnas utan åtgärd. 
Jag vill dock för sammanhangets skull erinra om att den uteblivna 
sänkningen av mervärdesskatten ingår i en skatteväxling från ar
betsgivaravgift till mervärdesskatt. Den sänkta arbetsgivaravgiften 
kommer även bostadsbyggandet tillgodo. Förutsatt att hela sänkningen av 
arbetsgivaravgiften slår igenom på priset för material, byggmästeri och 
allmänna byggherrekostnader torde kostnadsökningen till följd av 
utebliven sänkning av mervärdesskatten begränsa sig till uppskattningsvis 
0,8 % av den totala produktionskostnaden. 

Jag biträder Boverkets förslag till anslagsberäkning för budgetåret 
1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till /nvesteringsbidrag för bostadsbyggande för budgetåret 

I 993/94 anvisa ett förs lagsanslag på 3 J 00 000 000 kr. 

G 6. Tilläggslån för vissa reparations- och 
ombyggnadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

170 134 000 
220 000 000 
175 000 000 

Tilläggslån för vissa reparations- och ombyggnadsåtgärder i hyres- och 
bostadsrättshus är ett ränte- och amorteringsfritt lån. Det lämnas under 
vissa förutsättningar och med vissa begränsningar för den del av den 
godkända kostnaden för låneberättigade åtgärder som inte kan förräntas 
av fastigheten på normala villkor. Ränte- och amorteringsfriheten 
omprövas vart femte år under lånetiden. Vid omprövningen avskrivs 
under perioden upplupen amortering. Lånetiden är sammanlagt högst 
20 år. Lån eller delar av lån som vid utgången av lånetiden alltjämt är 
ränte- och amorteringsfria efterges. 

Tilläggslånegivningen är under avveckling. Efter utgången av juni 1992 
beviljas nya tilläggslån endast om åtgärderna ingår i ett ombyggnads
projekt som pågick den 1 juli 1992 och om projektet beviljats tilläggslån 
så sent som ur den ram för beslut om tilläggslån som riksdagen medgett 
för budgetåret 1991 /92. 

Närmare bestämmelser om långivningen finns i förordningen 
(1983: 1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus. 

Riksdagen fastställer årligen ramar för beslut om tilläggslån. Tiiläggs
lån för reparations- och ombyggnadsåtgärder i hus som är yngre än 30 
år får under budgetåret l 992/93 beviljas intill sammanlagt l 75 miljoner 
kronor. 
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Boverket 

Hela ramen för beslut om tilläggslån för reparations- och ombygg
nadsåtgärder i hus som är yngre än 30 år för budgetåret 1991 /92 - 220 
miljoner kronor - har tagits i anspråk. Samtliga ansökningar som i sin 
helhet avsåg åtgärder mot hälsorisker beviljades. 

Boverket föreslår en oförändrad ram för budgetåret 1993/94. 
Behovet av medel för utbetalning av beviljade tilläggslån beräknas av 

Boverket till 175 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har beslutat (prop. 1991/92: 100 bil.8 s. 113, bet. 
199l/92:BoU16, rskr. 1991/92:203) att stödet i form av tilläggslån för 
åtgärder i bostadshus som är yngre än 30 år skall avvecklas. Avveck
lingen skall dock ske med särskilt hänsynstagande till de ombyggnads
projekt som har påbörjats med utgångspunkt från att stöd i form av 
tilläggslån skulle komma att lämnas för projektet. 

Riksdagens beslut innebär att den aktuella långivningen fr.o.m. 
budgetåret 1992/93 begänsas till ett antal etappindelade projekt som 
huvudsakligen avser åtgärder för att avhjälpa brister som medför 
hälsorisker för de boende. Jag uppskattade vid min anmälan till förra 
året'> budgetproposition behovet av tilläggslån för dessa projekt till totalt 
ca 300 miljoner kronor, varav 175 miljoner kronor antogs behövas 
budgetåret 1992/93 och återstoden budgetåret 1993/94. Enligt vad jag har 
erfarit gör Boverket numera bedömningen att efterfrågan på medel under 
1992/93 kommer att bli ca 255 miljoner kronor. vilket skulle innebära att 
behovet av medel under budgetåret 1993/94 skulle bli bara 80 miljoner 
kronor. 

Den grupp som kan komma ifråga för tilläggslån under den tid som 
stödformen avvecklas är avgränsad genom de regler som jag nyss 
beskrivit. Enligt min bedömning finns därför inte motiv för att fortsätt
ning!>·vis rambegränsa långivningen på sätt som hittills skett. Jag föreslår 
således att långivningen under budgetåret 1993/94 får ske utan ram
begränsning. 

Jag biträder Boverkets förslag till anslagsberäkning för budgetåret 
1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Iilläggslån för vissa reparations- och ombyggnadsåtgärder 

i hyres- och bostadsrättslzus för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
förslagsanslag på 175 000 000 kr. 
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G 7. Vissa lån till bostadsbyggande 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
I 993/94 Förslag 

4 106 ()()() 
1 ()()() ()()() 

I 000 000 

Från anslaget betalas återstående räntebärande förbättringslån enligt 
förbättringslåneförordningen ( 1980: 261). Förbättrings lån kunde beviljas 
fram till utgången av juni 1987. 

Dessutom har anslaget belastats med låneutbetalningar avseende 
bostadslån som sammanhänger med vissa beslut av regering och riksdag. 

Boverket 

Enligt Boverket utbetalades under budgetåret 1991 /92 förbättringslån till 
ett belopp av 135 900 kronor. Övriga utbetalningar på anslaget för 
budgetåret hänför sig till största delen till anslagsfinansierade lån enligt 
andra förordningar. 

Enligt Boverket återstår inga ytterligare förbättringslån att betala ut. 
Boverket föreslår att regeringen föreskriver att några förbättringslån inte 
skall utbetalas efter den l juli 1993 samt att förbättringslåneförordningen 
upphör. 

När det gäller kommande utbetalningar enligt andra förordningar gör 
Boverket bedömningen att anslagsbehovet för budgetåret 1993/94 uppgår 
till 2 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar att ett anslag om 1 miljon kronor anvisas för budgetåret 
1993/94 för återstående utbetalningar som belastar anslaget. Frågan om 
avslutning av förbättringslånestödet är en fråga för regeringen. Jag avser 
att återkomma i denna fråga i annat sammanhang. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa lån för bostadsbyggande för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett förslagsanslag på 1 000 000 kr. 

G 8. Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader 

1991/92 Utgift 5 260 066 
1992/93 Anslag 1 000 
1993 /94 Förslag 16 000 000 

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har till uppgift att bevaka att 
kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder sker i erforderlig 
omfattning och ta de initiativ som krävs i detta syfte och att lämna 
kreditgarantier till kreditinstituten. Bostadskreditnämnden skall även 
förvalta och redovisa lämnade garantier. 
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Det övergripande målet för BKN är att arbeta för en effektiv och 
fungerande garantigivning för finansiering av bostadsbyggande. 

Bakgrund 

Vid utgången av år 1991 upphörde den statligt reglerade 
bostadslånegivningen för ny- och ombyggnad av bostäder. I stället svarar 
staten genom kreditgarantier fr.o.m. den 1 januari 1992 för samma 
kreditrisker som tidigare var förenade med de statligt reglerade lånen. 

BKN är en uppdragsmyndighet vilket innebär att verksamheten, 
administrationen av kreditgarantisystemet, finansieras genom avgifter från 
garantitagarna. Föregående budgetår anvisades nämnden ett reservations
anslag på 5 miljoner kronor för att täcka kostnader i inledningsskedet. 
Innevarande budgetår har nämnden ett förslagsanslag på 1 000 kronor. 
Nämnden har för likviditetshanteringen ett räntekonto med kredit hos 
Riksgäldskontoret. Krediten uppgår till 50 miljoner kronor och är avsedd 
för skadefall som inte kan täckas av garantiavgiften. För att minimera de 
administrativa kostnaderna för garantisystemet har nämnden byggt upp 
ett i princip papperslöst system för registrering och förvaring av 
garantier. Långivaren köper garantin genom en enkel registrering i 
nämndens datorsystem, BKN-systemet. Genom avtal mellan nämnden och 
kreditinstituten har instituten i normalfallet påtagit sig att själva pröva om 
förutsättningarna för kreditgaranti är uppfyllda. Först om kreditinstitutet 
begär ersättning ur garantin prövar nämnden om institutet uppfyllt sina 
åtaganden enligt avtalet och således även om garantin är giltig. Garan
tiärenden kan dock prövas av nämnden. För kreditgarantin skall långi
varen i förskott betala en årlig avgift som fastställs av regeringen. 
Avgiften är tills vidare 0,5 % av det garanterade beloppet. Nämnden 
skall bevaka att garantiavgiften ligger på en sådan nivå att förluster inom 
garantisystemet samt administrationskostnader kan täckas. Nämnden skall 
vidare vid behov lämna förslag om justering av garantiavgiftens nivå. 

Verksamheten befinner sig i ett uppbyggnadsskede, samtidigt som 
arbetsbelastningen är hög. Innevarande och kommande budgetår kommer 
att inriktas på en fortsatt uppbyggnad och stabilisering av verksamheten. 
Antalet anställda har successivt utökats. Vid utgången av budgetåret 
1991/92 hade nämnden åtta heltidsanställda. Nämndens bemanning bör 
långsiktigt anpassas till de garantivolymer som kan förväntas. Samtidigt 
bör nämnden ha en hög beredskap för en ökande skadefrekvens. 
Sammanlagt beräknas nämnden ha en bemanning på tretton heltidstjänster 
vid utgången av innevarande budgetår. 

BKN 

Under budgetåret 1993/94 förväntas antalet skador öka, samtidigt som 
antalet garantiärenden är fortsatt högt. BKN anser att det för närvarande 
är svårt att bedöma vilken omfattning verksamheten kommer att få. Det 
nya kreditgarantisystemet fr.o.m. år 1993 förväntas kräva en utökning av 
antalet anställda vid garanti- och skadeenheten. Den förväntade minsk
ningen av bostadsbyggandet förutsätts inte påverka verksamheten i någon 
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nämnvärd grad budgetåret 1993/94. Mot denna bakgrund gör nämnden 
bedömningen att bemanningen på garanti- och skadeenheten kommer att 
öka från sex: till åtta heltidstjänster under budgetåret 1993/94. Den totala 
bemanningen vid utgången av budgetåret 1993/94 beräknas därmed uppgå 
till totalt 15 hel tidstjänster. Fullt utbyggd kommer verksamheten så långt 
det nu går att bedöma att omfatta högst 20 heltidstjänster. 

lnvesteringsbehovet har inte närmare angivits i avvaktan på att 
nämndens långsiktiga ADB-strategi färdigställs. Detta beräknas ske den 
1 mars 1993. Nämnden har preliminärt angivit investerings behovet för 
budgetåret 1993/94 till 4 miljoner kronor. De beräknade investerings
kostnaderna avser främst BKN-systemet och debiteringssystemet. Även 
investeringar för komplettering av nätverk, viss ADB-utveckling, lokala 
program och för inredning och maskiner har medräknats. 

Föredragandens överväganden 

\i?rksamhetens inriktning 

BKN förväntas under kommande budgetår inrikta sina insatser på en 
fortsatt uppbyggnad och stabilisering av verksamheten. Inriktningen av 
nämndens verksamhet under budgetåret 1993/94 påverkas i hög grad av 
de genomgripande förändringar som beslutats (prop. 1991/92: 150 bil. 
1:5, bet. 1991/92:BoU23, rskr. 1991/92:343) i fråga om kreditgaranti
systemet för hus som påbörjas fr.o.m. år 1993. Den administrativa 
hanteringen av kreditgarantierna påverkas även av de förändringar som 
länsbostadsnämnder och kommunala förmedlingsorgan står inför. Andelen 
ärenden som kräver beslut av nämnden väntas öka som en följd av dessa 
förändringar. På sikt kommer antalet garantiärenden att vara en funktion 
av bostadsbyggandets omfattning. 

Antalet skadeärenden kan förväntas öka. Skadeverksamheten är i stort 
beroende av utvecklingen av den svenska ekonomin i allmänhet och 
utvecklingen på kredit- och bostadsmarknaden i synnerhet. Olika 
omvärldsförändringar har emellertid medfört att förlustriskerna i fråga 
om lån för bostäder är större än vad som varit vanligt tidigare. Riskbil
den för lån som garanteras av nämnden varierar beroende på perspektiv 
i tiden. Nämnden förväntas därför följa utvecklingen noggrant och 
utveckla system och modeller för att löpande utvärdera avgiftssättningen. 

Den resultatorienterade styrningen ställer stora krav på bl.a. resul
tatmätning och resultatanalys för uppföljning av såväl den externa som 
den interna verksamheten. Arbetet med att utveckla verksamhetsmål och 
resultatmått för verksamheten bör därför intensifieras. 

Jag bedömer att inriktningen av nämndens administration bör vara att 
den vid utgången av budgetåret 1993/94 får omfatta högst 15 hel
tidstjänster och att verksamheten fullt utbyggd bör omfatta högst 20 
hel tidstjänster. 
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Investeringar 

BKN har i sin anslagsframställning redovisat behov av ytterligare 
investeringar. Nämnden arbetar för närvarande med framtagande av en 
långsiktig ADB-strategi som skall ligga till grund för bedömningen av 
innehållet i och omfattningen av nämndens investeringsbehov. I avvaktan 
på denna har nämnden bedömt att investeringsbehovet för budgetåret 
1993/94 uppgår till högst 4 miljoner kronor. Beloppet avser främst 
investeringar i BKN-systemet, en automatisering av debiteringssystemet 
samt vissa kompletteringar i nämndens lokala PC-nätverk. Med anledning 
av detta bedömer jag att nämnden bör tilldelas en låneram på högst 
4 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstill
gångar för förvaltningsändamål. 

Ä°ndrad anslagsform 

Jag har i det föregående erinrat om att BKN :s verksamhet finansieras 
genom avgifter från garantitagarna. Nämnden har för innevarande 
budgetår anvisats ett förslagsanslag uppfört med ett formellt belopp om 
1 000 kronor på statsbudgeten för hela verksamheten. Denna regleras 
finansiellt till fullo över ett räntebärande konto med kredit i Riksgälds
kontoret, och redovisas således inte mot anslaget på statsbudgeten. I 
regleringsbrevet anger regeringen verksamhetens inriktning för det 
kommande budgetåret. Regeringen har i 1992 års budgetproposition angi
vit som inriktning bl.a. att statliga myndigheters förvaltningskostnader i 
normalfallet bör finansieras över ramanslag. Enligt min mening bör även 
nämndens förvaltningskostnader fortsättningsvis finansieras med 
anslagsformen ramanslag. Garantiverksamheten bör därvid bruttoredo
visas genom att garantiavgifterna förs till särskild inkomsttitel i statsbud
geten. Ersättningen bör föras mot inkomsttiteln Avgifter för statliga 
garantier. Som följd härav bör ett förslagsanslag för utbetalning av 
ersättning för skador föras upp på statsbudgeten med ett formellt belopp 
om 1 000 kronor. 

Anslaget för BKN har budgeterats utan hänsyn till de tekniska 
justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över
gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete
ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna 
dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten 
och särskilda frågor, avsnitt 2.2). De belopp som kommer att ställas till 
myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade 
riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 16 000 000 kr. 
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G 9. Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

Som framgått av vad jag anfört under föregående anslag bör garan
tiverksamheten föras upp på statsbudgeten under ett särskilt anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens Bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet för bud

getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

G 10. Bonusränta för ungdomsbosparande 

1991/92 Utgift 78 ()()() 
1992/93 Anslag 2 000 000 
1993/94 Förslag 4 000 000 

Under år 1988 beslutade statsmakterna att ett speciellt ungdoms
bosparande skulle inrättas (prop. 1987/88: 150 bil. 3, bet. 
1987/88:FiU21. 1987/88 rskr. 395). Lagen (1988:846) om ungdomsbo
sparande trädde i kraft i december 1988. Lagen innebär att ungdomar 
mellan 16 och 25 år kan påbörja ett sparande i vissa banker eller 
sparkassor som kan fortgå till och med det år spararen fyller 28 år. 
Riksgäldskontoret fastställer en minimiränta. Efter det att konto
innehavaren har sparat under tre år och det sparade kapitalet uppgår till 
minst 5 000 kronor, blir kontoinnehavaren berättigad till en årlig 
bonusränta på 3 % . Bonusräntan bekostas av staten. Bonusräntan betalas 
ut då kontoinnehavaren begär det eller när lån erhålles. När bonusräntan 
betalas ut upphör kontots anslutning till ungdomsbosparandet. 

Behovet av anslagsmedel är svårt att bedöma eftersom bonusränta ut
betalas först då kontot avslutas. Riksgäldskontoret har beräknat behovet 
till 4 000 000 kronor under budgetåret 1993/94. Jag ser ingen anledning 
att avvika från denna analys. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bonusränta för ungdom..~bosparande för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 4 000 000 kr. 
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G 11. Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

l ()()() 
1 ()()() 

Enligt förordningen (1973: 499) om bostadsanskaffningslån med statlig 
garanti till statstjänstemän m. fl. har under vissa förutsättningar lån med 
statlig garanti kunnat medges för förvärv av bostadsrätt eller för kon
tantinsats vid villaköp. Lån har medgivits den som i samband med änd
ring av tjänstgöringsort har fått eller kunnat få anstånd med omstatio
nering. Högsta lånebelopp har varit 30 000 kr och längsta amorteringstid 
10 år. 

Från anslaget betalas de kostnader som kan uppkomma till följd av att 
den statliga garantin behöver tas i anspråk. Anslaget disponeras av 
Kammarkollegiet. 

Enligt uppgift från Nordbanken och Kammarkollegiet fanns det 344 
lån med statlig kreditgaranti i mars 1992. Den sammanlagda lånesumman 
var 2,9 mkr. År 1986 var antalet lån 2 964 och lånesumman 38, 7 mkr. 
Den statliga garantin bar inte behövts tas i anspråk under budgetåret 
1991192. 

Föredraganden 

I 1991 års budgetproposition (prop. 1990/91:100 bil. 15, bet. 1990/91 
AU 18, rskr. 1990/91: 167) aviserades en avveckling av den statliga 
garantin för bostadsanskaffningslån. Det successivt minskade utnyttjandet 
visar att kreditgarantin numera inte i någon högre grad gör det lättare att 
lösa bostadsfrågan på den nya tjänstgöringsorten. Regeringen har därför 
upphävt förordningen om bostadsanskaffningslån. Fr.o.m. den 1 januari 
1992 beviljas inga nya lån. Förordningen gäller dock för lån som har 
beviljats dessförinnan. 

Med hänsyn härtill bör anslaget för nästa budgetår föras upp med 
endast ett formellt belopp på 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån för budget

året 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 
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H. Bidrag och ersättningar till kommunerna 

Av min tidigare redovisning framgår att den svenska ekonomin nu 
befinner sig i en djup recession. Den samlade produktionen av varor och 
tjänster föll drygt 1,5 procent både åren 1991 och 1992. Nedgången 
väntas fortsätta i ungefär samma takt också år 1993. 

Den kommunala sektorn har, sett som en helhet och i jämförelse med 
andra sektorer i samhället, acceptabla ekonomiska förhållanden under 
innevarande år och år 1993. Förhållandena kan dock variera kraftigt 
mellan enskilda kommuner och landsting. År 1994 försämras situationen. 
Det finns inte förutsättningar att sanera de offentliga finanserna enbart 
genom reduktion av statens konsumtion eller statens transfereringar till 
hushåll och företag. Detta innebär att tilldelningen av resurser till 
kommuner och landsting måste utvecklas mycket restriktivt. Ett mycket 
stort ansvar vilar på statsmakterna vad gäller att fustställa stabila 
finansiella ramar. Handlingsutrymmet för kommuner och landsting 
kommer till stor del att bestämmas av möjligheterna att effektivisera och 
avgiftsfinansiera. 

Jag avser att i vårens kompletteringsproposition återkomma med förslag 
beträffunde det finansiella utrymmet för kommunsektorn i samband med 
att jag redovisar mitt förslag till inriktning av den ekonomiska politiken 
på medellång sikt. 

Jag kommer även i det sammanhanget att ta upp frågan om regeringens 
syn på den kommunala utdebiteringen för år 1994. 

Riksdagen beslutade den 9 juni 1992 om ett nytt statligt utjämnings
bidrag till kommuner (prop. 1991/92:150 del Il, bet. 1991/92:FiU29, 
rskr. 1991/92:345). Riksdagen beslutade samtidigt om vissa förändringar 
när det gäller statsbidrag till landstingen. Vidare godkände riksdagen 
inriktningen av ett nytt system för utbetalning av kommunalskattemedel 
till kommuner och landsting. I ett senare beslut (prop. 1992/93:36, bet. 
1992/93:FiU2, rskr. 1992/93:119) har riksdagen lagreglerat hur 
övergången till de nya systemen skall ske. Samtliga förändringar träder 
i kraft den 1 januari 1993. 

Utjämningsbidrag till kommuner 

Bestämmelser om statligt utjämningsbidrag till kommunerna finns i lagen 
(1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner och förordningar
na (1992: 1591) om statligt utjämningsbidrag till kommuner och 
(1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och 
statligt utjämningsbidrag. Ett viktigt syfte med utjämningsbidraget är att 
skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna. 
Bidraget är ett komplement till kommunernas skatteinkomster och är inte 
kopplat till den verksamhet som den enskilda kommunen bedriver. Det 
nya utjämningsbidraget består av tre delar: 

ett bidrag för utjämning av kommunernas skatteinkomster upp till en 
generell garantinivå, uttryckt i procent av en uppräknad medel
skattekraft för bidragsåret, 

Prop. 1992/93: l 00 
Bilaga 8 

123 



tillägg till respektive avdrag från bidraget på grund av opåverkbara 
skillnader i strukturella förhållanden samt 
tillägg för befolkningsminskning. 

Särskilda övergångsregler gäller för utjämningsbidraget åren 1993 och 
1994. Övergångsreglerna innebär att ingen kommun skall år 1993, till 
följd av det nya statsbidragssystemet, vinna eller förlora bidrag över
stigande 1,5 procent av kommunens beräknade sammantagna inkomster 
av skatt och bidrag enligt det s.k. referensalternativet. För år 1994 får 
skillnaden mellan bidraget för år 1994 och utbetalade utjämningsbidrag 
år 1993 uppgå till högst 3 procent av summan av de beräknade skatte
inkomsterna år 1994 och utbetalat utjämningsbidrag år 1993. De 
huvudsakliga motiven för övergångsreglerna är dels att undvika alltför 
stora förändringar i enskilda kommuners bidrag, dels att åstadkomma en 
successiv infasning av det nya bidragssystemet. 

Skatteutjämningsbidrag till landsting 

Bestämmelser om skatteutjämningsbidrag till landsting finns i lagen 
(1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting och förordningarna 
(1992:677) om skatteutjämningsbidrag till landsting och (1992:678) om 
skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjäm
ningsbidrag. 

Skatteutjämningsbidrag ges till landsting i syfte att utjämna skattekraft 
och garantera medborgarna likvärdig service oavsett i vilket landsting 
man bor. Varje landstings skattekraft anges i procent av medelskatte
kraften och omfattar följande delar: 

- grundgaranti, 
- tillägg eller avdrag för åldersstrukturens inverkan på landstingets 
kostnader för sjukvård, 
- tillägg för befolkningsminskning. 

En maximering av den skattesats som läggs till grund för bidrags
beräkningen har införts i syfte att begränsa det enskilda landstingets 
möjligheter att påverka bidragets storlek. Den va:r ursprungligen satt till 
13:50 kr/skr för alla landsting, men som en konsekvens av skatteväx
lingar till följd av huvudmannaskapsförändringar tillämpas numera läns
visa högsta tillåtna skattetak. Dessa varierar år 1993 mellan 9:57 kr/skr 
och 11 :70 kr/skr. 

Skatteutjämningsavgift 

Bestämmelser om skatteutjämningsavgift för landsting finns i lagen 
(1987:560) om skatteutjämningsavgift och förordningen (1992:679) om 
skatteutjämningsavgift. 

Skatteutjämningsavgiften uppgick år 1992 till 1: 15 kr/skr för 
kommuner och 0:92 kr/skr för landsting. För kommuner avskaffas skatte
utjämningsavgiften år 1993 och för landstingen sänks den till 0:40 kr/skr. 
Som chefen för Socialdepartementet och jag anförde i 1992 års komplet-
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teringsproposition (prop. 1991/92: 150 del Il måste nuvarande system för 
ersättningar till sjukvårdshuvudmännen göras om för att skatteutjämnings
avgiften för landstingen skall kunna tas bort fr.o.m. år 1994. Erforder
liga förändringar måste kunna träda i kraft senast den l januari 1994. 
Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet. 

Finansiering av skatteutjämningsbidrag 

Skatteutjämningsbidragen följer automatiskt skatteunderlagets förändring
ar, eftersom de är knutna till medelskattekraften. 

Mellan åren 1993 och 1994 beräknas ökningen till ca 175 miljoner 
kronor. Liksom tidigare år bör denna ökning finansieras av sjukvårds
huvudmännen själva. Som jag anförde i 1992 års kompletteringspropo
sition bör detta ske antingen genom att ersättningarna till sjukvårds
huvudmännen minskas eller att nivån på grundgarantierna i skatteutjäm
ningssystemet sänks. Även denna fråga är föremål för beredning inom 
regeringskansliet. 

Anslags be räkningar 

H 1. Statligt utjämningsbidrag till kommuner 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

19 844 500 000 
40 200 500 000 

Från anslaget betalas statligt utjämningsbidrag till kommunerna enligt 
lagen ( 1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner. Ytterligare 
föreskri_fter för bidragsgivningen finns i förordningarna (1992: 1591) om 
statligt utjämningsbidrag till kommuner och (1992:678) om skattesatser 
vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag. 

Utjämningsbidraget till kommuner fastställs för ett kalenderår i sänder. 
I 1992 års kompletteringsproposition angavs den totala bidragsramen för 
år 1993 till 39 699 miljoner kronor. Efter vissa justeringar till följd av 
senare beslut uppgår bidragsramen till 39 808 miljoner kronor, varav 
hälften faller på budgetåret 1992/93 och hälften på 1993/94. 

Jag kommer i det följande att redovisa redan beslutade förändringar 
eller förslag till förändringar som avses genomföras under budgetåret 
1993/94 och som i enlighet med finansieringsprincipen bör påverka 
bidragsramen. Ytterligare förändringar kan tillkomma. 
Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen Växa med 

kunskaper - om gymnasieskolans och vuxenutbildningens reformering 
(prop. 1990/91:85, bet. 1990/91:UbUl6, rskr. 1990/91:356) skall 
gymnasieskolans reformering inledas fr.o.m. budgetåret 1992/93. Med 
anledning av förslag i 1992 års budgetproposition beslöt riksdagen att 
någon höjning av sektorsbidraget för gymnasiereformens finansiering 
inte skulle ske budgetåret 1992/93 (prop. 1991/92:I00 bil. 9, bet. 
l 991/92:UbU IO, rskr. 1991/92: 190). Riksdagen utgick därvid från att 
regeringen skulle återkomma till frågan i 1993 års budgetproposition. För 
budgetåret 1993/94 beräknar jag att 483 miljoner kronor bör tillföras 
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den kommunala sektorn för gymnasieskolans reformering. 
Riksdagen beslutade år 1989 om en ny, tvåårig ingenjörsutbildning. 

Den byggs upp successivt som försöksverksamhet inom högskolan och 
skall vara fullt genomförd budgetåret 1993/94 samtidigt som den 
fyraåriga tekniska utbildningen inom gymnasieskolan avskaffas (prop. 
1988/89:90, bet. 1988/89:UbU30, rskr. 1988/89:280). Reformen har 
hittills finansierats genom en successiv överföring av bidragsmedel 
avsedda för kommunerna till högskolans anslag för utbildning i tekniska 
yrken. Det beräknade tillkommande beloppet för budgetåret 1993/94 
utgör 38 miljoner kronor. 

I enlighet med vad som anfördes i 1992 års budgetproposition (prop. 
1991/92:100 bil. 9 s. 117) skall tandteknikerutbildningen föras över från 
gymnasieskolan till högskolan. Reformen har hittills finansierats genom 
en successiv överföring av bidragsmedel avsedda för kommunerna till 
högskolans anslag för tandtekniker. Det beräknade tillkommande beloppet 
för budgetåret 1993/94 utgör 5 miljoner kronor. 

Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet kommer senare idag att 
föreslå att kommunerna får ett ökat ansvar för praktikplatsanskaffning. 
Kommunerna bör under budgetåret 1993/94 tillföras ytterligare 25 
miljoner kronor till följd av deras ökade ansvar för praktikplatsanskaff
ning. Hälften av dessa medel avser andra halvåret 1993. 

De förändringar jag nu har redovisat och eventuellt några ytterligare 
bör alltså medföra att bidragsramen justeras. Av tekniska och praktiska 
skäl är det dock inte lämpligt att ändra ramen för utjämningsbidraget 
under löpande budgetår. Jag avser därför att återkomma till regeringen 
med förslag om hur regleringen avseende andra halvåret 1993 bör göras. 
Jag beräknar därför inte nu några medel på anslaget för den tiden. 

I 1992 års kompletteringsproposition angavs att l 900 miljoner kronor 
under åren 1993 och 1994 i första hand bör återbetalas till kommunerna 
i syfte dels att underlätta övergången från dagens statsbidragssystem till 
ett nytt system, dels att övergångsvis neutralisera vissa effekter av 
skattereformen. För budgetåret 1992/93 har i samband med kompletter
ingspropositionen anvisats ett förslagsanslag på 950 miljoner kronor. 
Kostnaderna för övergångsreglerna år 1993 bedöms uppgå till ca 
320 miljoner kronor. Halva kostnaden, dvs. ca 160 miljoner kronor, 
belastar budgetåret 1992/93. Resterande 790 miljoner kronor avses 
användas till bidrag år 1993 för skattereformseffekter. 

Kostnaderna för övergångsreglerna år 1994 beräknas uppgå ti Il 
700-800 miljoner kronor. Om dessa kostnader jämte kostnaderna för 
övergångsreglerna andra halvåret 1993, 160 miljoner kronor, skall räknas 
av från de 950 miljoner kronor som ytterligare skall återbetalas till 
kommunerna, skulle det inte återstå några medel att fördela år 1994 i 
bidrag för att mildra effekterna av skattereformen. I enlighet med vad jag 
anförde i prop. 1992/93 :36 föreslår jag därför att kostnaderna för över
gångsreglerna avseende år 1994 finansieras inom den ordinarie bidragsra
men. Det kan ske genom att garantinivån sänks, vilket innebär att 
övergångsreglerna finansieras genom en omfördelning inom kommun
kollektivet. Med utgångspunkt i bidragsramen 39 808 miljoner kronor för 
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år 1993 och vad jag i övrigt har redovisat beräknar jag preliminärt 
bidragsramen för år 1994 inkl. kostnader för övergångsregler till 
40 273,0 miljoner kronor. 

Anslaget för budgetåret 1993/94 innefattar kostnaden för utjämnings
bidrag jämte övergångsregler för andra halvåret 1993 och första halvåret 
1994. Kostnaderna för år 1993 beräknas till 40 128 miljoner kronor och 
för år 1994 till 40 273,0 miljoner kronor. För budgetåret 1993/94 
beräknar jag preliminärt kostnaderna för bidrag från detta anslag till 
40 200 500 000 kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna vad jag anfört angående finansiering av kostnaderna 

för övergångsreglerna år 1994, 
att till Statligt utjämningsbidrag till kommuner för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 40 200 500 000 kr. 

H 2. Skatteutjämningsbidrag till landsting 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

3 960 500 000 
7 922 000 000 

Från anslaget betalas skatteutjämningsbidrag till landstingen och de 
landstingfria kommunerna enligt lagen (1992:671) om skatteutjämnings
bidrag till landsting och förordningarna (1992:677) om skatteutjämnings
bidrag till landsting och (1992:678) om skattesatser vid beräkning av 
skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag. 

Med utgångspunkt i 1993 års skattesatser och en viss antagen höjning 
av skatteunderlaget mellan åren 1993 och 1994 bedöms skatteutjämnings
bidraget för år 1994 uppgå till 8 010 miljoner kronor. 

Medelsbehovet under budgetåret 1993/94 avser bidrag som utbetalas 
under andra halvåret 1993 och första halvåret 1994. Bidraget under år 
1993 uppgår preliminärt till 7 834 miljoner kronor och beräknas för år 
1994 till 8 010 miljoner kronor enligt dagens regelsystem. Hälften av 
beloppen för kalenderåren 1993 respektive 1994, sammanlagt 7 922 
miljoner kronor, betalas ut under budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Skatteutjämningsbidrag till landsting för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 7 922 000 000 kr. 
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H 3. Bidrag med anledning av införandet av ett nytt 
statsbidragssystem, m. m. 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

950 ()()() ()()() 
790 ()()() ()()() 

I syfte att minska den tillfälliga likviditetsförbättringen i kommuner och 
landsting höjdes år 1992 den allmänna skatteutjämningsavgiften tillfälligt 
med 25 öre per skattekrona (prop. 1990/91 : 100 bil. 9, bet. 
1990/91:FiU29, rskr. 1990/91:248). Riksdagen delade regeringens 
uppfattning att de indragna medlen bör återföras till kommunerna för att 
underlätta skiftet av statligt transfereringssystem till den kommunala 
sektorn. 

I 1992 års kompletteringsproposition angavs att 1 900 miljoner kronor 
under åren 1993 och 1994 i första hand bör återbetalas till kommunerna 
i syfte dels att underlätta övergången från dagens bidragssystem till ett 
nytt system, dels att övergångsvis reglera vissa effekter av skatterefor
men. För budgetåret 1992/93 har ett förslagsanslag på 950 miljoner 
kronor anvisats. Regeringen har fått riksdagens bemyndigande att efter 
generella principer utge bidrag med anledning av införandet av ett nytt 
statsbidragsystem. Bidraget avses fördelas med hänsyn tagen till varje 
kommuns skattekraftsutveckling före och efter skatterefonnens genom
förande. Kommuner som har en så hög egen skattekraft att den faller 
utanför det nya statsbidragssystemet bör inte få något bidrag. 

Regeringen bör bemyndigas att fördela ytterligare bidrag för att 
övergångsvis mildra effekterna för de kommuner vars skatteunderlag 
relativt sett påverkats mest negativt av skattereformen. För budgetåret 
1993/94 bör 790 miljoner kronor anvisas för att finansiera ytterligare 
bidrag med anledning av skattereformen. Bidraget bör fördelas efter i 
huvudsak samma principer som avses tillämpas för år 1993. Vid 
bedömningen av anslagsbehovet har jag tagit hänsyn till att de beräknade 
kostnaderna för övergångsreglerna andra halvåret 1993 belastar anslaget 
för Statligt utjämningsbidrag till kommuner. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag med anledning av införandet av ett nytt 

statsbidrag.,ystem m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags
anslag på 790 000 000 kr. 
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I. Övriga ändamål 
I 1. Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 

1991/92 utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

12 343 000 
10 000 000 
6 000 000 

Enligt lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av 
motorfordon, som upphävts vid utgången av september 1988 men som 
tillämpas övergångsvis i vissa fall, utgår bidrag till sådana handikappade 
motorfordonsägare som har ett gällande beslut om befrielse från årlig 
vägtrafikskatt. Bidragen motsvarar skattekostnaderna för viss mängd 
bensin som för ägare av bil uppgår till 700 liter och för ägare av 
motorcykel till 250 liter för helt år. Bidragen betalas i efterskott för 
budgetår. 

Ärenden om bidrag handläggs för närvarande av Riksskatteverket. De 
arbetsuppgifter som sköts av verkets beskattningsavdelning i Ludvika förs 
fr.o. m. den 1 juli 1993 över till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. 
Det bör gälla även frågor om bidrag som betalas från detta anslag. Jag 
avser att senare lägga fram förslag till de ändringar i lagen om bidrag till 
vissa handikappade ägare av motorfordon som detta föranleder. 

En ny form av bitstöd för handikappade som börjat tillämpas den 1 
oktober 1988 medför att utbetalningarna på detta anslag minskar 
successivt. För budgetåret 1993/94 beräknar jag kostnaderna för bidrag 
som betalas från detta anslag till 6 000 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bi.drag till vissa handikappade ägare av motorfordon för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 6 000 000 kr. 

I 2. Exportkreditbidrag 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 199 000 
1 000 
1 000 

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. 
Bidrag 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. Någon tillförlitlig beräkning av kostnaderna för denna 
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bidragaform kan inte göras. Ett av skälen till detta är att yrkandena om 
bidrag är beroende av taxeringsutfallet. 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 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Exportkreditbidrag för budgetåret 1993/94 anvisa ett för

slagsanslag på 1 000 kr. 

I 3. Kostnader för vissa nämnder m.m. 

Från anslaget betalas kostnader - i regel arvoden till ledamöter och 
ersättare m. m. - för Statstjänstenämnden (såvitt avser statsverket), Statens 
tjänstebostadsnämnd, Statens trygghetsnämnd, Skiljenämnden i vissa 
trygghetsfrågor, Skiljenämnden för arbetsmiljöfrågor, Statens ansvarsnä
mnd, Offentliga sektorns särskilda nämnd, Statsförvaltningens centrala 
förslagsnämnd, Offentliga arbetsgivares samarbetsnämnd (såvitt avser 
statsverket), Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd, Nämnden för 
vissa pensionsfrågor, Statens utlandslönenämnd, Nämnden för lokalanstäl
lda, Statens chefslönenämnd, Ekonomiska rådet, Statens krigsförsäkrings
nämnd och Statens krigsskadenämnd. Från anslaget betalas även Sveriges 
bidrag till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet. 

För innevarande budgetår har ett förslagsanslag på 3 187 000 kr. 
anvisats. I avvaktan på den forskningsproposition som regeringen avser 
att återkomma med under våren föreslår jag att anslaget förs upp med 
oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att i avvaktan på särskild forskningsproposition till Kostnader för 

vissa nämnder m. m. för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsan
slag på 3 187 000 kr. 

I 4. Bokföringsnämnden 

1991192 Utgift 3 841 000 
1992/93 Anslag 4 377 000 
1993/94 Förslag 4 364 000 

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. Nämndens 
kanslifunktion fullgörs av Finansinspektionen. 
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Bokföringsnämnden 

Bokföringsnämndens (BFN) kanslifunktion fullgörs av Finansinspek
tionen. Vissa besparingar har kunnat göras genom denna samordning. 
Även när det gäller nämndens funktion att utveckla god redovisningssed 
kan samordningsvinster på sikt uppnås. 

Det finns ett stort behov av normgivning på redovisningsområdet. 
Särskilt under perioder med ekonomiska svårigheter för företagen är det 
viktigt att dessa har en välordnad bokföring som underlag för beslut. 

BFN har ett särskilt ansvar för att utveckla redovisningsstandarden 
hos de små företagen. Nämnden har lagt ned betydande resurser på att 
utarbeta en redovisningshandledning för nyblivna företagare. 

I frågor avseende löpande bokföring, ADB och arkivering har nämnden 
initierat projekt för att utarbeta rekommendationer avseende löpande 
bok.föring med ADB-hjälpmedel, elektroniskt överfört räkenskapsmate
rial och telefax samt nya lagringsmedia. Arbetet kommer att fortsätta 
med ytterligare kompletterande rekommendationer och uttalanden. Ett 
annat angeläget område där det finns ett stort behov av vägledning är 
enskilda näringsidkares löpande bokföring och bokslut, särskilt med 
inriktning på gränsdragningen mellan företagarens näringsverksamhet 
och privatekonomi. Liknande behov finns beträffunde handelsbolagens 
bokföring samt generellt för de mindre företagen. 

BFN: s verksamhet som remissorgan kan inte planeras långsiktigt men 
det kan förväntas att det behövs betydande insatser för denna verksamhet. 

Den verksamhet som planeras kommer enligt nämndens bedömning 
att medföra ungefär samma personalbehov som för närvarande. Vissa 
rationaliseringsvinster uppkommer på gund av sammanslagningen av 
kanslifunktionen med Finansinspektionen. Rationaliseringsvinsterna kan 
beräknas till 200 000 kr. för budgetåret 1993/94, varav 150 000 kr. avser 
löner. De frigjorda resurserna bör användas för särskilda projekt. 

Föredragandens överväganden 

En kommitte med uppgift att göra en översyn av redovisningslagstift
ningen tillkallades under år 1991 (dir. 1991 :71). Kommitten skall bl.a. 
överväga vilka principer som bör gälla för sådan kompletterande norm
givning som sker genom rekommendationer av olika expertorgan på 
redovisningsområdet. Genom tilläggsdirektiv (dir. 1992: 19) har kom
mitten fått i uppdrag att också utreda frågan om bokföringsnämndens 
ställning. Jag gör därför bedömningen att den övergripande inriktningen 
av BFN: s verksamhet i avvaktan på kommittens ställningstagande bör 
vara oförändrad. 

Anslaget för BFN har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste
ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergång
en till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 
chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda 
frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens 
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disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna 
och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bol..föringsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
förslagsanslag på 4 364 000 kr. 

I 5. Stöd till idrotten 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

411 128 000 
511 173 0001 

511 173 000 

Reservation 

1Därtill föreslås I mkr över Tilläggsbudget 1 (prop. 1992/93:105). 

11 945 

Anslaget används för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund (RF) för 
den verksamhet som bedrivs av förbundet och till förbundet anslutna 
organisationer. Från anslaget lämnas också bidrag till vissa utanför RF 
stående organisationer och till motionsverksamhet för studerande vid 
kårorterna. För anslagets användning gäller de av 1970 års riksdag 
beslutade riktlinjerna för organisationsstöd till idrotten (prop. 1970:79, 
bet. 1970:SU122, rskr. 1970:291). Från anslaget lämnas vidare bidrag 
till riksanläggningar för den samlade idrottsrörelsens behov samt bidrag 
till mindre föreningsanläggningar för idrott och friluftsliv. Därutöver 
lämnas bidrag till lokal ungdomsverksamhet på idrottens område (prop. 
1989/90: 100 bil. 13, s. 80, bet. l989/90:KrUl5, rskr. 1989/90: 161) och 
bidrag till RF som stöd för den forskning och utveckling 111. m. som 
bedrivs av förbundet. 

Sveriges riksidrottsförbund (RF) 

Svensk idrottsrörelse med sina ca 2,5 miljoner medlemmar skapar 
tillsammans verksamhet som förutom det idrottsliga fostrar hundratusen
tals ungdomar i samarbete, ledarskap och demokratiska spelregler. 
Uppskattningsvis lägger idrottens ca 500 000 ideella ledare tillsammans 
ner 140 miljoner timmar per år på att leda ungdomar i lokala idrotts
föreningar runt om i landet. 

Vid 1991 års riksidrottsmöte (RIM) antogs en prioritering av tre 
huvudområden för idrottsrörelsen under den kommande tvåårsperioden. 
Dessa var stärk idrottens trovärdighet,förbättra idrottensförutsättningur 
och stärk idrottens internationdlu agerande. RF avser att arbeta med 
detta inom följande områden. 

Idrottens trovärdighet skall utvecklas genom ett intensivt arbete med att 
pröva hur idrottens ekonomiska resurser används, en fortsatt kamp mot 
dopning - för en god etik inom idrotten, underlätta och förbättra en 
integration av invandrare genom idrottslig samhörighet, ett aktivt arbete 
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med att stärka kvinnans roll i idrotten och att förbättra friskvårdsarbetet 
samt att tillgängliggöra fakta genom att initiera undersökningar om 
idrotten. 

RF vill förbättra idrottens förutsättningar genom att stärka det ideella 
ledarskapet, värna det allmännas stöd till idrotten och förenkla onödig 
administration både inom idrotten och gentemot omvärlden. Vidare vill 
idrottsrörelsen genom bl.a. idrottens utvecklingscentra genomföra en 
strategisk satsning för att utveckla prestationsidrotten. 

ldrottsrörelsen vill stärka idrottens internationella agerande genom ett 
aktivt deltagande i diskussionerna inför beslutet om ett svenskt med
lemskap i EG. Vidare vill man sprida kunskap om den svenska demo
kratiska idrottsmodellen i andra länder samt stärka specialförbundens 
internationella inflytande. 

Ett par viktiga uttalanden från RIM I 99 I var dels att det är idrottens 
vilja att regeringen inte har ombudsplatser i riksidrottsstyrelsen, dels en 
önskan att statens stöd till idrottens forskning i ökad utsträckning bör 
tillföras Centrum för idrottsforskning. 

För idrottens mer än 27 000 föreningar har traditionellt lotterier och 
spel utgjort en viktig inkomstkälla. RF menar dock att idrottens 
möjligheter att finansiera sin verksamhet på detta sätt har försämrats 
under en längre tid. Ett undantag har bingospel utgjort. Enligt RF medför 
den av riksdagen beslutade skattereformen även fortsättningsvis en 
belastning på föreningarnas och förbundens ekonomi. Här pekar man på 
det orättvisa i att vissa idrotter drabbats särskilt hårt genom att hyra och 
tillhandahållande av vissa anläggningar belagts med mervärdesskatt. 

RF:s anslagsframställning uppgår sammanlagt till 767 ,9 mkr och 
innefattar stödet från AB lipstjänst. Framställningen omfattar i huvudsak 
fyra utgiftsområden. RF begär 409 mkr för stöd till gemensam verksam
het och idrottens organisationer, 100 mkr för stöd till utveckling av 
riksanläggningen Bosön samt 13,9 mkr för stöd till Sveriges deltagande 
i vinter-OS och paralympics i Norge samt de dövas världsspel i Bulgarien 
och dessutom 245 mkr för stöd till lokala organisationer. Sammantaget 
innebär anslagsframställningen ett ökat anslag, inberäknat stödet från AB 
1ipstjänst, med 201,7 mkr. 

RF pekar på flera för idrottsrörelsen gemensamma uppgifter. En sådan 
är att vidta flera åtgärder i en nödvändig strukturrationalisering av 
distriktsorganisationerna för att erhålla lägre kostnader och ökad 
effektivitet. Här utvecklar man behovet av en effektivisering av idrottens 
egen organisation och pekar på en ökad kostnadsmedvetenhet och krav 
på en modernare organisationsstruktur inom idrotten. Ett led i detta är 
utbyggnaden av ett gemensamt datanätverk inom idrotten. 

RF pekar vidare på vikten av att samla landets resurser för idrotts
forskning och bidrar därför till det av regeringen inrättade Centrum för 
idrottsforskning, där man offensivt kan utveckla idrottens och samhällets 
möjlighet att initiera, inspirera och underlätta forskning kring för idrotten 
vitala frågor. Vikten av ett kraftfullt anti-dopningsarbete betonas också. 

För de 63 specialidrottsförbunden (SF) inriktas den planerade 
verksamheten under budgetåret 1993/94 främst på att stärka idrottens 
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tävlingsverksamhet och friskvårdsarbete med basen i det ideella 
ledarskapet, syftande till att utveckla barn- och ungdomsidrotten. SF vill 
möta idrottens internationella beroende genom en ökad representation i 
olika internationella organ, vilket även aktivt kan bidra till att öka 
förutsättningarna att få stora internationella idrottsarrangemang till 
Sverige. 

RF har vidare begärt medel för en kraftfull utveckling av idrottens 
riksanläggning Bosön. Alla idrotter skall ha tillgång till en idrottshall, 
vistelse, träning och utbildning på Bosön. Här planeras också ett nytt 
hotell och Idrottens hus, där RF och intresserade SF ska hålla till. 

För de utanför RF stående organisationerna begär RF samma utveck
ling av bidraget som för SF. RF har valt att redovisa dessa organisa
tioners anslagsframställningar inom ramen för gemensam verksamhet. 

För uppförande, tillbyggnad eller upprustning av mindre idrotts
anläggningar som ägs av idrottsförening kan bidrag lämnas av RF. 
Bidragen skall vara av betydelse för anläggningarnas tillkomst. 

Föredragandens överväganden 

Inledning 

Idrottsrörelsen är vårt lands största ideella folkrörelse och aktiverar fler 
ungdomar än någon annan föreningsverksamhet. Den gemenskap som 
uppnås inom idrottsföreningarna är av stor vikt för många människor 
över hela landet. ldrottsrörelsens förmåga att engagera medborgare i 
idrottsaktiviteter, social verksamhet och i demokratiska beslutsprocesser 
spelar en viktig roll i utvecklingen av det svenska samhället. Enligt min 
mening innebär bl.a. dessa förhållanden att det är angeläget för det 
allmänna att på olika sätt stödja idrottsrörelsens verksamhet. 

ldrottsrörelsens frihet och oberoende utgör en väsentlig del för dess 
funktion som en ideell och demokratisk folkrörelse. Mot denna bakgrund 
bör regeringen inte utse representanter i riksidrottsstyrelsen. 

Jag har tidigare meddelat min principiella uppfuttning och välkomnat 
det uttalande som riksidrottsmötet gjort i denna fråga. Jag föreslår nu att 
regeringens ombud i riksidrottsstyrelsen avskaffus fr.o.m. den 1 juli 
1993. Jag kommer nedan att beskriva vilka konsekvenser jag föreslår bör 
följa av detta. 

Som jag framhållit tidigare är det angeläget för det allmänna att stödja 
idrottsrörelsens verksamhet. Statens stöd till idrotten och dess organisa
tion utgör en nödvändig grund för idrottsrörelsen som med bas i detta 
stöd själv prioriterar och utvecklar sin verksamhet. I den samhällseko
nomiska situation som nu råder är det emellertid svårt att skapa utrymme 
för att öka det allmännas ekonomiska stöd till idrotten. Enligt min 
mening bör dock, så långt som möjligt, de ideellt verkande ledarnas ad
ministrativa uppgifter begränsas, då dessa uppgifter ofta upplevs som 
byråkratiska och krångliga. Inte minst kan skatter och avgifter som 
minskar utbytet av aktiviteter syftande till att stärka idrottsrörelsens 
ekonomi omprövas, ett exempel är spelskatten på Bingo. Jag har kallat 
en expert från idrottsrörelsen på idrottsskatteområdet till Utredningen om 
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vissa mervärdesskattefrågor, Fi 1992:02. På detta vis kan idrottsrörelsens 
egna förslag få en direkt prövning i utredningens arbete. Min avsikt är 
att, i avvaktan på utredningens förslag, redan under våren i viss 
utsträckning rätta till den ifrågasatta gränsdragningen för mervärdesskatt 
vid tillhandahållande av vissa idrottsanläggningar. 

För att stärka idrottsrörelsens frihet och oberoende är det viktigt att 
stärka dess möjligheter till egenfinansiering. De ideella organisationernas 
andel av spelmarknaden har under flera år sjunkit, även om ett positivt 
trendbrott har inträffut på senare tid. Nettointäkterna efter olika skatter 
och kostnader har inte utvecklats på ett önskvärt sätt. I samband med 
ställningstagande till betänkanden från de utredningar som berör 
folkrörelserna och dess finansieringsmöjligheter, främst Lotteriut
redningen (C 1991:01) och Utredningen av statens bidrag till ideella 
organisationer (C 1992:05), bör möjligheterna av att öka utrymmet för 
de ideella organisationernas egenfinansiering uppmärksammas. Delvis bör 
detta ske genom att de ideella folkrörelsernas önskemål om ett ökat 
utrymme på spelmarknaden beaktas. Det är också naturligt att en viss del 
av AB 1ipstjänsts överskott överförs till idrotten med tanke på att AB 
Tipstjänsts spel till stor del baseras på idrottsevenemang. Jag återkommer 
längre fram till denna fråga. 

Avskaffande av regeringens ombud i riksidrottsstyrelsen 

Det förhållandet att regeringen haft ombud i riksidrottsstyrelsen har 
motiverat att riksidrottsförbundet anförtrotts myndighetsliknande funktion. 
Med detta avser jag främst RF:s relation till olika utanförstående 
organisationer som får bidrag från detta anslag. Denna reform stärker, 
som jag tidigare anfört, idrottsrörelsens oberoende gentemot statsmakten. 

Under innevarande budgetår får nio utanförstående organisationer 
bidrag över detta anslag. Tre av dessa, De Svenska Lantliga 
Ryttarföreningarnas Centralförbund, Svenska Ponnyryttarförbundet och 
Ridfrämjandet har beslutat gå samman med Svenska Ridsportens 
Centralförbund (SRC) i det nybildade Svenska Ridsportförbundet. Då 
SRC sedan tidigare är medlem i RF har riksidrottsstyrelsen beslutat att 
det nya Ridsportförbundet skall upptas som medlemsförbund. Med 
bakgrund i detta föreslår jag att bidraget till Svenska Ridsportförbundet 
fördelas inom ramen för bidrag till specialförbunden inom RF. 

Jag föreslår vidare att bidraget till de återstående sex utanförstående 
organisationerna; Friluftsfrämjandet, Sveriges Sportfiske- och 
fiskevårdsförbund, Svenska Livräddningssällskapet-Simfrämjandet, 
Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Båtunionen och Cykelfrämjandet, 
beräknas på sådant sätt att bidraget inkluderar nuvarande organi
sationsbidrag samt respektive organisations del av det gemensamma 
statliga stödet för bidrag till lokal ungdomsverksamhet på idrottens 
område. Det ankommer då på respektive organisation att bedriva lokal 
ungdomsverksamhet med stöd av detta bidrag. Anslagsframställningarna 
bör inlämnas till RF som sammanställer och vidarebefordrar dem utan 
prioritering till regeringen för ställningstagande. 
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Vad gäller de f.n. 23 olika studentkårer vid universitet och högskolor 
som uppbär statligt stöd för studenternas motionsverksamhet föreslår jag 
att ansökan om bidrag inlämnas till RF som bör sammanställa och 
vidarebefordra dem med ett särskilt yttrande till regeringen för ställnings
tagande. 

Det bör ankomma på RF att, efter utbetalning från Kammarkollegiet, 
administrera fördelningen av samtliga bidrag som lämnas över idrotts
anslaget. De utanförstående organisationerna och studentkårerna skall ge 
in de handlingar som RF behöver för att årligen i samband med 
anslagsframställningen till regeringen kunna redovisa hur medlen 
disponerats utifrån de riktlinjer som angetts för användandet av bidraget. 

Jag föreslår att de sammanslutningar av organisationer med nära 
knytning till RF:s medlemsorganisationer som får medel genom riks
idrottsstyrelsens beslut även fortsättningsvis får detta stöd på samma sätt 
som tidigare. De organisationer som jag främst avser är idrottsrörelsens 
studieförbund SISU och Sveriges Olympiska Kommitte. 

Anslagets fördelning 

Den roll som RF har i fördelningen av statens stöd till idrotten förutsätter 
att nödvändiga prioriteringar redovisas. RF har i årets anslagsframställ
ning fäst uppmärksamhet på denna uppgift, men överlämnat till rege
ringen att göra erforderliga prioriteringar. 

En fråga som får allt större vikt är folkhälsoarbetet. Idrottens 
betydelse för människors allsidiga rekreation är stor. RF har vid 
riksidrottsmötet prioriterat detta arbete. Idrotten har stor betydelse i 
rehabiliteringen av handikappade liksom vid integrering av handikappade 
i de ickehandikappades värld. Arbetet med att integrera invandrare sker 
naturligt inom idrotten och tjänar som förebild i det svenska samhället. 
Jag vill uttrycka mitt starka stöd för riksidrottsmötets beslut att öka 
ansträngningarna för att rekrytera ungdomar till idrottens beslutande 
församlingar. Idrottens utveckling och möjlighet att rekrytera ledare 
bygger på att idrotten ger utrymme i olika positioner för människor som 
är representativa för medlemmarna. Jag delar också RF:s uppfattning att 
det är angeläget att engagera fler kvinnor som ledare på olika nivåer. Det 
handlar såväl om ett aktivt rekryteringsarbete som stödjande insatser för 
kvinnor som ledare. De olika specialförbundens ansvar är här stort. 
Under anslaget har medel beräknats för dessa ändamål. 

Jag noterar med tillfredsställelse att RF under året har minskat sina 
administrationskostnader och att man är beredd att gå vidare med att se 
över idrottsrörelsens organisation i syfte att frigöra nya resurser genom 
lägre kostnader och högre effektivitet. Det är en angelägen fråga för 
varje organisation och jag utgår ifrån att idrottens organisationer med 
närliggande verksamhet, såväl inom som utanför RF, prövar fonner för 
ett mer effektivt användande av resurserna. 

Elitidrotten är en liten men betydelsefull del av det totala idrottsut
budet. Den bidrar i betydande omfattning till medborgarnas positiva 
upplevelser och känsla av samhörighet på olika nivåer. Genom medias 

Prop. 1992/93: l 00 
Bilaga 8 

136 



bevakning når elitidrotten också ut till alla människor. Idrottens etiska 
hållning och avståndstagande från dopning och det idrottsanknutna våldet 
är viktig inte minst då elitidrottsmän ofta utgör förebilder för många barn 
och ungdomar. Det är en fråga för RF och dess specialförbund att med 
stöd av anslaget och i erforderlig omfattning tillsammans med Sveriges 
Olympiska Kommitte sörja för att erforderligt stöd till elitidrotten ges. 
Jag ser i detta sammanhang med intresse på skapandet av Centrum för 
prestationsutveckling samt framväxten av idrottens utvecklingscentra vilka 
syftar till att utveckla prestationsidrotten. RF bör vid fördelningen av 
anslaget prioritera specialförbundens verksamhet. 

Jag vill liksom RF framhålla den stora vikten av de ideellt arbetande 
ledarnas insatser för idrotten och samhället i stort. Det är därför 
angeläget att ledarna ges bra utbildningsmöjligheter. Jag vill här särskilt 
peka på det arbete som utförs inom ramen för idrottens eget studieför
bund (SISU). 

Insatser för barn och ungdomar är en viktig del av idrottsrörelsens 
verksamhet. Idrottsrörelsen aktiverar ett stort antal barn och ungdomar. 
Det lokala aktivitetsstödet är av stor betydelse för den lokala idrotten och 
dess möjlighet att aktivera ungdomar. I detta sammanhang är det viktigt 
att peka på idrottsrörelsens ansvar att se till så att flickor och pojkar ges 
samma villkor för att delta i all form av idrott. Jag har därför gett RF 
i uppdrag att komma in till regeringen med en första redovisning av den 
könsmässiga fördelningen av det statliga bidraget till lokal ungdoms
verksamhet avseende innevarande budgetår. 

Under budgetåret 1991/92 genomfördes mer än 6,8 miljoner bidrags
berättigade aktiviteter med mer än 51 miljoner deltagare av föreningar 
som erhåller bidrag under detta anslag. För innevarande budgetår har 196 
miljoner kr anvisats under denna del av anslaget. Det ankommer på RF 
att prioritera förstärkning av detta bidrag. 

Riksidrottsmötet beslutade att stärka idrottens internationella agerande 
och att verka för ett enat idrotts-Europa och för en utveckling av idrotten 
på dess egna villkor och på demokratiska grunder. Jag välkomnar det 
angelägna arbete som idrottsrörelsen bedriver i relationerna till de nya 
demokratierna i Baltikum och andra delar av Central- och Östeuropa. 

RF pekar på betydelsen av att svenskar ges förutsättningar att åta sig 
internationella förtroendeuppdrag på idrottens område. Jag delar RF:s 
uppfattning att detta är av stor betydelse för den svenska idrottsrörelsen. 
Jag ser positivt på att idrottsrörelsen arbetar för att stärka Sveriges 
möjligheter att erhålla värdskap för internationella idrottsevenemang. I 
samband med förberedelserna för ett svenskt medlemskap i EG vill jag 
understryka vikten av att den svenska idrottsrörelsen även fortsättningsvis 
nära följer utvecklingen i de frågor som är av betydelse för idrotten. 

I enlighet med vad jag ovan anfört har jag beräknat medel för de sex 
utanförstående organisationerna samt till studentkårernas motionsverksam
het för studenter vid universitet och högskolor. 

Jag har även beräknat medel för Sveriges deltagande vid vinter-OS och 
paralympics i Norge 1994. 

Det är av stort värde att de lokala föreningarna ges möjlighet att 
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uppföra anläggningar av olika slag. För att stimulera till och möjliggöra 
detta finns under detta anslag stödet till s.k. mindre anläggningar. Jag 
anser att det bör ankomma på RF att fördela medlen på ett för idrotten 
lämpligt sätt. 

Forsknings- och utvecklingsarbetet är av stor betydelse för att idrotten 
skall kunna fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. Det gäller såväl från 
folkhälsosynpunkt som från rent idrottslig synpunkt. Jag ser förstärkta 
insatser på idrottsutbildningens område och en mera långsiktig kun
skapsuppbyggnad inom idrottsforskningen som betydelsefulla förutsätt
ningar för utvecklingen av svensk idrott. RF:s beslut att av årets anslag 
fördela 5 miljoner kr till verksamheten inom Centrum för idrottsforskning 
finner jag vara en angelägen prioritering. I övrigt ber jag att få hänvisa 
till den kommande forskningspropositionen. 

Lagen mot dopning är nu i kraft. Jag konstaterar med tillfredsställelse 
att idrottsrörelsen konsekvent och målmedvetet ökat ansträngningarna för 
att motverka användningen av olika dopningmedel och andra droger inom 
idrotten. Samhället har genom lagstiftningen tagit ett ansvar för att hindra 
tillgängligheten av olika dopningpreparat som riskerar att skada brukare 
och indirekt andra människor. Jag noterar med tillfredsställelse de 
initiativ som RF tagit gentemot myndigheter och institutioner vilka inom 
ramen för sitt arbete berörs av lagstiftningen på detta område. Jag 
instämmer mot denna bakgrund i RF:s vilja att prioritera idrottens arbete 
på detta område. 

I den mån RF finner skäl att bedriva någon ytterligare verksamhet än 
vad jag berört i denna föredragning så ankommer det på RS att inom 
ramen för anslaget genomföra erforderliga omprioriteringar för att 
möjliggöra detta. 

Sammanfattningsvis föreslås anslaget uppgå till totalt ca 511 miljoner 
kr. 

AB Ttpstjänst 

AB Tipstjänst har och har alltid haft ett nära samarbete med idrotten. 
Bolagets idrottsanknutna spel står för ca hälften av bolagets omsättning 
och för ca 1/3 av bolagets vinst. En stor målgrupp för Tipstjänsts 
produkter är idrottspublik varför det också är naturligt att en del av 
bolagets strikt kommersiella marknadsföringsinsatser styrs mot 
idrottsevenemang och idrottsföreningar. Om dessa strikt kommersiella 
insatser beslutar naturligtvis bolaget. Då AB Tipstjänst använder 
idrottsevenemang som spelobjekt är det enligt min mening rimligt att en 
del av det statliga idrottsstödet kanaliseras via Tipstjänst. 

Riksdagen biföll (bet. 1990/91:FiU19, rskr. 1990/91:210) regeringens 
förslag i 1991 års budgetproposition (prop.1990/91: 100 bil. 8) att AB 
Tipstjänst skulle vara oförhindrat att stödja idrotten med upp till 50 
miljoner kr årligen. 

1 1992 års budgetproposition anförde jag att Tipstjänst inte bör besluta 
om fördelningen av detta stöd utan att regering och riksdag bör ta 
ställning till stödets storlek och idrotten inom sig fördela medlen. För 
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budgetåret 1992/93 fastställdes genom riksdagens beslut (prop. 
1991/92:100 bil. 8, bet. 1991/92:KrU15, rskr. 1991/92:150) att 
lipstjänsts bolagsstämma skulle ges möjlighet att inom en ram om 55 
miljoner kr besluta om stöd till idrotten i form av ett samlat bidrag till 
Riksidrottsförbundet. . 

På ordinarie bolagsstämma i lipstjänst den 2 juni 1992 beslutades att 
55 miljoner kr skulle tillföras idrotten i enlighet med riksdagens beslut. 

Av samma skäl som tidigare anser jag att Tipstjänsts bolagsstämma bör 
ges fortsatt möjlighet att besluta om ett sådant bidrag till riks
idrottsförbundet att användas påföljande budgetår. Även om en utvidg
ning av ramen har övervägts anser jag att den bör uppgå till 55 miljoner 
kr för budgetåret 1993/94. 

Övriga humdtitlar m. m. 

Jag vill slutligen ge en samlad redovisning av hela det statliga stödet till 
idrotten. Sammanlagt kan de statliga anslagen till idrotten beräknas uppgå 
till nära 1 000 miljoner kr. Utöver det stöd som redovisas under detta 
anslag har idrotten erhållit medel under följande huvudtitlar. 

Under tredje huvudtiteln har anvisats medel för idrottsrörelsens 
internationella deltagande, t.ex. i samarbetet inom idrottens område i 
Norden och i Europarådet samt för vissa biståndsinriktade insatser och 
demokratiutvecklande verksamhet i Baltikum. 

Under fjärde huvudtiteln har anvisats ca 2 mkr för de idrottsplutoner 
som för närvarande finns upprättade vid tretton förband i olika delar av 
landet. Kostnaderna avser vämpliktskostnader för den del av utbild
ningstiden som ägnas åt idrottsverksamhet. Därtill kommer bidrag på ca 
1,2 mkr till Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsförbund och Svenska 
Sportskytteförbundet samt medel till Försvarets civila idrottsförbund och 
Svenska Pistolskytteförbundet. Under femte huvudtiteln har utgått vissa 
projektmedel för idrottsrörelsens deltagande i samhällsarbetet mot droger 
och missbruk. 

Under åttonde huvudtiteln har anvisats drygt 7 mkr för professurer med 
anknytning till idrott samt för verksamheten vid Centrum för 
idrottsforskning m.m. Inom ramen för statens stöd till folkbildningsrådet 
har idrottens studieförbund SISU, folkhögskolorna i Lillsved och Bosön 
samt Hästsportens folkhögskola i Kolbäck erhållit medel. Regeringen har 
inget direkt inflytande över storleken av de medel som fördelas till varje 
speciell typ av utbildning. 

Av medel som anvisats under tionde huvudtiteln till lönebidrag för 
arbetshandikappade ingår bidrag till uppskattningsvis ca 3 000 löne
bidragsanställda som huvudsakligen är verksamma i idrottsföreningar. 
Statens bidrag kan här beräknas till ca 450 mkr. 

Utöver detta bidrog under förra året Allmänna arvsfonden med ca 2,2 
miljoner kr till lokala idrottsföreningars ungdomslokaler, klubbstugor 
och dylikt. Allmänna arvsfonden har under året varit föremål för 
utredning, och förslag till ny lagstiftning bereds för närvarande i 
regeringskansliet. 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreslås anslaget Stöd till idrotten uppgå till ca 
511 miljoner kr. Det bör ankomma på regeringen att efter förslag från 
RF besluta om närmare fördelning av anslaget. Tiil detta kommer att AB 
Tipstjänsts bolagsstämma ges möjlighet att besluta om stöd till idrotten 
i form av ett samlat bidrag till RF inom en ram om 55 miljoner kr. 

Hemställa11 

Jag hemställer att regeringen 
1. föreslår riksdagen att till Stöd till idrotten för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 511 173 000 kr, 
2. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört i det 

föregående om stöd till idrotten från AB Tipstjänsts överskott. 

I 6. Höjning av grundkapitalet i Nordiska 
investeringsbanken 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

31 (}(}() (}(}() 
31 (}(}() (}(}() 

Riksdagen godkände i enlighet med regeringens förslag, genom beslut 
den 9 april 1992 (prop. 1991/92: 100 bil 8, bet. 1991/92:FiU12, rskr. 
I 991/92: 198) att svenska staten åtar sig betalningsansvaret för Sveriges 
andel, uppgående till 300 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR) av en 
mellan medlemsländerna överenskommen höjning av Nordiska investe
ringsbankens gnmdkapital (en SDR motsvarade 8,309 svenska kronor den 
18 november 1992). Beslutet innebär att 11,25 miljoner SDR skall ställas 
till bankens förfogande inom överenskomna tidsfrister. Riksdagen beslöt 
samtidigt att i enlighet med överenskommelsen anvisa ett förslagsanslag 
på 31 000 000 kr. avseende 1993 års inbetalning. 

Medlemsländernas överenskommelse om höjning av Nordiska investe
ringsbankens grundkapital innebär att medlemsländerna förutom 
inbetalningen 1993 även skall göra inbetalningar 1994 och 1995. 

Enligt beslut av Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) den 14 
maj 1992 kommer Nordiska investeringsbanken den 1 mars 1993 att 
övergå till ECU som räkenskapsvaluta. Inbetalningarna från medlems
länderna i samband med grundkapitalförhöjningen skall enligt beslutet ske 
i ECU. De exakta beloppen för medlemsläri.dernas åtaganden kommer att 
fastställas enligt den kurs som gäller den 1 mars 1993. 

Föredragandens överväganden 

Årets inbetalning är en konsekvens av riksdagens beslut den 9 april 1992. 
Jag föreslår därför att svenska staten, i enlighet med medlemsländernas 

överenskommelse om höjning av Nordiska investeringsbankens grundka-

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 8 

140 



pital, ställer medel till förfogande genom ett förslagsanslag om 31 milj. 
kr. för att finansiera den svenska inbetalningen för år 1994. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Höjning av grundkapitalet i Nordiska investeringsbanken 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 31 000 000 kr. 

I 7. Bidrag till EFTA: s fond för ekonomisk och 
social utjämning 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

270 ()()(} ()()(} 
270 ()()(} ()()(} 

Inom ramen för EES-avtalet har Sverige tillsammans med övriga 
EFTA-länder utfäst sig att upprätta en fond för ekonomiskt stöd till 
utveckling och strukturanpassning i vissa regioner i EG. Fonden för 
ekonomisk och social utjämning (EFTA Financial Mechanism) syftar till 
att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan olika regioner 
inom EES. Den 30 juni 1992 ingicks ett samarbetsavtal mellan EFTA
ländema och den Europeiska investeringsbanken, som skall administrera 
fonden. Såväl EES- som samarbetsavtalet kommer att bli föremål för 
översyn då det står klart att Schweiz inte kommer att ratificera EES
avtalet. 

Enligt det föreliggande EES-avtalet omfattar fonden en lånefacilitet om 
I 500 miljoner ecu för utlåning på subventionerade villkor (3 procent
enheters räntesubvention) samt 500 miljoner ecu i gåvodel. Båda 
åtagandena sträcker sig över fem år. Fördelningen mellan EFTA
ländema fastställs årligen utifrån ländernas relativa BNP-storlek. För 
Sveriges del kan det årliga budgetåtagandet beräknas till ca 270 milj. kr. 

En särskild kommitte inom EFTA (EFTA Financial Mechanism 
Committee) skall besluta om utnyttjande av räntesubventioner och 
gåvofinansiering, utifrån projektförslag från den Europeiska investe
ringsbanken och berörda EG-länder. EG-kommissionen skall även höras 
i alla ärenden. 

EG-kommissionen beslutar om den regionala fördelningen av fondens 
resurser. Vid projektvalet skall prioritet ges åt verksamhet inriktad på 
miljö. transporter (inklusive infrastruktur) och utbildning. 

Föredragandens överväganden 

Åtagandet följer av EES-avtalet. Den svenska inbetalningen till fonden 
regleras dels av storleken på det samlade årliga bidraget från EFTA, 
angivet i ecu, dels på den relativa fördelningen av bidraget mellan 
EFTA-ländema. Jag föreslår att 270 milj. kr. tas upp på budgeten för 
budgetåret 1993/94 för att finansiera det svenska bidraget 1993/94 till 
fonden för ekonomisk och social utjämning. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 
att till Bidrag till EFTA:sfondför ekonomisk och social utjämning 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 270 000 000 kr. 

I 8. Statliga ägarinsatser m.m. i AB Industrikredit och 
Nordbanken 

Nytt anslag (förslag) I 000 

I prop. 1992/93: 135 om åtgärder för att stärka det finansiella systemet 
har regeringen föreslagit riksdagen att bl.a. godkänna att sjunde 
huvudtitelns förs lagsanslag Vissa räntekostnader m. m. belastas dels med 
kostnader för kapitaltillskott till AB Industrikredit, dels med kostnader 
som har samband med en framtida försäljning av Nordbanken och 
Förvaltningsaktiebolaget Venantius. Riksdagen har ännu inte beslutat med 
anledning av propositionens förslag. 

En privatisering av Nordbanken bör tillåtas ta tid. Jag anser därför att 
riksdagen bör anvisa ett särskilt anslag för försäljningsomkostnadema 
under budgetåret 1993/94. Detta bör föras upp med ett formellt belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statliga ägarinsatser m. m. i AB Industrikredit och Nordban

ken för budgetåret 1993/94 under sjunde huvudtiteln anvisa ett 
förslagsanslag på 1 000 kr. 

I 9. Åtgärder för att stärka det finansiella systemet 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

l propositionen om åtgärder för att stärka det finansiella systemet 
(prop. 1992/93: 135) har regeringen föreslagit bl. a. att riksdagen på 
tilläggsbudget till statsbudgeten för innevarande budgetår anvisar ett 
anslag med denna anslagsrubrik för kostnader för åtgärder i enlighet med 
de principer som redogörs för i propositionen. Inkomster med anledning 
av stödåtgärdema föreslås avräknas under anslaget. Om ett inkomst
överkott uppkommer skall detta föras till en inkomsttitel. Anslaget bör 
även få belastas med kostnader för konsultinsatser i samband med 
undersökningar av stödberättigade finansiella instituts ekonomiska 
situation. Näringsutskottet har hemställt att riksdagen antar de i proposi
tionen framlagda förslagen (1992/93:NU16). Riksdagen skall behandla 
ärendet den 18 december 1992. 

Även för nästa år behövs ett motsvarande anslag. Anslaget föreslås 
budgeterat med ett formellt belopp, I 000 kr. Regeringen har för avsikt 
att fortlöpande informera riksdagen om de stödåtgärder som vidtas. 
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Regeringen skall också, med början i I 994 års budgetproposition, 
redovisa vidtagna stödåtgärder och deras budgeteffekter. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Åtgärder för att stärka det .finansiella systemet för budgetåret 

I 993/94 anvisa ett förslagsanslag på l 000 kr. 

I 10. Samarbete avseende infonnationstjänster inom 
ramen för BES-avtalet 

1993/94 Nytt anslag (förslagsanslag) 7 500 ()()() 

Enligt EES-avtalet och kommande tilläggsavtal skall EFTA-ländema 
bl.a. bidra till finansieringen av programsamarbete inom området infor
mationstjänster. Sverige och svenska intressenter ges härigenom 
möjligheter att delta i samarbete avseende säkerheten i informations
system (INFOSEC), elektroniska informationstjänster (IMPACT Il) samt 
i ett informationsprogram för främjande av innovationer och tekniksprid
ning (SPRINT). 

De utbetalningar till EGs budget som - under förutsättning att EES
avtalet träder i kraft - skall göras via EFTA under budgetåret 1993/94 
beräknas för ovan nämnda program uppgå till 7 ,5 miljoner kronor. 

Jag avser att föreslå regeringen att ge Statskontoret i uppdrag att under 
budgetåret 1993/94 ha ett sammanhållande ansvar för att organisera 
svenskt deltagande. För detta ändamål har 2,5 miljoner kronor beräknats 
under anslaget A 5. Uppdrag till Statskontoret. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Samarbete avseende informationstjänster inom ramen för 

EES-awalet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
7 500 000 kr. 
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1 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1990:654) om 
skatteutjämningsreserv 

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1990:654) om skatteutjämnings
reserv skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 §1 

Fysiska personer och dödsbon får i en och samma förvärvskälla avdrag 
för avsättning till skatteutjämningsreserv på antingen kapitalunderlaget 
och inkomstunderlaget eller löneunderlaget. 

Avdrag för avsättning på kapitalunderlaget får uppgå till högst 30 
procent av detta underlag. 

Avdrag för avsättning på löneunderlaget får uppgå till högst 15 procent 
av detta underlag. 

Avdrag för avsättning på in
komstunderlaget får uppgå till 
högst 20 procent av detta underlag. 

Avdrag för avsättning på in
komstunderlaget får uppgå till 
högst 20 procent av detta underlag. 
Vid 1994 års taxering får avdraget 
uppgå till högst 25 procent. 

Denna lag träder i kraft den I mars 1993. 

1 Senaste lydelse 1990:1446. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1990:655) om återföring av 
obeskattade reserver 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (l 990:655) om återföring av 
obeskattade reserver skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 §1 

Beskattning av uppskovsbeloppet skall fördelas så att 
minst 25 procent av beloppet tas upp vid 1992 års taxering, 
sammanlagt minst 50 procent av beloppet tas upp vid 1992 och 1993 

års taxeringar, 
sammanlagt minst 75 procent av beloppet tas upp vid 1992-1994 års 

taxeringar, 
hela beloppet tas upp vid 1992-1995 års taxeringar eller, om taxering 

inte sker år 1995, vid 1992-1996 års taxeringar. 
En fysisk person behöver vid En fysisk person behöver vid 

1992 års taxering inte ta upp någon 1992 och 1993 års taxeringar inte 
del av uppskovsbeloppet. Ett han- ta upp någon del av uppskovs
delsbolag behöver vid 1992 års beloppet. Vid 1992-1994 års ta.xe
taxering inte ta upp mer än 25 ringar tas sammanlagt minst 50 
procent av uppskovsbeloppet multi- procent av beloppet upp. Ett han
plicerat med den andel av bolagets delsbolag behöver vid 1992 års 
inkomst som belöper på andra del- taxering inte ta upp mer än 25 
ägare än fysiska personer. Vid procent och vid 1992 och 1993 års 
följande års taxeringar gäller be- taxeringar inte mer än sammanlagt 
stämmelserna i första stycket. 50 procent av uppskovsbeloppet 

multiplicerat med den andel av 
bolagets inkomst som belöper på 
andra delägare än fysiska personer. 
Vid 1992-1994 års taxeringar tas 
upp dels sammanlagt minst 50 
procent av uppskovsbeloppet multi
plicerat med den andel av bolagets 
inkomst som belöper på delägare 
som är fysiska personer, dels sam
manlagt minst 75 procellt av upp
skovsbeloppet multiplicerat med 
den andel av bolagets inkom~t som 
belöper på andra delägare än 
fysiska personer. Vid 1995 och 
1996 års taxeringar gäller bestäm
melserna i första stycket. 

Taxeras inte företaget ett visst år skall vid taxeringen det följande året 
till det uppskovsbelopp som då återförs läggas ett tillägg om tio procent 

1 Senaste lydelse 1991:843. 

111 Riksd11g,·11 1992"·-IJ. I .rn111/. Nr /1111. Bilaga 8 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

av det uppskovsbelopp som lägst skulle ha tagits upp till beskattning vid 
taxeringen det förstnämnda året. 

Har den förvärvskälla eller, i fråga om handelsbolag, den verksamhet, 
till vilken de obeskattade reserverna hänför sig upphört, skall återstående 
del av uppskovsbeloppet omedelbart tas upp till beskattning. Detta gäller 
inte om en fysisk person överför sin näringsverksamhet eller driften av 
denna till ett aktiebolag om intressegemenskap råder mellan företagen. 
Återstående del av uppskovsbeloppet skall i sådana fall tas upp till be
skattning hos aktiebolaget enligt bestämmelserna i denna lag. Vad nu 
sagts gäller även i de fall verksamhet i handelsbolag eller driften av 
denna överförs till ett aktiebolag om intressegemenskap råder mellan 
företagen. Med återstående del av uppskovsbeloppet avses i dessa fall så 
stor andel av beloppet som motsvarar den andel av bolagets inkomst som 
belöper på delägare som är fysiska personer. Vid tillämpning av detta 
stycke anses intressegemenskap råda mellan företag som står under i 
huvudsak gemensam ledning. 

I fråga om dödsbon gäller att återstående del av uppskovsbeloppet 
omedelbart skall tas upp till beskattning det beskattningsår då reglerna 
om handelsbolag tillämpas första gången. 

Denna lag träder i kraft den I mars 1993 och tillämpas första gången 
vid 1993 års taxering. 
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Sammanfattning av Europakompetensgruppens rapport 
(Ds 1992: 96) Statsförvaltningens Europakompetens 

Den svenska statsförvaltningens Europa.kompetens har under senare år 
förstärkts i och med att ett EES-avtal har förhandlats fram. Denna 
kompetens är dock koncentrerad till ett relativt begränsat antal hand
läggare och experter som varit inblandade i förhandlingsarbetet. 

När EES-avtalet skall börja tillämpas den l januari 1993, måste 
kompetensen spridas till ett betydligt större antal tjänstemän inom hela 
statsförvaltningen. Myndigheterna måste direkt kunna läsa in och tillämpa 
internationellt beslutade regler och överlägga med organ som ger stöd 
eller övervakar tillämpningen. Statsförvaltningen behöver fler tjänstemän 
med goda språkkunskaper och kännedom om EES/EG-förhållanden och 
- inte minst - juridisk kompetens. 

Vid ett svenskt medlemskap i EG ökar behovet av kompetenta 
tjänstemän markant. EG-rätten kommer då att beröra än fler sakområden 
inom statsförvaltningen. Vad ett medlemskap i detta avseende kommer 
att innebära får successivt analyseras redan i takt med att förhandlings
processen fortskrider. 

Kompetenskraven kan sammanfattas i tre huvudkategorier: 
l. Myndighetsspecifik sak.kompetens, dvs. kunskap om EES och om 

EG:s regelverk och dess tillämpning inom det egna sakområdet men 
också kännedom om tillämpningen i andra länder. 

2. Sådan generell förvaltningskompetens som krävs till följd av in
tegrationen, framför allt kunskap om EES/EG-institutioner och deras 
beslutsprocesser. Det behövs också goda språkkunskaper, träning i 
internationell förhandlingsteknik, informationsteknologisk kompetens för 
att kunna kommunicera med EG:s databaser samt kännedom om andra 
länders förvaltningar, rättstraditioner, sociala och kulturella mönster. 

3. Kompetens för ledning och organisationsanpassning, dvs. att kunna 
anpassa myndighetens ledningsfunktioner, bes! utsstrukturer, arbetssätt och 
kontaktnät till det vidgade internationella samarbetet. 

I allmänhet förbereder myndigheterna sin kompetensutveckling i den 
nyss nämnda ordningen. 

Det första området, den konkreta tillämpningsuppgiften, ter sig nu mest 
angelägen för berörda myndigheter. Vår undersökning visar att det i dag 
finns en utbredd osäkerhet hos många myndigheter om vad integrationen 
kommer att betyda för verksamheten både i fråga om innehåll och 
omfattning. 

Det finns däremot ofta en ganska klar insikt om vilken allmän 
kompetens som behövs för att klara de ökade kraven i samband med 
EES/EG-arbetet. Inom detta andra område konstaterar vi bl.a. att 
statsförvaltningen har mycket att vinna på samordnade insatser för 
kunskapsuppbyggnad, utbildningar, praktikanttjänstgöringar m.m. 

Inom det tredje området behövs det också hög kompetens, men behovet 
är begränsat till nyckelpersoner som ansvarar för myndighetens ledning 
och för dess organisationsstruktur till följd av europeiseringen. Vi pekar 
särskilt på verksledningarnas ansvar. 
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Vi har undersökt vilka möjligheter som det för närvarande finns till 
kompetensutveckling i form av kunsskapsstöd och utbildningsutbud. Det 
finns en rik flora av Europautbildningar, såväl inhemska som utländska. 
Dessa bör utnyttjas rationellt och föregås av noggranna behovsanalyser. 

Mot bakgrund av vad som kommit fram i vår undersökning föreslår vi 
följande konkreta åtgärder för att intensifiera kompetensutvecklingen 
inom statsförvaltningen inför närmandet till det övriga Europa. 

Kartläggning av EES/EG-konsekvenser för myndigheterna 

Vi föreslår att direktiv, exempelvis från statssekreterarna i Statsrådsbe
redningen, Utrikesdepartementets handelsavdelning samt Finans- och 
Justitiedepartementen. så snart som möjligt går ut till alla departement 
om att ta initiativ till regelbundna dialoger med myndigheterna om 
EES-avtalets konsekvenser för dem. 

Vi föreslår också att regeringen redan i 1993 års budgetproposition tar 
upp frågan om att ålägga myndigheterna att tillsammans med respektive 
fackdepartement göra en kartläggning av på vilket sätt och i vilken 
omfattning verksamheten kommer att beröras av Europa- integrationen. 
Regeringen bör i det sammanhanget också ta upp frågan om att uppmana 
myndigheterna att upprätta handlingsplaner för sin kompetensförsörjning. 

Prioritering av verksamhet 

Vi föreslår att direktiv på samma sätt som nyss beskrivits utfärdas om 
vikten av att prioriteringsdiskussioner förs med anledning av in
tegrationens konsekvenser och därav följande kompetensutvecklingsbehov 
för myndigheterna. Dessa diskussioner bör föras inom ramen för 
budgetprocessens dialog mellan departement och myndigheter. 

Inventering och utveckling av juridisk kompetens 

Vi föreslår att inom ramen för departementens löpande dialog med 
myndigheterna en särskild inventering av myndigheternas behov av 
jurister med god kompetens i EG-rätt görs. 

I detta sammanhang kan det också utredas om undantag bör göras från 
reglerna om tidsbegränsade förordnanden av rättssakkunniga inom 
regeringskansliet. 

Inventering av informationsteknologisk kompetens 

Vi föreslår att Statskontoret får i uppdrag av regeringen att inventera 
statsförvaltningens behov av informationsteknologisk kompetens för 
EES/EG-arbetet och utreder möjligheterna till lämpliga utbildningar för 
jurister och andra som behöver kommunicera med EG:s olika databaser. 
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Seminarier för verksledningar 

Vi föreslår att Finansdepartementet i samråd med Utrikesdepartementets 
handelsavdelning anordnar särskilda verksledningsseminarier om ledar
skap och Europa-integration. 

Kvalificerad EG-utbildning 

Vi föreslår att regeringen närmare undersöker möjligheterna till ett 
samarbetsavtal om utbildning m.m. med det EG-anknutna utbildningsor
ganet El PA i Maastricht. 

De finns framskridna planer - framtagna av bl.a. företrädare för 
universitet och näringsliv - på en svensk högskola i Bryssel för 
kvalificerad EES/EG-utbildning av svenska tjänstemän. Vi föreslår att 
regeringen överväger någon form av stöd så att planerna kan realiseras. 

Centralt samordningsorgan till stöd för myndigheterna 

Vi föreslår att regeringen i enlighet med en modell som vi beskriver i 
denna rapport inrättar en begränsad samordnings- och stödfunktion för 
statsförvaltningen med uppgift att på ett strategisk sätt verka för en 
samfälld, effektiv och kostnadsbesparande uppbyggnad av kompetensut
vecklingen. En sådan funktion är enligt vår mening av stor betydelse för 
myndigheternas utveckling av sin Europakompetens. 

Vi föreslår att Statens arbetsgivarverk får i uppdrag att utgöra denna 
samordnings- och stödfunktion och att bedriva arbetet i nära samarbete 
med Statens förnyelsefond. 

Uppföljning 

Myndigheterna bör inom ramen för budgetprocessen i sin årsredovisning 
redogöra för hur EES/EG-arbetet fortskrider. 

Vi har noterat att Riksrevisionsverket i sin granskningsverksamhet tar 
upp frågor om myndigheternas kompetensförsörjning i ett EG-perspektiv. 
Resultatet härav bör användas i arbetet med att utveckla statsförvalt
ningens Europakompetens. 

Vi föreslår att regeringen överväger om Statskontoret bör få ett särskilt 
uppdrag att därutöver följa upp EES/EG-arbetet hos ett lämpligt urval av 
myndigheter. 

Regeringskansliets arbetsorganisation 

De problem och förslag som lagts fram i denna rapport berör i hög grad 
också arbetet inom regeringskansliet, dvs. främst departementens 
arbetsorganisation och kompetensförsörjning. Vi lägger dock inga förslag 
inom detta område, eftersom det fu.ller utanför arbetsgruppens uppgifter. 

Vår rapport har dock visat att utvecklingen av statsförvaltningens 
Europakompetens i vissa avseenden är starkt beroende av hur arbetet 
inom regeringskansliet fungerar. Vi vill därför slutligen framhålla vikten 
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av att detta förhållande uppmärksammas vid behandlingen av arbetsor
ganisatoriska frågor inom regeringskansliet. 

Kostnader 

Vi föreslår inga särskilda medel för utvecklingen av Europakompetensen 
inom statsförvaltningen utöver sådant som ryms inom ramen för 
tillgängliga medel i den normala budgetprocessen. 
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Förteckning över remissinstansema över betänkandet 
(Os 1992: 96) Statsförvaltningens Europakompetens 

Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Svea hovrätt, Domstolsverket, 
Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, Styrelsen för internationell 
utveckling (SIDA), Kommerskollegium, Sveriges exportråd, Över
styrelsen för civil beredskap, Statens räddningsverk, Riksförsäk
ringsverket, Socialstyrelsen, Televerket, Statskontoret, Tullverket, 
Riksrevisionsverket, Riksskatteverket, Statens arbetsgivarverk, Statens 
förnyelsefond, Statens löne- och pensionsverk, Verket för högskoleser
vice, Universitetet i Stockholm, Universitetet i Uppsala, Universitetet i 
Lund, Universitetet i Göteborg, Handelshögskolan i Stockholm, Statens 
jordbruksverk, Statens livsmedelsverk, Arbetsmarknadsstyrelsen, 
Arbetsmiljöinstitutet, Arbetarskyddsstyrelsen, Statens invandrarverk, 
Närings- och teknikutvecklingsverket, Konkurrensverket, Patent- och 
registreringsverket, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Konsumentverket, 
Statens naturvårdsverk, Kemikalieinspektionen, Statens kärnkraftinspek
tion, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Försäkringskasse
förbundet, Sveriges advokatsamfund, Sveriges industriförbund, Sveriges 
Utbildningsradio AB, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Arbets
givaralliansen SFO, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens 
centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation 
SACO). 
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Sammanfattning av Arbetsgivarkommittens betänkande 
(SOU 1992: 100) Staten och arbetsgivarorganisationerna 

I betänkandet, Staten och arbetsgivarorganisationerna, behandlar Arbets
givarkommitten frågan om hur statens framtida centrala arbetsgivarfunk
tion bör utformas för myndigheter samt för företag och stiftelser där 
staten är huvudman. 

För närvarande finns det tre arbetsgivarorganisationer på det statliga 
området, nämligen Statens arbetsgivarverk, Arbetsgivaralliansen och 
Arbetsgivarföreningen BOA. Vissa av staten ägda bolag är anslutna till 
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). Vidare finns statligt ägda företag 
som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation. Med stöd av den 
s.k. ställföreträdarlagen medverkar arbetsgivarverket vid förhandlingar 
om anställningsvillkor för arbetstagare hos vissa icke-statliga arbets
givare. 

Arbetsgivarkommitten anser att det inte går att lämna förslag till en 
famtida utformning av statens centrala arbetsgivarfunktion utan att sätta 
in frågan i ett större sammanhang för hela arbetsmarknaden. 

Den svenska arbetsmarknaden uppvisar idag en splittrad bild på 
arbetsgivarsidan. Det finns ett tjugotal sammanslutningar på centralor
ganisationsnivå som företräder arbetsgivare. Arbetsgivarkommitten anser 
att detta förhållande är ogynnsamt, framförallt därför att arbetsgivarnas 
"första linjens ansvar" uttunnas. Detta ansvar innebär att arbeta för en 
lönebildning som medverkar till samhällsekonomisk balans och ökad 
konkurrenskraft för näringslivet. Av denna anledning har kommitten -
som en del av uppgiften att reformera den statliga arbetsgivarfunktionen 
- ägnat betydande intresse åt arbetsgivarsidans samverkansbehov. 

Kommitten presenterar en struktur som öppnar möjligheter till ökad 
samverkan inom och mellan de tre största sektorerna nämligen närings
livet, kommunal sektor och statsförvaltningen. Den struktur som linjeras 
upp bygger på iden att företag med staten som huvudman på samma sätt 
som andra arbetsgivare är betjänta av att samverka inom arbetsgivar
sidans olika branschförbund (motsvarande). Arbetsgivarkommitten vill 
betona att det inte bör vara ägarförhållandet som avgör hos vilken arbets
givarorganisation företag bör vara medlem utan i stället hur deras 
kommersiella intressen bäst tillgodoses. 

Kommitten noterar med tillfredsställelse att SAF och Arbetsgivarallian
sen inlett överläggningar om att alliansens näringslivsdel kan inträda i 
SAF och att man även inom Arbetsgivarföreningen BOA diskuterar fram
tiden i liknande termer. 

Arbetsgivarorganisationen för de statliga myndigheterna bör utöva sin 
verksamhet på ett självständigt sätt i förhållande till den politiska nivån. 
Alla arbetsgivarorganisationer i den föreslagna strukturen kommer här
med att i förhållande till regeringen fullgöra sina förhandlingsuppgifter 
självständigt. I strukturen kan de samverka med varandra för att uppnå 
arbetsfred, produktivitetsbefrämjande lokal lönesättning och en total 
lönekostnadsutveckling som är förenlig med samhällsekonomisk balans 
och internationell konkurrenskraft. Den statliga arbetsgivarorganisationen 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 8.4 

152 



bör vara väl förankrad i myndigheternas intressen som arbetsgivare. 
Kommitten har övervägt vilken verksamhetsform som bör väljas för 
denna organisation. Med hänsyn till riksdagens och regeringens över
gripande ansvar för statsförvaltningen har kommitten funnit att en 
anpassad form av uppdragsmyndighet bör väljas. 

Ramanslagsutredningen föreslår i sitt betänkande (SOV 1992: 102) om 
myndigheternas förvaltningskostnader att tydliga finansiella ramar införs 
för myndigheternas verksamhet. Det innebär att myndigheterna bör kunna 
ta ett större ansvar bl.a. som arbetsgivare. Enligt Arbetsgivarkommitten 
är det naturligt att myndigheterna därvid får ett direkt inflytande på 
tillsättning av den statliga arbetsgivarorganistionens styrelse, dess 
finansiering m.m. I avvaktan på bl.a. ett sådant system med tydliga ut
giftsramar lämnar dock kommitten endast förslag om vissa steg som i 
dagsläget bör tas i denna riktning. Det innebär att avtal bör kunna träffas 
utan förbehåll om regeringens godkännande och att verksamheten bör 
finansieras med avgifter från myndigheterna. Organisationens styrelse bör 
domineras av myndighetsföreträdare. 

Arbetsgivarkommitten har funnit att behov även framdeles föreligger 
för en särskild s.k. ställföreträdarlag. Den bör dock endast omfatta 
försäkringskassorna och präster inom Svenska kyrkan. För övriga orga
nisationer som idag omfattas av ställföreträdarlagen bör arbetsgivaror
ganisationen kunna bistå med förhandlingsmedverkan och annan service. 

Arbetsgivarkommittens förslag bör ge förutsättningar för den sam
verkan mellan arbetsgivare som är nödvändig för att upprätthålla "ett 
första linjens ansvar" för en lönebildning som ger Sverige internationell 
konkurrenskraft. 
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Förteckning över remissinstanserna som har yttrat sig 
över betänkandet (SOU 1992: 100) Staten och arbetsgivar
organisationerna 

Riksdagens ombudsmän, Hovrätten för Västra Sverige, Kammarrätten i 
Sundsvall, Justitiekanslern, Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, Över
befälhavaren, Försvarets civilförvaltning, Överstyrelsen för civil bered
skap, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Postverket, Statens järn
vägar, Vägverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Sveriges meteorolo
giska och hydrologiska institut (SMHI), Statskontoret, Tullverket, 
Statistiska centralbyrån, Riksrevisionsverket, Riksskatteverket, Statens 
arbetsgivarverk, Statens löne- och pensionsverk, Verket för högskole
service, Universitetet i Stockholm, Universitetet i Uppsala, Tekniska 
högskolan i Stockholm, Chalmers tekniska högskola, Sveriges lant
bruksuniversitet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöfonden, Arbets
domstolen, Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, Stiftel
sen Nordiska museet, Konkurrensverket, Patent- och registreringsverkef, 
Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Svenska arbets
givareföreningen, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivareföreningen BOA, 
Försäkringskasseförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastorats
förbund, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Central
organisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO). 

På eget initiativ har Lantmäteriverket och Stiftelsen Riksutställningar 
yttrat sig. 
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Register 

Sid. 

1 
4 1. 
6 2. 

16 3. 
18 4. 

19 5. 
20 6. 
21 7. 

29 A 

29 1 
30 2 
30 3 
31 4 
31 5 

32 B 

1 
2 
3 

41 c 

43 
44 2 

45 3 
46 4 
46 5 

Huvudsakligt innehåll 
1illfälliga skattelättnader för egenföretagare 
Organisation och finansiering av administrativt stöd till 
myndigheterna 
Statsförvaltningens Europakompetens 
Uppföljning av organisations-och strukturförändringar inom 
statsförvaltningen 
Statliga myndigheters telekommunikationer 
Statliga löneavtal 1991-1993 
Regelreformering, språkvård och samhällsinformation 

Finansdepartementet m.m. 

Finansdepartementet 125 914 ()()() 
Ekonomiska råd 4 302 ()()() 
Utredningar m.m. 40 ()()() ()()() 

Utvecklingsarbete 38 ()()() ()()() 
Uppdrag till Statskontoret 55 ()()() ()()() 
Swnma 263 216 000 

Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet 

Riksskatteverket 351 ()()() ()()() 
Skattemyndigheterna 4 237 311 ()()() 
Kronofogdemyndigheterna 1117 367 ()()() 
Swnma 5 705 678 000 

Statlig lokalförsörjning och fastighets-
förvaltning 

Statens lokalförsörjningsverk 60 ()()() ()()() 
Täckning av merkostnader för 
lokalkostnader m. m 95 ()()() ()()() 
Statens fastighetsverk I 000 
Kapitalkostnader 20 ()()() ()()() 
Byggnadsstyrelsen; Avvecklingskostnader I 000 
Swnma 175 002 000 
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48 D Riksgäldskontoret och kostnader för statsskuldens Prop. 1992/93: 100 
förvaltning Bilaga 8 

Riksgäldskontoret: 
53 Förval tn ingskostnader 71 655 000 
55 2 Kostnader för upplåning och 

låneförvaltning 523 180 000 
56 3 Garanti verksamhet 1 000 
59 4 In- och utlåningsverksamhet I 000 

Summa 594 837 000 

61 E Vissa centrala myndigheter m.m. 

61 I Tullverket 1 255 717 000 
65 2 Konjunkturinstitutet 24 733 000* 
66 3 Finansinspektionen 94 510 000 
72 4 Riksrevisionsverket 170 590 000 
76 5 Statskontoret; Uppdragsverksamhet 1 000 
81 6 Regeringskansliets förvaltningskontor 463 271 000 

Statistiska centralbyrån; 
82 7 Statistik, register och prognoser 435 033 000* 
83 8 U ppdragsverksamhet 1 000* 
83 9 Bankstödsnämnden 1 000 
84 10 Nämnden för offentlig upphandling 6 100 000 

Summa 2 449 957 000 

85 F Statliga arbetsgivarfrågor 

85 1 Statens arbetsgivarverk 47 848 000 
93 2 Statens löne- och pensionsverk I 000 
96 3 Statens institut för personalutveckling; 

Avvecklingskostnader 1 000 
97 4 Vissa avtalsstyrda anslag 14 501 000 
98 5 Bidrag till Statshälsan 258 600 000 
100 6 Täckning av merkostnader för löner 

och pensioner m. m. 100 000 000 
~00 7 Trygghetsåtgärder för statsanställda 324 438 000 
101 8 Tjänstepensioner för skolledare och 

lärare 2 444 492 000 
Summa 3 189 881 000 
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102 G 

104 
105 2 
105 3 
106 4 
114 5 
115 

117 7 

117 8 
121 9 
121 10 
122 11 

123 H 

125 
127 
128 

1 
2 
3 

Bostadsväsendet 

Boverket; 
Förvaltningskostnader 144 787 000* 
U ppdragsverksamhet 1 000* 

Länsbostadsnämndema 126 066 000* 
Räntebidrag m.m. 31 180 000 000 
lnvesteringsbidrag för bostadsbyggande 3 100 000 000 
Tilläggslån för vissa reparations- och 
ombyggnadsåtgärder i hyres- och 
bostadsrättshus 175 000 000 
Vissa lån till bostadsbyggande 1000000 
Statens Bostadskreditnämnd; 

Förvaltningskostnader 16 000 000 
Garanti verksamhet I 000 

Bonusränta för ungdomsbosparande 4 000 000 
Statlig kreditgaranti för 
bostadsanskaffningslån 1 000 
Swnma 34 7 46 856 000 

Bidrag och ersättningar till kommunerna 

Statligt utjämningsbidrag till kommuner 
Skatteutjämningsbidrag till landstingen 
Bidrag med anledning av införandet 
av ett nytt statsbidragssystem, m. m. 
Summa 

40 200 500 000 
7 922 000 000 

790 000 000 
48 912 500 000 
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129 I Övriga ändamål 

129 Bidrag till vissa handikappade ägare 
av motorfordon 6 000 000 

129 2 Exportkreditbidrag 1 000 
130 3 Kostnader för vissa nämnder m. m. 3 187 000* 
130 4 Bokföringsnämnden 4 364 000 
132 5 Stöd till idrotten 511 173 000 
140 6 Höjning av gnmdkapitalet i Nordiska 

investerings banken 31000000 
141 7 Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk 

och social utjämning 270 000 000 
142 8 Statliga ägarinsatser m. m. i 

AB Industrikredit och Nordbanken 1 000 
142 9 Åtgärder för att stärka det finansiella 

systemet 1 000 
143 10 Samarbete avseende informations-

tjänster inom ramen för EES-avtalet 7 500 000 
Swnma 833 227 000 

Totalt för Finansdepartementet 96 871 154 000 

144 Bilaga 8.1 I. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:654) om 
skatteutjämningsreserv 
2. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:655) om 
återföring av obeskattade reserver 

147 Bilaga 8.2 Sammanfattning av Europakompetensgruppens rap
port (Ds 1992:96) Statsförvaltningens Europakom
petens 

151 Bilaga 8. 3 Förteckning över remiss instanserna över betänkandet 
(Ds 1992:96) Statsförvaltningens Europakompetens 

152 Bilaga 8.4 Sammanfattning av Arbetsgivarkommittens betän
kande (SOU 1992: 100) Staten och arbetsgivaror
ganisationerna 

154 Bilaga 8 .5 Förteckning över remissinstansema som har yttrat sig 
över betänkandet (SOU 1992: 100) Staten och arbets
givarorganisationerna 
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1992/93: 100 Bilaga 9 

U tbildningsdepartementet 
(åttonde huvudtiteln) 

I Riksdagen 1992193. I sam/. Nr f(J(J. Bilaga 9. 





Bilaga 9 till budgetpropositionen 1993 

U tbildningsdepartemen tet 
(åttonde huvudtiteln) 

U tbildningsdepartem entet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdet den 17 december 1992. 

Föredragande: Statsrådet Unckel vad avser frågorna 1, 3, 4 och littera A, 
D, E och G 

statsrådet Ask vad avser punkten 2, littera B och C 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 
Utbildningsministern anför 

1 Inledning 
Min anmälan av detta avsnitt sker i samråd med statsrådet Ask. 

En svag arbetsmarknad har under 1992 gjort att tillströmningen har 
varit stor till samtliga utbildningsformer. Samtidigt som det förtjänar att 
påpekas att utbildningsväsendet aldrig kan vara en konjunkturregulator, 
utan har andra och mer långsiktiga uppgifter, har den hårda belastning
en på utbildningsväsendet givit en påminnelse om utbildningens viktiga 
roll som framtidsinvestering - för individer, för näringsliv och för sam
hället i stort. 

I de flesta länder har utbildningspolitiken under senare år hamnat i 
blickpunkten för den politiska debatten som aldrig förr. Skälet till detta 
är en allt mer spridd insikt om utbildningens stora betydelse för möjlig-
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heterna att nå andra mål än utbildningspolitiska och framför allt det så 
tydligt påvisade sambandet mellan standarden på ett lands utbildnings
väsende och landets möjligheter att utveckla sitt ekonomiska välstånd. 

Utbildning och forskning utgör ett lands intellektuella infrastruktur, 
utan vilken inget välstånd är möjligt. Utbildning och forskning är där
till samhällets kulturhärd. Bildning och kulturell vitalitet springer ur 
utbildning och forskning av hög kvalitet. 

Sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt stärks av den 
teknologiska omvandlingen. Det som ofta kallats omvandlingen från in
dustrisamhälle till kunskapssamhälle syftar inte på all industriproduk
tionen spelat ut sin roll; tvärtom kommer tillverkningsindustrin även 
framgent alt vara en bas i Sveriges välstånd. l stället handlar det om en 
förändring av förutsättningar i den meningen att råvaror och kapital får 
en relativt sett mindre betydelse. medan betydelsen av människans egna 
tillgångar - kunskap, forskning och kompetens - relativt sett ökar. 

Insikten om utbildningens betydelse för morgondagens välstånd inne
bär också alt ökad uppmärksamhet måste riktas mot brister i utbild
ningsväsendets förmåga att tillgodose framtidens behov. 

Ett flertal undersökningar har pekat på ett växande behov av kvalifi
cerade ingenjörer, tekniker och naturvetare. Samtidigt noterar naturve
tenskapliga och tekniska utbildningar inom samtliga utbildningsformer 
en vikande rekrytering. 

Det finns skäl att se med stort allvar på den utvecklingen. Speciellt 
oroande är att den redan tidigare låga andelen kvinnor på NT
utbildningar ser ut att sjunka ytterligare. Sverige har inte råd att vara 
utan kvinnors kompetens i denna viktiga sektor. Därför kommer reger
ingen nu att initiera ett brett program för att, från grundskolan till uni
versitet och högskolor, skapa nya möjligheter och ett nytt intresse för 
utbildning inom den naturvetenskapliga och tekniska sektorn. 

Kunskapssamhället kräver att perspektivet i synen på utbildning för
ändras, från att se utbildning som en ungdomens introduktion till ett 
långt yrkesliv till att se utbildning som en livslång process, där kunska
per kompletteras, förnyas och fördjupas, i utbildningssystemet, på arbe
tet och på fritiden. 

Samtidigt leder detta synsätt till att staten måste inse sina begränsade 
förutsättningar att centralt fastställa framtidens behov av olika kunska
per och utbildningar. Allt oftare kommer det att vara de unika kombi
nationerna som skapar de bästa möjligheterna. 

Det måste därför vara en strävan för utbildningspolitiken att övervin
na traditionella murar inom utbildningsväsendet. Denna strävan 

är också påtaglig. 
Det gäller gränserna mellan olika utbildningsformer. En närmare 

samverkan mellan förskola och skola växer fram i de flesta kommuner. 
Större utrymme för egna val i grundskolan ökar arbetsglädjen och in
troducerar eleverna till efterföljande nivåers friare studieformer. En 
mer kursutformad gymnasieskola underlättar övergången till hJgre ut
bildning. Samtidigt skapas samverkansmöjligheter med universitet och 
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högskolor, av den typ som det nyligen införda tekniska basåret är 
ett exempel på. Vikten av ett tydligt samband mellan forskningen och 
den grundläggande högskoleutbildningen framstår allt klarare. 

Uppgiften att övervinna traditionella murar handlar också i hög grad 
om utbildningsväsendets roll i att åstadkomma jämställdhet mellan 
kvinnor och män. 

Utbildningsdepartementet har sedan en tid tillbaka en särskild utred
ningsgrupp för frågor kring jämställdhet i högre utbildning och forsk
ning. Gruppen har nyligen lagt fram en rapport (Ds 1992:119) och 
kommer att fortsätta sitt arbete under året. 

Inom kort kommer också en jämställdhetsgrupp för skolan att tillsät
tas. Gruppen kommer att få i uppdrag att framför allt se närmare på 
hur skolans inre arbete - pedagogiken, undervisningsämnen och dessas 
förläggning i tiden - kan utformas så att skolan blir en plats där varje 
individ oavsett kön har chansen att utveckla sin fulla potential. Statens 
skolverk har också givits i uppdrag att utforma en strategi för utvärder
ing och utveckling av jämställdheten i skolan. 

Det är mot denna bakgrund som utbildningspolitikens reforminrikt
ning skall ses. 

Målet är att på varje nivå sätta kravet på kvalitet främst. I många avse
enden håller det svenska utbildningsväsendet hög kvalitet, vilket fram
går bl.a. av den granskning som OECD har gjort under det gångna året. 
Samtidigt står det klart att de senaste decenniernas kostnadsökningar 
och högre personaltäthet inte har resulterat i en motsvarande kvalitets
höjning. 

Det står också klart att kraven på utbildningsväsendet stiger med den 
allt hårdare internationella konkurrensen. När det gäller arbetskraftens 
utbildningsnivå ligger Sverige sämre till än många jämförbara länder. 
Att höja utbildningsnivån är av avgörande betydelse framför allt i per
spektivet av de växande krav på utbildning och kompetens i framtiden 
som jag just sökt beskriva. 

"Europas bästa skola", som regeringen slog fast som ambition i 1991 
års regeringsdeklaration, är en skola som ger varje människa möjlighet 
att utveckla sig och som ger såväl beständiga kunskaper som praktiska 
och estetiska kvaliteter samt förmedlar vårt gemensamma kulturarv. 
Denna ambition syftar också till att fästa uppmärksamheten på de stora 
krav som utbildningsväsendet ställs inför. Det är ett sätt att uttrycka att 
utbildningsväsendets prestationer i allt högre grad kommer att jämföras 
och mätas i förhållande till andra länders prestationer. 

Det innebär också att jag fäster stor vikt vid det växande internationel
la utbildningssamarbete som Sverige deltar i. Inom ramen för OECD 
pågår ett viktigt arbete med att utveckla internationella nyckeltal och 
kvalitetsmått för utbildning. Sveriges deltagande i EG:s utbildningssam
arbete utökas. 

I perspektivet av ett vidgat europeiskt samarbete stärks också betydel
sen av den nordiska dimensionen. I ett allt mer integrerat Europa ökar 
betydelsen av ett nordiskt samarbete. Det kräver emellertid att vi identi-
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fierar och definierar vari denna nordiska identitet och dimension be- Prop. 1992/93: 100 
står. Den handlar, vilket de nordiska statsministrarna gemensamt har Bil. 9 
slagit fast, i stor utsträckning om kultur, utbildning och forskning. 

Som jag framhöll i 1992 års budgetproposition, är jag övertygad om 
att kvalitetsambitionerna endast kan uppnås genom större mångfald och 
variation inom utbildningsväsendet, mellan utbildningsvägar, upplåtel
seformer och pedagogiska metoder. Detta, i sin tur, kan endast uppnås, 
om kommuner, skolor, universitet och högskolor - och ytterst de när
mast berörda; lärare, skolledare, elever och studenter - får ett större in
flytande över utbildningsväsendet. 

Reformstrategin inom utbildningsväsendet är en strategi i tre steg. 
Det första steget är en avreglering och frigörelse för att skapa utrymme 

för förnyelse, kreativitet och mångfald. En omfattande avreglcri ng har 
genomförts genom att de olika statsbidragen till skolväsendet har sam
manförts till ett sektorsbidrag som från 1 januari 1993 ingår i det gene
rella bidraget till kommunerna. Inom den högre utbildningens område 
representerar propositionen "Frihet för kvalitet" (prop. 1992/93: I) ett 
motsvarande synsätt. Universitet och högskolor får en friare och mer 
självständig ställning. 

Avregleringen och frigörelsen innebär tveklöst att statsmakternas roll 
begränsas. Jag tror <lock att det är viktigt att framhålla att detta inte är 
samma sak som att staten avsäger sig allt ansvar. Tvärtom innebär en 
förändring av statens ansvar att det ansvar som tas, blir klarare och tyd
ligare. Dit hör att lägga fast långsiktiga mål och prioriteringar för det 
samlade utbildningsväsendet, att definiera de krav på kunskaper 
som alla - oavsett var de bor eller vad de väljer - skall ha i skolan samt 
att fastställa kraven för examen och den övergripande dimensioneringen 
i den högre utbildningen. Den förändrade styrningen syftar till att skapa 
utrymme för utbildningsväsendets egen förnyelse. 

Det andra steget är att skapa drivkrafter för förnyelsen. Här handlar 
det framför allt om valfrihetsreformerna som ger rätt och möjlighet att 
välja mellan skolor, utbildningsvägar och högskolor. Hit hör också re
former för att ge de enskilda enheterna ekonomisk självständighet och 
incitament att finna nya och mer effektiva arbetsmetoder. 

Det tredje steget är att, med de nya valmöjligheterna, skapa förutsätt
ningar för rationella val och beslut. Det handlar framför allt om att ska
pa väl fungerande informations- och utvärderingssystem, som kan ge 
beslutsunderlag både åt dem som tillhandahåller utbildning och dem 
som väljer. 

Den nya myndighetsstrukturen på utbildningsområdet, där Skolverket 

och Sekretariatet för utvärdering av universitet och högskolor har just 
utvärdering och kvalitetskontroll som viktiga uppgifter, är ett uttryck 
för denna ambition. 

Större krav kommer attt ställas på stat och kommun som informa
tionsgivare. Skolors och högskolors insatser med vägledning och rådgiv
ning i frågor om studieval blir viktigare och utbildningsväsendcts avnä
mare - arbetsmarknaden och, för skolan, även universitet och högskolor 
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- måste ta ett större ansvar för att informera om vilka krav de ställer Prop. 1992/93: 100 
och vilka behov som finns. Bil. 9 

Takten i reformarbetet har varit snabb under de senaste åren. Det har 
varit nödvändigt för att utbildningsväsendet skall kunna anpassas till de 
förändrade förutsättningar det verkar i. Samtidigt hänger reformerna 
sinsemellan så nära samman, att de med nödvändighet måste genomfö
ras i snabb takt, om klarhet och logik skall kunna uppnås i ansvarsför
delningen. 

Jag tror dock att det är viktigt att ha en ödmjuk attityd i reformarbe
tet. Det måste ständigt finnas en öppenhet för att förändra och omprö
va. Därför är det viktigt att det finns utvärderingsmekanismer och infor
mation som kan ge tidiga signaler om utfall och erfarenheter. Det är 
också viktigt att inse att det är en illusion att tro att det finns en reform 
som i ett slag löser alla problem. Verkligheten förändras. En reform 
bygger på förutsättningar som kan förändras, ibland även genom själva 
genomförandet av reformen. Därför bör utbildningsväsendets reformar
bete ses som en kontinuerlig förnyelseprocess byggd på erfarenheterna 
som vinns, snarare än som illusionen om den perfekta ordningen. 

Statsrådet Ask anför 

2 Skolområdet samt folkbildningen 
Viktiga steg har under senare år tagits i formandet av den organisatoris
ka ramen, styrsystemet och därmed ansvarsfördelningen på skolans om
råde. 

Den nya ordningen för statens bidragsgivning till kommunerna gäller 
från den 1 januari 1993. 

De två centrala myndigheterna Statens skolverk och Statens institut 
för handikappfrågor i skolan (SIH) har hunnit bygga upp sin organisa
tion under det dryga år de verkat. 

Nya och bättre möjligheter för fristående skolor har skapats genom 
friskolereformen. Att ge familjer rätt och möjlighet att välja skola, och 
att ge skolor likvärdiga villkor oavsett deras ägande, är en viktig frihets
reform. Denna ambition, som också uttryckts av riksdagen, har tagit ett 
viktigt steg närmare förverkligande i och med friskolereformen. Under 
hösten 1992 har detta bidragit till att 24 nya fristående skolor har star
tats och att antalet elever i fristående skolor, enligt Kommunförbundets 
beräkningar, har ökat med ca 20 %. 

Nästa steg i det reformarbetet kan tas under våren 1993. Jag har för 
avsikt att föreslå en proposition som följer upp 1992 års riksdagsbeslut, 
samtidigt som den skapar bättre möjligheter för fristående gymnasiesko
lor. Jag överväger också förutsättningarna för entreprenadskolor och 
andra samverkansformer mellan kommuner och andra utbildningsan
ordnare. Ytterligare en ambition i detta arbete är att vidga rätten att väl
ja skola även inom det offentliga skolväsendet. 
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Under året beslutade riksdagen också om en kommunalisering av sär
skolan. Samtidigt gav riksdagen regeringen i uppdrag att följa utveck
lingen särskilt vad gäller föräldrarnas inflytande i särskolan och vad gäl
ler samverkan vid val av skolform. Jag har givit en särskild grupp, med 
representanter för särskolans intressenter och Utbildningsdepartemen
tet, i uppdrag att genomföra denna uppföljning. 

Den nya gymnasieskolan, med treåriga utbildningsvägar och större 
möjligheter till kursutformning och individuella lösningar, genomförs 
nu. Mer än 70% av dem som började i gymnasieskolan under höstter
minen 1992 började på en treårig utbildning. Den nya lärlingsutbild
ning som införts möjliggör en närmare samverkan mellan skola och 
näringsliv. 

Den nya gymnasieskolan erbjuder möjligheter som många kommuner 
och skolledare tagit fasta på. Detta är glädjande och det är också ett syfte 
med reformerna. 

Samtidigt bör gymnasiereformen endast ses som ett första steg i och 
en grund för utvecklingen mot en allt mer kursutformad gymnasiesko
la. Ytterligare steg kan redan nu tas av kommunerna och de enskilda 
skolorna genom att eleverna erbjuds ett spektrum av valfria kurser. 

Argumenten för en kursutformad gymnasieskola är starka. Kursut
formningen skapar större flexibilitet och ger möjligheter till skräddar
sydda utbildningar. Gamla gränser mellan yrkesförberedande och stu
dieförberedande utbildning kan överbryggas när det blir större möjlig
heter att kombinera en yrkesutbildning med studieförberedande kurser. 
En kursutformning, som gör gymnasieskolans studieformer mer lika 
den högre utbildningens, underlättar också övergång till och samverkan 
med universiteten och högskolorna. 

Den senaste statistiken visar att ca 30 % av de antagna till högre ut
bildning har deltagit i den kommunala vuxenutbildningen (komvux) 
och att medelåldern på studerande i gymnasial komvux nu har sjunkit 
till 23 år. Att komvux ofta tenderar att bli en alternativ ungdomsutbild
ning är naturligtvis ett gott betyg på dess attraktionskraft och den bety
delse komvux har fått för att t.cx. komplettera för dem med tvåårig 
gymnasieskola. 

Men samtidigt är det ett tecken på behovet av att utveckla ungdomsut
bildningen i en friare och mer kursutformad riktning. Därigenom kan 
gymnasieskolan tillgodose de önskemål som i dag får ungdomar att söka 
sig till komvux, samtidigt som nära samverkan mellan gymnasieskola 
och gymnasial komvux kan åstadkommas. 

Den frivilliga sexårsstarten har nu funnits i två år. Intresset för att 
börja skolan vid sex års ålder är växande, om än i långsam takt. Ett skäl 
till detta är den takt i vilken kommunerna bygger ut möjligheterna till 
skolstart vid sex års ålder. ~etydelsefullt därvidlag kan vara en osäker
het kring vad som avses bli fortsättningen, när väl möjligheterna till sex
årsstart är utbyggda 1996/97. Skall frivilligheten bestå eller skolpliktsål
dern sänkas? Skall skoltiden i så fall förlängas eller förskjutas? Dessa 
frågor kräver en ingående värdering av såväl pedagogiska, organisatoris-
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ka som samhällsekonomiska aspekter. I syfte att ge underlag för en så
dan värdering kommer jag att under våren ta initiativ till en särskild ut
redning. 

När nu viktiga steg i byggandet av skolans nya styrsystem och ansvars
fördelning har tagits, är det naturligt att uppmärksamheten under det 
kommande året framför allt kommer att riktas mot skolans innehåll. 

Läroplanskommittens betänkande (SOU 1992:94) "Skola för bild
ning" och Betygsberedningcns betänkande (SOU 1992:86) "Ett nytt be
tygssystem" har skickats ut på en bred remiss. Målet är att under slutet 
av våren lägga en proposition om läroplaner och betyg för grundskola, 
gymnasieskola och komvux. Förslag kommer också att läggas om lärop
lan för särskolan, särvux, sfi och specialskolan. 

En läroplan för skolan är en angelägenhet för hela samhället med 
lång varaktighet. Det är därför min avsikt att i propositionsarbetet fästa 
stor vikt vid remissvar och synpunkter som kommer fram i diskussio
nen. Några utgångspunkter för arbetet vill jag dock framhålla redan nu. 

För det första är det en viktig utgångspunkt att, som Betygsberedning
en framhåller, skolan skall ställa upp kvalitativa kunskapsmål för sitt 
arbete och att resultatet av insatserna i skolan skall mätas och återrap
porteras. 

För det andra måste det vara en ambition att skolan skall innehålla ett 
stort utrymme för elevernas egna val och initiativ liksom för kommu
ners önskemål att ge sin grundskola en speciell inriktning. Den nya 
gymnasieskolan ger stora sådana möjligheter, och enligt min uppfatt
ning bör dessa öka också i grundskolan. Detta ställer ökade krav på sko
lans förmåga att informera och ge handledning och det ställer krav på 
att skolan ger eleven en ärlig bild av alternativ, krav och konsekvenser. 
Eftersom de flesta utbildningsvägar i den högre utbildningen numera 
ställer särskilda behörighetskrav, är det viktigt att skolan informerar om 
dessa vid val av gymnasieutbildning. 

För det tredje står vissa prioriteringar klara redan nu även om många 
krav kommer att ställas på skolan. Baskunskaperna för livet tillhör sko
lans mest grundläggande uppgifter. Hit hör t.ex. språkkunskaperna, inte 
minst i svenska, och kunskaper i matematik. Hit hör att förmed
la kulturarvet i vid mening, inte minst genom goda historiska kunska
per. Och hit hör de tre perspektiv, som skall påverka undervisningen i 
ett stort antal ämnen, miljöperspektivet, det internationella och det etis
ka perspektivet. 

Skolan i ett modernt samhälle måste vara öppen mot omvärlden. In
ternationaliseringen och de vidgade internationella kontakterna måste 
påverka även ungdomsutbildningen. Utredningen om skolans interna
tionalisering har i betänkandet (SOU 1992:93) "Svensk skola i världen" 
lagt förslag om utbyte av elever och lärare med andra länder, kontakt
verksamhet och förbättrade studiemöjligheter för svenska elever i utlan
det. Betänkandet remissbehandlas nu och jag har för avsikt att under 
våren återkomma till regeringen med förslag på detta område. 
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En öppen skola handlar också om kontakterna med arbetsmarknad 
och näringsliv. Den teknologiska utvecklingen gör att allt större krav 
ställs på inte minst industrirelaterad yrkcsutbildning. Livslängden på 
kunskaper förkortas, kraven på att lärare har aktuella erfarenheter ökar 
och kostnaderna för utrustning stiger. Sammantaget leder allt detta till 
att branscher och avnämare måste ta en större och mer aktiv del i yr
kesutbi ldn ingen, om den skall kunna hålla hög kvalitet. 

Det kommer att krävas förnyelse och utvecklingsinsatser för yrkesut
bildningen. Ett exempel är det projekt för utveckling av kunskapsccntra 
som sedan ett år tillbaka drivs av Utbildningsdepartementet. 

Frågan om lärarkompetens och professionalitet har hamnat i blick
punkten genom förändringen av skolans styrsystem. En friare och mer 
decentraliserad skola ställer större och delvis nya krav på lärarnas 01.:h 
skolledarnas kompetens. Det är därför viktigt att det inom lärarkåren 
och mellan lärarna och arbetsgivaren - kommunerna - förs en diskus
sion, inte minst inom pedagogiken, om lärarprofessionalitet och kom
petens. För min del avser jag att under det kommande året ta initiativ 
för att ytterligare belysa frågorna om hur lärarkåren i yrkesutbildningen 
i synnerhet och den nya gymnasieskolan i allmänhet skall kunna tillfö
ras kvalificerad kompetens från universitetens forskningsutbildning och 

yrkesliv. Lärarcertifikat kan vara en väg att uppnå detta. Frågan har ak
tualiserats i propositionen om lärarutbildning (prop. 1991/92:75). Vida
re överväganden i denna fråga sker nu inom regeringskansliet. 

I 1992 års budgetproposition anmälde jag att regeringen hade för av
sikt att tillsätta en utredning för en översyn av möjligheterna att utveck
la distansutbildningen. Distansutbildning är i många sammanhang en 
flexibel och kostnadseffektiv utbildningsform, vars möjligheter ökar 
med utvecklingen inom kommunikationsteknologin. Den särskilde ut
redare regeringen har tillkallat för detta uppdrag (clir. 1992:48) skall av
sluta sitt arbete under våren 1993. 

Folkbildningen har en fast förankring i det svenska utbildningsväsen
det. Folkbildningen är bärare av ett kulturarv, men ställs också inför ut
maningen att förnya sig för att möta vår tids krav. Den övergång till 
målstyrning av folkbildningen som genomfördes den 1 juli 1991 inne
bär en möjLighet för folkbildningen att svara för denna förnyelse med 
frihet under ansvar. 

Riksdagen beslöt därvid också att Folkbildningsrådet, i den fördjupa
de anslagsframställningen, skall redovisa resultatet från en egen utvär
dering. Därutöver skall staten vart tredje år göra en utvärdering som är 
frikopplad från den som folkbildningen själv skall svara för. Regeringen 
har utfärdat direktiv (dir. 1992.:92) och tillkallat en särskild utredare för 
att närmare klargöra vilka utgångspunkter och principer som skall till
ämpas i den statliga utvärderingen av folkbildningen. Utredningens ar
bete skall redovisas till mig under juni 1993. 
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Utbildningsministern anför 

3 Den högre utbildningen och forskningen 
Den högre utbildningen genomgår för närvarande en snabb förändring. 
Universitet och högskolor frigörs från regeringens och riksdagens detalj
inflytande. En genomgripande universitets- och högskolereform plane
ras genomföras den l juli 1993 på grundval av regeringens förslag i pro
positionen Frihet för kvalitet (prop. 1992193:1 ). 

Genom frigörelsen av universitet och högskolor skapas förutsättningar 
för större variation, och hög kvalitet. Att lyckas med dessa ambitioner 
är avgörande för att förse arbetsmarknaden med kvalificerad arbetskraft, 
men också för att ge varje student möjlighet att tillvarata sina personliga 
utvecklingsmöjligheter. 

Härutöver skapar de nu fastlagda riktlinjerna för universitetens och 
högskolornas förändrade förhållande till staten förutsättningar för ökad 
vitalitet. 

Universitetens och högskolornas bildningsuppgift har nära samband 
med den högre utbildningens roll i ett öppet och skapande samhälle. 
Vidsynthet och kvalitet i det offentliga samtalet förstärks genom akade
miska institutioner med en friare och mer självständig ställning. 

I en examensordning (bilaga 3 som utgör en bilaga till Högskoleför
ordningen) avser regeringen att ange kraven för de generella examina 
och de yrkesexamina som kan erbjudas. 

Det angivna innehållet i dessa examina kan nås på olika sätt. Det är 
betydelsefullt att universitet och högskolor utnyttjar de möjligheter till 
profilering som nu öppnas. 

Universitetskanslerns uppdrag är, med den nya myndighetsstrukturen 
inom utbildningsväsendet, att tillse att kvalitetsambitionerna upprätt
hålls och att stimulera till förbättringar där detta bedöms vara nödvän
digt. Som sista åtgärd, om kvaliteten för någon utbildning underskrider 
de uppsatta kvalitetskraven, kan rätten för ett lärosäte att examinera 
inom ämnet eller utbildningen ifråga dras in. 

Till stöd för universitetens och högskolornas arbete har ett särskilt 
verk för högskoleservice upprättats. Verkets uppgift är att, på universi
tetens och högskolornas uppdrag eller i samarbete med dem, bidra till 
en rationell organisation av universitets- och högskoleväsendet och till 
en god hushållning med resurser. 

Särskilt betydelsefull är verkets uppgift ifråga om antagning och inter
nationaliseri ngsa nsträngningar. 

Antagning av studenter sker enligt den nya ordningen av varje univer
sitet och högskola baserat på egna antagningskrav. Det är emellertid ra
tionellt, och underlättar studenternas överblick, om universiteten och 
högskolorna tekniskt samordnar antagningen. På detta området har 
Verket för högskoleservice en central uppgift, liksom när det gäller in-
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formationen till studenterna om vilka antagningskrav respektive univer
sitet och högskola faktiskt uppställt. 

Internationaliseringsarbetet ställer också krav på samordning och 
samarbete. Det konkreta och slutgiltiga ansvaret för att nödvändiga in
ternationella kontakter knyts åvilar visserligen varje universitet och 
högskola. 

Verket för högskoleservice är Sverigekontor för det betydelsefulla 
Erasmusprogrammet. Inom dess ram studerar innevarande år ca I 400 
studenter vid utländska universitet. Samtidigt tas drygt I 000 studenter 
emot i Sverige. Totalt förlägger detta läsår ca 15 000 svenska studenter 
någon del av studierna till utländska universitet. 

Utvecklingen av studentutbytesprogrammen är utomordentligt gläd
jande. Regeringen eftersträvar att ge dessa fortsatt stöd som ett praktiskt 
uttryck för vad internationalisering betyder för enskilda människor. 
Studentutbytet främjas om en större del av undervisningen vid universi
teten sker också på andra språk än svenska. 

I den nya universitets- och högskoleorganisationen avstår regering och 
riksdag från att detaljerat ange hur många studenter som skall utbildas 
på repektive område vid varje universitet och högskola. I stället skall ra
marna för vad varje universitet eller högskola skall åstadkomma anges i 
treåriga utbildningsuppdrag. Jag räknar med att i slutet av februari före
lägga riksdagen en proposition om detta. I propositionen läggs också 
förslagen till anslag till den högre utbildningen, baserade på de princi
per som riksdagen angivit i beslutet den 15 december 1992. En särskild 
utredning (dir. 1992:85) arbetar med denna fråga. 

Frigörelsen av de statliga universiteten och högskolorna angavs i pro
position om Universitet och högskolor (prop. 1992/93:1) vara en av tre 
viktiga delar i den högre utbildningens förnyelse. Examensrätt för fristå
ende högskolor respektive övergång i stiftelseform för några i dag statli
ga högskolor är de övriga två. 

Regeringen prövar för närvarande ansökan om examensrätt för vissa 
fristående högskolor. Tekniska högskolan i Stockholm, Charlmers tek
niska högskola i Göteborg och Högskolan i Jönköping har erbjudits att 
övergå i stiftelseform. Jag räknar med att under våren 1993 återkomma 
till riksdagen i denna fråga. 

Formerna för studiefinansieringen har stor betydelse för att studier 
skall kunna genomföras på rimliga villkor och av alla, oavsett egen eko
nomisk ställning. 

Frågan om studiefinansieringen hänger också samman med den eko
nomiska avkastning i form av högre lön som följer av längre utbildning. 
Olika undersökningar visar att avkastningen på studier i Sverige är låg 
jämfört med andra länder. 

Detta är ett problem för kompetensförsörjningen i Sverige som riske
rar att bli större i takt med arbetsmarknadens internationalisering. 

En särskild utredare överlämnade under december 1992 ett debattbe
tänkande (Ds 1992:127). Betänkandet remissbehandlas för närvarande. 
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Jag avser att under hösten 1993 återkomma till regeringen med ett för
slag till en proposition om ett reformerat studiefinansieringssystem. 

Studenter måste för att få avlägga examen vara anslutna till student
kår. Detta s.k. kårobligatorium har kritiserats, bl.a. av studenterna, från 
principiella utgångspunkter. 

En utredning överlämnade ett betänkande om kårobligatoriet år 1990. 
Betänkandet har remissbehandlats och en särskild sakkunnig har däref
ter berett ärendet för att komplettera underlaget inför regeringens slut
giltiga ställningstagande. 

Jag kan för min del inte försvara principen om att man obligatoriskt 
måste tillhöra en studerandesammanslutning för att ha rätt att studera 
och avlägga examen. 

En avveckling av kårobligatoriet är mot denna bakgrund angeläget. 
Jag vill emellertid understryka att avvecklingen bör genomföras under 
en rimlig tidsperiod och så att studenternas service och inflytande inte 
försämras. 

Sedan hösten 1991 pågår en kraftig utbyggnad av den högre utbild
ningens volym för att föra upp den i nivå med den i jämförbara länder. 
Beklagligtvis kan inte utbyggnaden ske i den takt som vore önskvärd. 
En viktig orsak till detta är 1980-talets försummelser, och den brist på 
disputerade lärare som blivit följden härav. 

I propositionen "Förstärkning av den grundläggande högskoleutbild
ningen m.m." (prop. 1992/93:42) presenterade regeringen riktlinjerna 
för en kvalitetsförstärkning som skall kunna bilda bas för den nödvän
diga dimensioneringsökningen. Behovet av att förstärka sedan lång tid 
ekonomiskt eftersatta områden som humaniora, samhällsvetenskap och 
juridik påpekades. Möjligheter skapades för vetenskaplig utbildning för 
icke disputerade lärare och för pedagogisk utbildning av alla lärare vid 
universitet och högskolor. 

Av speciell vikt är det att i framtiden bygga ut den tekniska utbild
ningen. I en särskild studie publicerad under hösten har Ingenjörsve
tenskapsakademien (IVA) visat att svensk industris tillväxt är beroende 
av att civilingenjörsutbildningen utökas väsentligt. Inte minst gäller det
ta för att tillgodose de små och medelstora företagens behov. Jag åter
kommer till denna fråga i den proposition om den högre utbildningen 
som jag nyss nämnt. Jag vill emellertid understryka att möjligheterna 
att utveckla den högre utbildningen på det tekniska området är beroen
de av en väsentligt bättre rekryteringssituation för de tekniska högsko
lorna. Det breda program för att främja intresset för naturvetenskaplig 
och teknisk utbildning som jag inledningsvis angav är därför av största 
vikt. 

I propositionen om den högre utbildningen avser jag också att ta upp 
de möjligheter som finns att vidga distansutbildningen på högskoleom
rådet. Under det gångna året har universiteten i Umeå och Linköping 
på regeringens uppdrag utrett denna fråga. 

Regering och riksdag behandlar sedan budgetåret 1979/80 forsknings
politiska frågor vart tredje år. Denna ordning har visat sig ge stabilitet åt 
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forskningsplaneringen utan att motverka den nödvändiga kontinuerliga 
förnyelsen. 

Jag avser föreslå regeringen att i slutet av februari för riksdagen pre
sentera förslag avseende forskningspolitiken för de kommande tre åren. 

Ett omfattande förberedelsearbete och en öppen och intensiv diskus
sion har föregått regeringens slutgiltiga ställningstagande till förslaget 
till ny forskningspolitik. 

Vid hearingar, seminarier och konferenser har forskarvärldens och 
näringslivets bedömningar inhämtats. Material från dessa diskussioner 
har publicerats i en särskild skriftserie. 

Till sitt förfogande för vetenskapliga och forskningspolitiska bedöm
ningar har regeringen en särskild forskningsberedning. En mindre 
grupp inom beredningen har nära följt arbetet med den forskningspoli
tiska propositionen. 

Sekretariatet för forskningsberedningen har mot bakgrund av de hear
ingar, seminarier och konferenser som jag nyss nämnt, presenterat en 
forskningsstrategi "Forskningens utmaningar" (Ds 1992:97). Promemo
rian var under hösten 1992 föremål för en informell snabbremiss. 

Enligt min mening har den öppna beredningsprocessen varit värde
full. Den har givit viktiga impulser till regeringen, och dessutom stimu
lerat debatten inom forskarsamhället och näringslivet. Redan bered
ningen av den nya forskningspolitiken har därmed lett till en värdefull 
förnyelse. 

I anslutning till beredningen av den nya forskningspolitiken fullföljs 
också riksdagens beslut om användningen av löntagarfonderna för 
forskningsändamål (prop. 1991/92:92). Av riksdagsbeslutet i våras fram
går att fondernas medel skall utnyttjas på ett sådant sätt att insatser ut
över de som kan komma till stånd inom ramen för den gängse forsk
ningspolitiken stimuleras. 

I nämnda proposition angav regeringen sin avsikt att för riksdagen 
lägga fram närmare förslag om användningen av löntagarfondernas till
gångar till den del de skall avse forskningsändamål. Medlen skall i stor 
utsträckning användas för långsiktigt kunskapssökande genom grund
forskning och forskarrekrytering inom områden som utväljs utifrån be
dömningar av den relevans de kan ha för utvecklingen av Sveriges 
framtida konkurrenskraft. Detta inkluderar den miljöstrategiska och 
medicinska forskningen. 

I propositionen underströks att forskningen skulle ske på högsta in
ternationella nivå, att den skulle koncentreras till kraftfulla insatser 
inom ett begränsat antal områden samt att den skulle stimulera till in
ternationellt samarbete. Det förutsattes vidare, att insatser som görs med 
löntagarfondsmedel skulle gå utöver det som kunde förväntas ske inom 
ramen för den sedvanliga forskningspolitiken. 

Jag avser föreslå regeringen att i samband med det forskningspolitiska 
förslaget återkomma till regeringen med ett slutgiltigt förslag om an
vändning av löntagarfondsmedel för forskningsändamål. 
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Den uppgift forskningen skall lösa är omfattande. Den skall ge stöd 
till Sveriges industriella utveckling och åt vårt lands framtid 
som kulturnation. 

4 Utgångspunkter för budgeten 
Budgetpropositionen för Utbildningsdepartementets område speglar in
sikten om utbildningens strategiska roll för att skapa långsiktiga förut
sättningar för ekonomisk tillväxt och förnyelse. 

Samtidigt är det ofrånkomligt att också utbildningsområdet måste 
hushålla väl med resurserna. Utgångspunkten har varit att trots kärva 
statsfinansiella omständigheter fortsätta arbetet med kvalitetsförstärk
ningar. Detta innebär att de besparingar som genomförs i mycket liten 
utsträckning berör själva verksamheten i skola, vuxenutbildning, folk
bildning, högre utbildning och forskning. 
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A Utbildningsdepartementet m.m. 

A 1. Utbildningsdepartementet 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

45 214 749 
43 622 000 
46 876 000 

Fr o m budgetåret 1993/94 övergår förslagsanslaget A 1. Utbildningsde
partementet till ramanslag. 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 46 876 000 kr. 
I anslaget har beräknats förvaltningskostnader inklusive lönekostna

der. 
Jag har vidare vid min anslagsberäkning beaktat kostnader för telefon

samtalsavgifter som tidigare belastat anslaget till Regeringskansliets för
valtningskontor. Dessa kostnader uppgår till 174 000 kr. 

Med hänsyn till ökad internationell kontaktverksamhet riktad mot 
länderna i Centraleuropa beräknar jag en förstärkning av anslaget med 
1 600 000 kr. Anslagsförstärkningen har finansierats genom besparingar 
under andra anslag inom Utbildningsdepartementets område. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning 
av utgifterna om 691 000 kr i enlighet med den princip som tillämpats 
generellt i årets budgetförslag. 

Anslaget för Utbildningsdcpartementet har budgeterats utan hänsyn 
till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringar av ni
vån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Stats
hälsan samt övergången till lån i Riksgäldskontoret. Riktlinjerna för 
dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Fi
nansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det be
lopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slut
ligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika 
från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Utbildningsdepartemenlel för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett ramanslag på 46 876 000 kr. 
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A 2. Utredningar m.m. 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

21 998 000 
18 962 000 
18 284 000 

Reservation 66 480 

Fr o m budgetåret 1993/94 övergår reservationsanslaget A 2. Utredning
ar m.m. till ramanslag. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksam
heten bör anslaget uppgå till 18 284 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
2. till Utredningar m.m. för bu<;lgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 18 284 000 kr. 

A 3. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco 
m.m. 

1991192 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

22 054 000 
22 320 000 
22 370 000 

År 1950 anslöt sig Sverige till Förenta Nationernas organisation för ut
bildning, vetenskap och kultur, Unesco (Sveriges överenskommelse 
med främmande makter 1950:114). 

Enligt instruktion för Svenska unescorådet (SFS 1988:1462) har rådet 
till uppgift att för Sveriges del vara ett sådant nationellt samarbetsorgan 
enligt stadgan för Förenta Nationernas organisation för utbildning, ve
tenskap, och kultur (Unesco) som förutsätts finnas för att samordna de 
viktigaste nationella organen inom Unescos verksamhet i Sverige och 
stödja svenska insatser inom ramen för organisationens program. 

Medel för den upplysning.werksamhet i Sverige om Unesco, för vil
ken svenska FN-förbundet ansvarar, anvisas över tredje huvudtiteln. 

2 Riksdagen l'J'l:!i93. I sa111/. Nr /IHI. Bilaga 9. 
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1992/93 Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

1. Årsbidrag till Unesco 21 000 000 of 
2. Svenska unescorådet för 
utrednings- och programverk-
samhet, inkl. möten 800 000 + 50 000 
3. Avgift till konventionen 
orn världens kultur- och 
naturarv 210 000 of 
4. Medlemsavgift till 
International Centre for the 
Study of the Preservation 
and the restoration of 
Cultural Property in Rome, 
ICCROM 210 000 of 
5. Ilidrag till Unescos 
Internationella kulturfond 100 000 of 

Summa 22 32 000 + so 000 

Svenska uneseorådet 
Medlemsländernas bidrag till Unescos reguljära budget fastställs av ge

neralkonferensen. Vid Unescos 26:e generalkonferens hösten 1991 fast
ställdes organisationens budget för tvåårsperioden 1992-93 till ca US$ 
445 miljoner. Den svenska andelen kalenderåret 1993 kommer enligt 
nu föreliggande uppgifter att utgöra 1.10%. Uncscorådet uppskattar me
delsbehovet för Sveriges årsbidrag till Unesco till 21 000 000 kr. Årsav
giften för kalenderåret I 994 beslutas av Unescos generalkonferens hös
ten 1993. 

Avgiften till konventionen om världens natur och kulturarv uppgår 
till 1% av Sveriges årsbidrag till Unesco, 210 000 kr. Bidraget till 
ICCROM föreslås uppgå till 1 % av årsbidragct, 210 000. Bidraget till 
Unescos Internationella kulturfond föreslås uppgå till 100 000 kr. 

Unescorådet begär en ökning av bidraget för utrednings- och pro
gramverksamhet för bl a ökade sammanträdeskostnader p g a höjda ar
voden samt höjda resekostnader. 

Föredragandens överväganden 

Under anslaget har jag endast företagit en prisomräkning med 50 000 
kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
3. till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 22 370 000. 
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A 4. Sametinget 

Nytt anslag Förslag 7 500 000 

I enlighet med propositionen om Samerna och samisk kultur m.m. 
(prop. 1992/93:32, bet. 1992/93:KU 17, rskr. 1992/93:114) skall same
tingslagen träda i kraft den 1 januari 1993 och det första valet till Same
tinget sk.all ske i maj 1993. För att förbereda och genomföra val till Sa
metinget har en organisationskommitte tillkallats. 

För budgetåret 1993/94 beräknar jag 7 500 000 kr för förvaltningsk.ost
nader inklusive löner. Medel till inredning och utrustning avser jag att 
beräkna under anslaget G 1. Inredning och utrustning av lokaler vid hög
skoleenheterna m.m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
4. till Sametinget för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservations

anslag på 7 500 000 kr. 

A 5. Utvecklingsarbete inom 
Utbildningsdepartementets område 

Nytt anslag Förslag 15 700 000 

Föredragandens överväganden 

Jag räknar med att myndigheterna inom Utbildningsdepartementets 
område i en alltmer ökad utsträckning kommer att behöva arbeta med 
utvecklings- och rationaliseringsfrågor. Det kan t ex gälla utveckling av 
system som skall leda till effektiviseringar och kostnadsminskningar i 
myndigheternas verksamhet eller av system som ger ökad tillgång på in
formation nationellt och internationellt. Resurser för sådana insatser 
anvisas normalt under respektive myndighetsanslag. Eftersom många 
insatser är sådana att de kräver en särskild resursinsats under en begrän
sad tid anser jag dock att det totalt sett är mer rationellt att även fortlö
pande kunna pröva var resurser för tillfället behövs bäst. Jag har därför 
under förevarande anslag beräknat 15 700 000 kr som bör fördelas av 
regeringen till tidsbegränsade projekt vid myndigheter inom Utbild
ningsdepartementets område. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
5. till Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område 

anvisa ett reservationsanslag på 15 700 000 kr. 
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B Det offentliga skolväsendet 

1 Internationaliseringen och lärarna 

I .I Inledning 

l februari 1992 slutfördes förhandlingar mellan EFTA-länderna och Eu
ropeiska gemenskaperna (EG) om ett avtal om ell närmare o<.:h fastare 
strukturerat samarhete i ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, 
EES. Avtalet - som allmänt henämns EES-avtalet - undertecknades den 
2 maj 1992 och godkändes för Sveriges vidkommande den 19 november 
1992. Detta avtal kommer emellertid inte att träda i kraft, eftersom det 
numera står klart att det inte kommer att tillträdas av en av EFTA
staterna, nämligen S<.:hweiz. Avsikten är dock att detta avtal skall ersät
tas av ett nytt, som då inte omfattar Schweiz. Ett sådant avtal beräknas 
kunna förhandlas fram inom en nära framtid. Det finns därför anled
ning att något belysa vad ett EES-avtal kan få för betydelse på skolområ

det. 
En av de grundläggande avsikterna med EES är att varor, tjänsll::r, 

personer och kapital skall kunna riira sig fritt över gränserna inom 
samarbetsområdet. De delar av FG:s regelverk som är relevanta för det

ta samarbete skal I integreras i EFT A-ländernas rättsordningar, så att en
hetliga regler sk.all gälla inom hela samarbetsområdet. 

Ett EES-avtal har hetydelse för våra hestämmelser om krav för an

ställning som lärare i det offentliga skolväsendet. De regler i FES
avtalet som är av särskilt intresse för det offentliga skolväsendet är arti
klarna om arbetskraftens fria rörlighet och om ömsesidigt erkännande 
av examenshevis. Av den sekundära EG-lagstiftningen är det främst ett 
av EG:s ministerråd antaget direktiv (89/48/EEG). det s.k.. första gene
rella utbildningsdirck.tivet, som måste beaktas. Oetta direktiv, som har 
sin utgång.-;punkt i bl.a. Romfördragets artikel 49, syftar till att underlät
ta arbetskraftens fria rörlighet o<.:h innebär att en generell ordning skall 
gälla för erkännande av examensbevis över behörighctsgivande högre 

utbildning som omfattar minst tre års studier. Uthildningsdirek.tivet i en 
engelsk och i en inofficiell svensk. version har tidigare redovisats för 

riksdagen (prop. 1992/93:04, bil. 1). 

I detta samman hang bör också nämnas att EES-avtalet i artikel 4 
(Romfördragets artikel 7 första stycket) innehåller elt grundläggarnte 
allmänt disk.rimineringsförbud. Regeln innebär att all diskriminering 

på grund av nationalitet är förbjuden. 
I EG-domstolens praxis har diskrimineringsförbudet givits en vid 

tolkning. Krav på hemvist i ett visst land och krav på kunskaper i ell 
visst lands språk kan uppfattas som brott mot disk.riminering.~förbudt:I. 

Jag återkommer till detta. 
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Av betydelse i sammanhanget är också de överenskommelser som slu
tits mellan de nordiska länderna, nämligen en överenskommelse 

- om arbetsmarknaden för klass lärare (undertecknad den 3 mars 1982; 
trädde i kraft den 29 maj 1984 ), 

- om gemensam arbetsmarknad för ämneslärare, lärare i praktisk
estetiska ämnen och speciallärare i grundskolan (undertecknad den 29 
september 1986; trädde i kraft den 30 januari 1989), 

- om gemensam nordisk arbetsmarknad för ämneslärare och lärare i 
praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan (undertecknad den 29 sep
tember 1986; trädde i kraft den 30 januari 1989), och 

- om nordisk arbetsmarknad för personer som genomgått en behiirig
hetsgivande högre utbildning omfattande minst tre års studier (överens
kommelsen är undertecknad den 24 oktober 1990 men har inte trätt i 
kraft, eftersom godkännande saknas från flera länder). 

Enligt dessa överenskommelser skall lärare som anställs i ett annat 
anslutet land ha tillräckliga kunskaper i skolans undervisningsspråk. 

1.2 Innebörden av det första generella utbildningsdirektivet 

Direktiv 89/48/EEG, om en generell ordning för erkännande av exa
mensbevis över bchörighetsgivande högre utbildning som omfattar 
minst tre års studier, är tilläm1,ligt på personer som är medborgare i en 
EG-medlemsstat och som vill utöva etl reglerat yrke i en annan med
lemsstat, antingen som självständig yrkesutövare eller som anställd. Ge
nom EES-avtalct skulle direktivet bli tillämpligt även i EFTA-länderna 
och på dessas medhorgare. Med den konstruktion direktivet fått kan 
också yrkesutövare med en högre utbildning som inte är rättsligt regle
rad i ett land få rätt att utöva yrket i ett land där yrket omfattas av en 
nationell reglering. Eftersom varken högre utbildning eller regleringen 
av yrkeslivet organiseras på samma sätt i medlemsländerna, inleds di
rektivet med definitioner av vissa centrala begrepp som senare återkom
mer i direktivet. 

Ett centralt begrepp är examensbevis som definieras som varje cxa
mensbevis, intyg eller annat bevis om formella kvalifikationer som har 
utfärdats av en behörig myndighet i en medlemsstat i enlighet med lan
dets lagar och andra författningar och som utvisar att innehavaren med 
godkänt resultat avslutat en postgymnasial utbildning om minst tre år. 
Utbildningen skall vidare ha ägt rum i en medlemsstat. 

Med reglerad yrkcsverksamhct menas sådan verksamhet där innehav 
av ett examensbevis direkt eller indirekt är ett villkor för att utöva den

na verksamhet i en mcdlcmsstat på grund av lagar och andra författ
ningar. 

Enligt artikel 3 får den behöriga myndigheten i ett land, där det krävs 

ett cxamenshevis för att utöva ett reglerat yrke, inte vägra medborgare i 
en annan medlemsstat tillstånd att utöva yrket under hänvisning till 
otillräckliga kvalifikationer, om den sökande innehar ett examensbevis 
som krävs i en annan medlemsstat för att utöva yrket i fråga och detta 
cxamcnsbevis har erhållits i en medlemsstat. Om yrket inte är reglerat i 
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det land personen kommer från, får värdlandt:t kräva att den sökande 
utövat yrket på heltid under två år under den senaste tioårsperioden i 

en medlemsstat som inte reglerar yrket. En förutsättning är att den sö
kande har ett intyg som visar att han med godkänt resultat har slutfört 
en poslgymnasial utbildning om minst tre år som har förberell honom 
för yrket. 

Artikel 4 reglerar de fall då dt:n utbildning som den sökandt: åberopar 
är minst ett år kortare än dt:n som krävs av värdlandet. I dessa fall får 
värdlandet kräva av den sökande att han lägger fram bt:vis om yrkt:serfa
renht:t som emellertid inte behöver vara mer än dubbelt så lång som 
den utbildning eller praktik som fattas. Vid tillämpningen av dessa he
stämmelser måste hänsyn tas till den yrkeserfarenhet som dessutom 
krävs om yrket i hemlandet inte är reglerat t:nligt artikel 3. Den sam
manlagda yrkeserfarenhet som kan krävas får inte överstiga fyra år. 

Vidare bt:handlar artikel 4 de fall då de ämnen som omfattas av den 
utbildning den sökande åberopar väsentligen skiljer sig från dem som 
omfattas av de examensbevis som krävs i värdlandet. Den reglerar 
också de fall då det reglerade yrket inbegriper en eller flera yrkesaktivi

teter som inte ingår i det reglerade yrket i den sökandes ursprungsland 
och denna skillnad motsvarar en särskild utbildning med ämnen som 
väsentligen skiljer sig från dem som upptas i det examensbevis som den 
sökande åberopar. I dessa fall får värdlandet kräva att den sökande slut
för en prövotid som inte överstiger tre år eller genomgår ett lämplig
hetsprov. Oen sökande har själv rätten att välja mellan prövotid och 
lämplighetsprov. För yrken som krävt:r en exakt kunskap om landets 
lagstiftning får värdlandet besluta om prövotid eller lämplighetsprov. 
Med lämplighetsprov avses endast prov av den sökandes yrkeskunnig
het. Provet måste ta hänsyn till att den sökande är en kvalificerad yrkes
man i sitt ursprungsland. 

1.3 Gällande svensk rätt 

I skollagen ( 1985: J 1()0, omtryckt 1991: 1111, ändrad senast 1992:880) 
finns bl.a. föreskrifter om lärare. 

Varje kommun och landsting skall för undervisningen använda lärare 
som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall 
bedriva. Undantag får endast göras om personer med sådan uthildning 
inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn 
till eleverna (2 kap. 3 § ). 

för att få anställas som lärare i det offentliga skolväsemlet utan tidshe

gränsning skall enligt 2 kap. 4 § den sökandt: uppfylla ett av följande 

krav: 
l. Sökanden har genomgått svensk eller därmed jämställd nordisk lä

rarutbildning med huvudsaklig inriktning mot den undervisning an

ställningen avser. 
2. Sökanden har genomgått annan högskoleutbildning som av Statens 

skolverk förklarats i huvudsak motsvara sådan lärarutbildning som av

ses under L 
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Om det saknas sökande som uppfyller något av dessa krav men det 
finns särskilda skäl får en sökande ändå anställas utan tidsbegränsning 
om sökanden har motsvarande kompetens för den undervisning som 
anställningen avser m:h det finns skäl anta att personen är lämpad att 
sköta undervisningen. 

Den som inte uppfyller kraven i 4 § får anställas som lärare för högst 
ett år i sänder (2 kap. 5 §). 

I samband med att det fulla arbetsgivaransvaret för lärarna överfördes 

till kommunerna den I januari 1991 avskaffades de tidigare my<.:ket om

fattande o<.:h detaljerade hchörighetsbestämmelserna för olika typer av 
lärartjänster. Det är den kommunala arbetsgivaren som vid anställning

en gör bedömningen av den sökandes "behörighet" utifrån skollagens 
bestämmelser. I förordningen (1990:1476) om meritvärdering vid an

ställning av lärare (ändrad 1992:747) finns föreskrifter som skall tilläm
pas vid urval av sökande till en anställning som lärare. Meritvärderings

förordningen innehåller detaljerade uppgifter om hur många meritpo

äng som olika kurser ger. 

1.4 J<'rågan om läraryrket är ett reglerat yrke i Sverige 

Enligt det första generella utbildning.~direktivet är, som nyss nämnts, ett 
reglerat yrke den reglerade yrkesverksamhet eller den samlade verksam

het som representerar detta yrke i en medlcmsstat. Reglerad yrkesverk
samhet är en yrkesverksamhet för vilken ett examensbevis direkt eller 
indirekl, på grund av lagar eller andra författningar, iir ett villkor för all 

utöva denna verksamhet eller en form därav. 
Som framgått av min redovisning av skollagens bestämmelser är lärar

utbildning ell krav inte för all få tjänstgöra som lärare men väl för an

ställning som lärare utan tidsbegränsning. Den som inte uppfyller detta 

krav får sålunda anstiillas som lärare för högst ett år i sänder. För alla 
lärare i den offentliga skolan krävs att de har en utbildning avsedd för 

den undervisning de i huvudsak skall bedriva. Detta sistnämnda krav 
riktar sig till arbetsgivaren, dvs. kommunerna o<.:h landstingen. Lagstift
ningen innehåller möjligheterna all i vissa angivna fall göra avsteg från 

dessa krav. 
Eftersom en person inte kan få en fast anställning som lärare inom 

del offentliga skolviisendet utan all ha lärarutbildning måste läraryrket 

anses vara ett reglerar yrke i den mening som det generella utbildnings
direktivet avser. 

1.5 Förslag till ändring i skollagen m.m. 

1.5. I Godkämzarzdi: a1· läraru1bild11i11g 

Innebörden av bestämmelserna i 2 kap. -1 § skollagen är att en person 
som har bevis över genomgången lärarutbildning från annat land än 

.Sverige eller de nordis1'.a liinderna har räu all fä 1illsvidareanställning 

som liirare i Sverige endast om Statens skolverk vid en prövning av per-
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sonens utbildning finner att denna i huvudsak motsvarar en svensk el
ler nordisk lärarutbildning. L>enna ordning synes stämma mindre väl 

överens med de krav som skulle följa av ett avtal med EES-avtalets in
nehåll. Jag förutsätter att det avtal som avses bli framförhandlat i stället 

för det ursprungligen tänkta kommer att få samma innehåll på denna 
punkt. Jag anser emellertid inte all vi behöver invänta ett sådant avtal 

för att generellt kunna godta läraruthildningar från de berörda länder

na. Lärarutbildningarna inom den krets av länder som EES-avlalel av

såg får generellt anses hålla sådan kvalitet, att de i princip kan ligga till 
grund för verksamhet som lärare även i vårt land. För dem som har 
andra utbildningar än lärarutbildning eller lärarutbildningar från län

der utanför nuvarande Ef'TA och EG bör en viss prövning kvarstå. 

Skolverket inhämtar nu för sin prövning av enskilda ärenden el! utlå

tande från Verket för högskoleservice (VI IS) med en värdering av den 
utländska högskoleutbildningen. VHS har som en av sina särskilda upp

gifter att svara för bedömning av utländska högskoleutbildningar. För 
överskådlig Lid framöver torde fallen då utländska lärarutbildningar he

höver bedömas särskilt bli få. Eftersom kompetens finns inom VHS, är 

det då inte rimligt att bygga upp en parallell sådan hos Skolverket. Sva
rar VI IS för prövningen i sak, blir tlct uppenbart en onödig omgång all 

gå via Skolverket. Kommuner och landsting, liksom enskilda, bör för 
värdering av utländska hög.-;koleuthildningar kunna vända sig direkt till 

VI IS. Det är därvid rimligt all VHS får ta ut en avgift som täcker kost
naderna för värderingen. 

Jag föreslår att 2 kap. 4 §ändras så all det för anställning som lärare i 
det offentliga skolväsendet utan tidshegränsning skall krävas att den sö
kande har genomgått svensk eller därmed jämställd lärarutbildning i 

andra nordiska länder, EFTA-länder eller EG-länder som huvudsakli
gen är inriktad mot den undervisning anställningen avser. 

Del kan självfallet vara så att lärare med utbildning i andra länder har 
en annan komhination av ämnen i sin examen än vad som är vanligt i 

Sverige. L>irektivcl 89/48/EF.G kan inte innebära att lärare med uthild
ning i andra länder, lika litet som lärare med svensk utbildning, skall 
undervisa i ämnen de inte behärskar. Den övergripande regleringen i 2 
kap. 3 § att kommunerna och landstingen är skyldiga all för undervis

ningen använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervis
ning de i huvudsak skall bedriva, liksom regleringen i 4 § att det för 

tillsvidareanställning krävs lärarutbildning med huvudsaklig inriktning 

mot den undervisning anställningen avser, är enligt min mening en till

räcklig garanti i detta avseende. 

Det system som jag nu föreslagit låter sig inte förenas med den nu gäl
lande särskilda meritviirderingsföronlningen. Denna framstår f.ö. redan 

under gällande förhållanden som en diskutabel reglering. Jag anser där

för att meritvärderingsförnrdningen nu bör upphävas. Jag återkommer i 
annat sammanhang till regeringen i denna fråga. 
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1.5.2 Kunskaper om svenska skolans styrdokument 

En lärare i det offentliga skolväsendet i Sverige skall givetvis ha kun
skap om och i sin undervisning utgå från de nationella styrdokumenten 
för skolan, dvs. skollagens övergripande bestämmelser om likvärdig ut
bildning, utbildningens mål och verksamhetens utformning (I kap. 2 §) 
liksom om läroplanen, programmål och kursplaner för resp. utbild
ning. Hitintills har det emellertid inte funnits behov att i författning.~
texten särskilt beröra den saken. Kunskaper om den svenska skolans 
mål och om de kursplaner m.m. som en lärare skall utgå från i sin un

dervisning förutsätts den svenska läraren sålunda inhämta under lärar
utbildningen. I det mer internationella perspektiv som vi nu kan se 
framför oss finns det emellertid anledning att uttryckligen ställa det kra
vet på lärare, som skall verka inom det svenska offentliga skolväsendet, 
att de har kännedom om de nyssnämnda väsentliga styrdokumenten för 
skolan. Delta hör komma till uttryck i 2 kap. 4 § skollagen. Kravet hör 
gälla generellt oavsett lärarens bakgrund. 

Kravet på kännedom om styrdokumenten bör emellertid begränsas 
till att gälla för anställning tills vidare. För den som inte kan anses fylla 
kravet finns därmed en möjlighet till tidsbegränsad anställning, om det 
saknas sökande som uppfyller kravet. 

I .5.3 Kunskaper i sw:11ska 

Av min redovisning tidigare har framgått att krav på kunskaper i ett 
visst lands språk kan uppfattas som brott mot det tidigare nämnda dis
krimineringsförbudet. Vad som kan godtas i form av särbchandlande åt
gärder är dock ytterst en rättstillämpningsfråga. EG-domstolcns bedöm
ning i sådana fall beror ofta av en intresseavvägning, där åtgärdens än
damål och utformning vägs mot intresset av fri rörlighet. Man talar där
vid om principerna om nödvändighet och proportionalitet. 

EG-domstofen har i fallet Groener (397/87, Anita Groener v Minister 
for Education and the City of Dubfin Vocationaf falucationaf Commit
tee) angett att en fast anställning som lärare vid i detta fall en offentlig 
yrkesutbildning är en anställning av en sådan art att det är berättigat att 
ställa krav på språkkunskaper (i detta fall gaeliska). 

I de överenskommelser om gemensam nordisk arbetsmarknad för lä
rare som jag redovisat inledningsvis finns angivet att lärare skall ha till
räckliga kunskaper i skolans undervisningsspråk. 

Det är för de allra flesta fall en självklar förutsättning att lärare som 
undervisar i den svenska skolan skall kunna göra detta på landets språk. 
Kunskaper i svenska ser jag som en nödvändig förutsättning inte enbart 
för själva undervisning.~situationen utan även för sociala kontakter med 

eleverna och deras föräldrar samt för de diskussioner med kolleger och 
skolledning som ingår i läraruppgiften. 

Det förekommer i svenska skolor försök med undervisning på främ
mande språk i andra ämnen. Vissa gymnasieskolor har en undervisning 

med internationell inriktning. I dessa fall kan det diskuteras om lärarna 
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också måste kunna svenska. Det jag nyss angav om behovet av kunska
per i svenska i andra situationer i skolan gör att jag finner det rimligt 
att i princip kräva svenskkunskaper av alla lärare som skall få tillsvi
dareanställning i svensk skola. Jag anser dock att det bör finnas ett visst 
utrymme för undantag. De undantagsfall som kan komma ifråga hänger 
samman med utbildning på främmande språk och liknande. Sådana 
skäl får anses utgöra synnerliga skäl för avsteg. 

När det gäller tidsbegränsade anställningar anser jag det emellertid in
te nödvändigt att uppställa ett sådant direkt språkkrav. Visserligen bör 
de som anställs tillfälligt, i hrist på sökande som uppfyller normalkra
ven, som regel behärska svenska språket. Huvudmännen hör dock ha 
en möjlighet att för en kortare period anställa även lärare som saknar 
dessa språkkunskaper, om det ändå skulle vara angeläget med hänsyn 
till undervisningen t.ex. för begränsade undervisningsavsnitt. 

Vad jag nu anfört medför att kravet på kunskaper i svenska skall infö
ras i skollagens 2 kap. 4 § (se bilaga 9.1 ). 

Mina förslag till ändring i skollagen finns samlade under anslaget B 8. 
Särskilda insatser på skolområdet. 

1.6 Andra generella utbildningsdirektivet 

Det första generella utbildning..~direktivet omfattar, som framgått, erkän

nande av utbildningshevis från högskoleutbildningar som är minst tre 
år långa. Därmed omfattar detta direktiv utbildning till lärare i grund
skolan, grundläggande vuxenutbildning samt lärare i teoretiska ämnen i 

gymnasial utbiklning. Utbildningen av lärare i yrkesämnen i gymnasial 
utbildning och påbyggnadsutbildning omfattas däremot inte av del för
sta generella direktivet. 

Lärare i yrkesämnen har oftast en lika lång väg till läraryrket som lä
rare i teoretiska ämnen. De har antingen en utbildning inom sitt yrke 
följd av fem års yrkesverksamhet eller sju års yrkeserfarenhet. I håda 
fallen har lie ett års lärnruthildning på högskola. Eftersom det första di
rektivet uteslutande gäller högskoleutbildningar av minst tre års längd, 
faller yrkeslärarna utanför detta direktiv. Det andra generella u1hild
ningsdirektivet (92/51/EF.G) omfattar dock hl.a. sådana utbildningar 
som yrkeslärarna har. Det andra generella utbildningsdirektivet har 
samma syfte som det första direktivet, nämligen att examensbevis i ett 

medlemsland skall accepteras av andra medlemsländer. 
Till skillnad från det första generella uthildningsdirektivet är det and

ra generella utbildningsdirektivet inte med bland de direktiv som om

fattades av EES-avtalet. Detta beror på att EG:s ministerråd antog det 
andra generella uthildningsdirektivet efter det att EES-avtalet slöts. 
Medlemsländerna i EG skall vidta åtgärder för att genomföra detta and

ra direktiv före den 18 juni 1994. 

Inom regeringskansliet pågår arbetet med att bedöma konsekvenserna 
av det andra generella uthildningsdirektivet för Sveriges vidkommande. 
I vissa avseenden är dessa svårbedömda. Detta gäller emellertid inte yr

keslärarna. 
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Jag har i det föregående föreslagit att skollagen ändras på sådant sätt 

att lärare med utbildning från andra EFTA-länder och EG-länderna 

kan få tillsvidareanställning i den svenska offentliga skolan. De ändring

ar jag föreslagit gäller alla lärargrupper, dvs. även yrkeslärarna. llärigc

nom kommer lärare från andra EFTA-länder samt EG-länderna att 

kunna få tillsvidareanställning i Sverige. 

2 Teknikerutbildningen 

Teknikcrutbildningen skall vara ett alternativ för elever som gått tek

nisk gren inom naturvetenskapsprogrammet, men också en påbyggnad 

på tekniskt-industriella yrkesprogram (prop. 1990/91:85). Årskurs fyra 

vid teknisk linje (T4) anordnas för sista gången läsåret 1992/93. 

Det är viktigt att säkerställa en bred rekryteringsbas för vidare teknisk 

utbildning. Det krävs därför en kraftigt ökad tillgång på sökande med 

lämplig föruthildning. Rekryteringsläget är emellertid problematiskt. ef

tersom antalet elever som söker teknisk utbildning i gymnasieskolan 

minskar för tjänle året i rad. En av orsakerna till det dåliga rekryte

ringsläget synes vara att tekniskt intresserade ungdomar inte har en ga

ranti för all de kan hygga på sin treåriga utbildning med ett mer yrkes

inriktat fjärde år. Många väljer därför att inte siika till en tekniskt inrik

tad gymnasieuthihlning efter grundskolan. 

Teknikerutbildningcn hör definitionsmiissigt hemma under bete<.:k

ningen pähyggnadsuthildning inom komvux dels därfiir att den hygger 

på avslutad treårig gymnasieskola. dels därför au den iir mer direkt yr

kesinriktad till skillnad från gymnasieskolan som iir studie- eller yrkes

förberedande. Kommunerna har inte någon ahsolu1 skyldighet att vare 

sig anordna gymnasial komvuxutbildning ot:h päbyggnadsutbildning i 

den egna kommunen eller erbjuda sådan utbildning genom samver

kansavtal med annan kommun. 

Eftersom kommunerna har frihet att organisera sitt skolväsende, är 
det ingenting som hindrar att teknikeruthildningen förläggs till en gym

nasieskola. om den naturligt hör hemma där. Ett effektivt resursutnytt

jande kan åstadkommas genom samverkan med gymnasieskolan när det 

gäller lokaler. personal, administration ot:h utrustning. 

Det har på flera siitt framkommit att många kommuner inte anordnar 

eller ens är beredda att betala interkommunal ersii1tning för elever som 

önskar gå en leknikerutbildning i en annan kommun. Det har också 

på vissa håll visat sig svårt att få till stånd en planerin!!. fiir sådan utbild

ning över kommungränserna. Detta sammanhänger hl.a. med gällande 

regler för interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning. 

Det iir av utomordentligt stor vikt att det finns cll utbud av tekniker

uthildning över hela landet. Det är också väsen1lig1 att utnyttja den lä

rarkompetens ot:h den utrustning som redan finns inom området tek

nik. 
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Kommunerna bör därför, inom sin kommunala vuxenutbildning, 

prioritera anordnandet av teknikerutbildningen. Det är också nödvän
digt att en samverkan mellan kommunerna kommer till stånd. 

Kommunerna bör bli skyldiga att betala interkommunal ersättning 

för en elev som önskar gå teknikcrutbildningen i en annan kommun, 

när hemkommunen inte själv anordnar eller erbjuder den genom sam

verkansavtal. Detta skulle öka möjligheterna för utbildningsanordnarna 

att marknadsföra teknikerutbildningcn som en reguljär fortsättning på 

ett gymnasieprogram. 

Vad jag anfört kräver ändring i skollagen. En sådan bör dock inte ute

slutande ta sikte på teknikeruthildningen. Den utgör visserligen det slo
ra problemet, men därutöver ser jag risk för problem också med sådana 
starkt specialiserade uthildningar som förekommer bara på en plars el

ler på ett fåtal platser i landet. I några fall kan det gälla uthildningar där 

det kan sägas finnas ett allmiinl intresse av all de står öppna för elever 

från hela landet. Närmare föreskrifter om interkommunal ersättning 
bör ankomma på regeringen. Delta kräver ett bemyndigande i lagen för 

regeringen att meddela sådana föreskrifter. Bemyndigandet bör, mot 

bakgrund av vad jag här förut anfört, preciseras till att avse endast såda

na utbildningar som anordnas på ett begränsat antal platser i landet och 

för vilka det finns ett allmän! intresse att de står öppna för sökande från 

hela landet. 
Eftersom utbildningen skall slå öppen för sökande från hela landet, 

krävs också att en kommun som anordnar sådan utbildning blir skyldig 

att ta emot sökande från en annan kommun. Denna skyldighel gäller 
självfallet endast behöriga sökande. Med hänsyn till förfrågningar m.m. 

finns det skäl att för!ydliga bestämmelsen om en kommuns skyldighet 
enligt 11 kap. 20 § genom att där ange att skyldigheten endast omfatlar 
behöriga sökande. Skyldigheten att ta emot en sökande innebär inte all 

denne garanteras en plats på den sökta utbildningen utan endast att han 
har rätt all bli mottagen som sökande på samma villkor som den egna 
kommunens invånare. Denna princip kan också behöva tilliimpas på 

vissa andra utbildningar av speciell karaktär. 
Ungdomar som, i en annan kommun än hemkommunen, deltar i 

gymnasial vuxenu!bildning och påbyggnadsutbildning för vilken hem
kommunen är skyldig all betala har. fram till och med det första kalen

derhalvåret det år de fyller 20 år, rätt till visst ekonomiskt stöd av hem

kommunen för sin inackordering. Denna rätt bör även omfatta de ung

domar för vilka hemkommunen nu föreslås bli skyldig att utge inrer

kommunal ersättning. 
Hemkommunen skall till en ansökan om ulbildning i annan kom

mun foga ett ytlrnndc om man åtar sig att svara för kostnaderna för ele

vens utbildning. Ef!crsom ett yttrande skulle sakna hetydelse beträffan

de utbildning som hemkommunen blir skyldig att betala ersällning för, 

bör skyldigheten au avge yttrande inte omfatta sådan utbildning. 

I det hittillsvarande sektorsbidraget till kommunerna ingår bcräk
ningsgrunden kommunal vuxenutbildning. De medel som betalas ut en-
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ligt den beräkningsgrunden motsvarar i huvudsak statens tidigare spe

cialdestinerade bidrag till komvux och grundvux. Enligt skollagen är 

kommunerna skyldiga att anordna gymnasial vuxenutbildning och på

byggnadsutbildning. Däremot föreligger inte någon absolut rätt för den 

enskilde att få genomgå sådan utbildning. Följaktligen har kommuner

na fått ett stort utrymme för att bestämma dimensioneringen av sin 

gymnasiala vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Den längre gå

ende skyldigheten att utge s.k. interkommunal ersättning som mitt för

slag innebär är begränsad till vissa utbildningar med en förhållandevis 

ringa total volym. Mitt förslag får anses rymmas inom den med lagen 

avsedda komvuxvolymen. 

Mina förslag till ändring i skollagen finnas samlade under anslaget 

B 8. Särskilda insatser på skolområdet. 

3 Betyg i gymnasieskolan 

Jag vill för riksdagens information meddela följande. I och med den re

formerade gymnasieskolan kan kommunerna själva bestämma om ett 

ämne skall koncentrationsläsas och när under gymnasietiden detta skall 

ske. Med denna ordning kan en relativ betygssättning efter en normal

fördelning för landet i sin helhet inte längre upprätthållas. En sådan 

förutsätter att gemensamma centrala prov kan göras över hela landet in

för betygssättningen. Som en temporär lösning på betygssättningsproble

met har regeringen därför justerat bestämmelsen i gymnasieförordning

en ( 1992:394) så att betygssättningen skall ske med en femgradig skala, 

där 5 lir högsta betyg och 3 betyget för medelgoda kunskaper. Centralt 

utformade prov för linjer och specialkurser i gymnasieskolan skall fin

nas att tillgå som hjiilpmedel för lärarna att hedöma kunskapsnivån. 

Denna ändring påverkar dock inte bestämmelserna för betygssättning 

på linjerna och specialkurserna i gymnasieskolan. 

4 Anskaffning av praktikplatser för skolans behov 

Arbetsmarknadsstyrelsen (/\MS) fick den 6 december I 990 i uppdrag av 

regeringen att utreda frågan om praktikplatsanskaffning för grund- och 

gymnasieskolan sedan AMS i sin anslagsframställning för budgetåret 

1991/92 föreslagit att ansvaret fiir denna verksamhet skulle överföras 

från AMS till kommunerna. AMS skulle utföra regeringsuppdraget i 

samråd med Svenska Kommunförbundet. Synpunkter på förslag skulle 

inhämtas friin diivarande Skolöverstyrelsen (SÖ) och Landstingsförbun

det samt arbetsmarknadens parter. AMS har den 6 apri I 1992 avlämnat 

rapporten '"Redovisning och förslag i fråga om anskaffning av platser 

för skolans arbetslivsorienterande praktik m.m." och fiiresliir där att an

svaret fiir anskaffning av platser för skolans yrkes- och arhetslivsoriente

ring överförs till kommunerna den I juli 19113. Svenska Kommunför

bun1Jct har i en skrivelse den 4 september 1992 tillstyrkt förslagen i 
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AMS rapport under förutsättning att kommunerna kompenseras för de 

ökade kostnader som ett övertagande av ansvaret innehär. 
Hittills har Arbetsmarknadsverket anskaffat ca 475 000 platser per år 

för skolans yrkes- och arbetslivsorientering, varav ca 400 000 utgör 

prao-veckor för grundskolan och resterande platser olika former av 

gymnasiepraktik. 

EH genomförande av riksdagens beslut med anledning av propositio

nen Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenuthildningen 

(prop. 1990/91:85, bet. !990/9l:UbU16, rskr. 1990/91:356) kommer bl.a. 

att innebära att skolan tar ett väsentligt steg närmare arbetslivet och ar
betsplatserna. Av propositionen framgår att skolans arbt:tslivslwntakter 
kommer att få en mer framskjuten ställning och en fastare förankring i 

själva undervisningen. Uthildningen vid de yrkesförberedande utbild

ningsprogrammen kommer i ökad utsträckning att förläggas till arbets

platser utanför skolan. För att kunna utöva det yrkespcdagogiska ansva

ret kommer lärarna att hålla tät kontakt med arbetsplatserna och där

med kommer skolan att snabbt få ett omfattande och naturligt kontakt

nät med arbetslivet. 

Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet har samrått med mig och 

kommer senare i dag att föreslå att ansvaret för anskaffning av platser 

för skolans yrkes- och arbetslivsorientering förs över till kommunerna 

den I juli 1993. 

Kostnaderna fiir praktikplatsanskaffningen ingår i Arbetsmarknads
verkcts förvallning.~medcl. För all överföra denna verksamhet till kom

munerna hör 25 miljoner kronor av medlen för Arhetsmarknadsverkets 
förvaltning föras över till kommunerna. Chefen för Finansdepartemen

tet har därför tidigare under sjunde huvudtitelns anslag Statligt utJam

ningsbidrag till kommuner föreslagit motsvarande höjning av utjäm
ningsbi<lraget. 

S Ändring av en övergångsbestämmelse i skollagen 
( 1985: 1100) 

Jag vill hegagna tillfället all här ta upp en särskild fråga av ekonomisk 
art som föranleds av det ändrade huvudmannaskapet för särskolan. 

Riksdagen beslöt våren 1992 att ansvaret för särskolan och särvux 

skall föras över från landsting till kommuner (prop. 1991/92:94, bet. 
1991/92:UhU21 och 28, rskr. 1991/92:285). Överförandet skall kunna 

ske successivt men skall vara genomfört före utgången av år 1995. 

Genom lagen ( 1992:598) om ändring i skollagen (1985:1100) ändrades 
bestämmelserna i hl.a. 6 kap. i enlighet med riksdagens beslut. Enligt 

punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen gäller fram till den tid

punkt då huvudmannaskapet överlåts vissa bestämmelser, däribland 6 
kap. 5 §,i sin lydelse vid utgången av juni 1992. Den äldre bestämmel
sen i 6 kap. S § medgav att ett landsting som överlåtit huvudmannaska

pet för särskolan till en kommun fick liimna ekonomiskt bidrag till 

kommunen. Ilade överlåtelse skett till samtliga kommuner inom lands-
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tinget fick kommunerna samverka med varandra för att anordna utbild
ningen och lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövdes 
för kostnadsutjämning mellan kommunerna. 

Många kommuner har redan tagit över ansvaret för särskolan och sär
vux från landstingen och i andra kommuner finns långt framskridna 
planer på ett sådant övertagande. Enligt nu gällande regler medför över
låtelsen att möjligheten att lämna bidrag enligt äldre föreskrifter upp
hör. Dessa landsting och kommuner bör emellertid - enligt min mening 
- åtminstone under en övergångsperiod ha fortsall möjlighet att lämna 
bidrag sinsemellan som ett alternativ till skatteväxling. Denna möjlighet 
bör gälla till utgången av år 1995. 

Samma möjlighet till en reglering via bidrag bör få finnas fram till ut
gången av år 1995 när det gäller överlåtelse av huvudmannaskap för sär

vux. 
En reglering av den innehörd som jag har föreslagit bör tas in som ett 

tillägg i punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen ( 1992:598) om 
ändring i skollagen ( 1985:11110). 

Mina förslag till ändringar i skollagen finns samlade under anslaget 
B 8. Särskilda insatser på skolområdet. 

6 Avskaffande av vissa anslag 

Bidrag till driften av särskolor och särvux samt till undervisning av 
invandrare i svenska språket 

Riksdagen har med anledning av 1992 års komplet1eringsproposi1ion 

del Il om kommunal ekonomi hcslutat att bl.a. bidragen till driften av 

särskolor och särvux samt till undervisning av invandrare i svenska 

språket skall avvecklas och inordnas i det nya statliga utjämning.~hi

draget den 1 januari 1993 (prop. 1991/92:150 del Il s. 155, bet. 

1991/92:FiU29, rskr. 1991/92:345). Anslagen för nämnda ändamål under 

åltonde huvudtiteln upphör således. 
Kvarvarande medel under innevarande års anslag Bidrag till driften 

av särskolor m.m. fördelas enligt mina förslag till andra anslag budget
året 1993/94 en I igt följande: 

- medel för bidrag till fristående särskolor har förts till anslaget B 16. 
Bidrag till driften av fristående skolor, 

- medel för lönekostnadspålägg har förts till Finansdepartementets hu
vudtitel anslaget F 8. Tjänstepcnsioner för skolledare och lärare, 

- medel för hidrag till kostnader för viss riksrekrytcrande utbildning 
för psykiskt utvecklingsstörda har förts till anslaget A 8. Särskilda insat

ser på skolområdet samt 
- medel för datautbildning i särskolan och konferenser m.m. har förts 

till anslaget B 4. Stöd för utveckling av skolväsendet. 
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B 1. Statens skolverk 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

182 041 474 
229 954 000 
227 024 000 

Statens skolverks arbetsuppgifter och organisation framgår i stort av 
förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk. 

Från anslaget bestrids även kostnader för nationell utvärdering och 
prov samt statistikproduktion. 

De övergripande målen för Statens skolverk är att medverka till en 
nationellt likvärdig utbildning för barn, ungdomar och vuxna genom 

- att vara central förvaltningsmyndighet för skolor under högskoleni
vån (exkl. statliga specialskolor), 

- uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet, 
- tillsyn av skolan med syfte att rätta till brister och förhållanden som 

inte kan ge utslag i en samlad utvärdering men som kan ha stor hetydcl
se för enskilda, 

- att ta fram underlag och förslag för utveckling av skolan, 
- vara den statliga seklorsförcträdaren på skolområdet. 

Statens skolverk 

Årsredovisning 

Skolverket har av regeringen fått dispens från kravet att lämna årsredo
visning. Skälet till delta är att myndigheten under budgetåret 1991/92 
varit under uppbyggnad. Någon resultatinformation i egentlig mening 
har därför inte kunnat lämnas. Verket har också fått dispens från att re
dovisa anläggning.~tillgångar i årsbokslutet för budgetåret 1991/92. 

Skolverket har, som ett led i utvecklingen av sin resultatuppföljning, 
ändå kommit in med en årsredovisning. Verket har därvid redovisat 
verksamheten indelad i programområden och, inom dessa, delprogram 
och projekt. Den valda programstrukturen följer huvuduppgifterna; så
ledes finns ett program för uppföljning och utvärdering, ett program för 
nationell skolutveckling och ett program för forskning samt ett pro
gram för övriga skolfrågor. 

Verkets omslutning utgjorde ca 31,5 miljarder. kronor (varav 31,3 
mdr för transfereringar). Verksamheten finansieras genom anslag. Kost
naderna för den egna verksamheten, dvs. exkl. transfereringar, fördelar 
sig på programområden med 28 % på uppföljning och utvärdering, 
34 % på utveckling, 8 % på forskning, 8 % på övriga skolfrågor och 
22 % på stödfunktioner. Vid verket fanns 232,5 inrättade tjänster. Den 
30 juni 1992 var 231 personer anställda (ca 219 årsarbetskrafter). Ge
nomsnittsåldern hland de anställda var '18 år och andelen kvinnor ut
gjorde 57 %. Tjänsterna har tillsatts successivt under året vilket medfört 
att anvisade anslag inte använts fullt ut. 
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Skolverket har vidare under budgetåret tagit fram ett nationellt upp

följningssystem vilket tas i bruk under innevarande budgetår. Med ut

gångspunkt i hittillsvarande statistik har verk,et lämnat en redovisning 
benämnd Några beskrivande och jämförande data om svensk skola. 

Anslaglframs1äll11ing 

Skolverkets anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 
I. Skolverket svarar för kansliresurserna för Skolväsendets överkla

gandenämnd som är en egen myndighet. I propositionen (1990/91:115) 

om vissa skollagsfrågor m.m. uppskattade föredragande statsrådet att an

talet ärenden för nämnden skulle komma att understiga 130 stycken per 
år. Under 1991 inkom 19 ärenden till nämnden. Under 1992 har till 

augusti månad I 222 ärenden inkommit. Arbetet har under verksam

hetsåret 1991/92 uppgått till 116 personveckor. Skolverket bedömer att 

antalet ärenden under 1993/94 kommer att väsentligt överstiga den ur

sprungliga uppskattningen. rör att klara nämndens arbete på ett för de 
överklagande acceptabelt sätt bör Skolverket tillföras resurser motsva
rande ett personår ( + 300 000 kr). 

2. Skolverket är tillsynsmyndighet för skolhälsovården ( 14 kap. 8 § 

skollagen). I samråd med Socialstyrelsen föreslår Skolverket att tillsyns
ansvaret för skolhälsovårdens medicinska frågor förs över till Socialsty

relsen. Socialstyrelsen beräknar att dessa arbetsuppgifter kräver arbets
insatser motsvarande två helårsarbetskrafter. Skolverket bedömer att So
cialstyrelsen valt en hög ambitionsnivå. 

3. Enligt 2 kap. 4 § första stycket 2. skollagen ( 1985: 1100) skall Skol

verket fr.o.m. den I juli 1992 pröva likvärdigheten mellan reguljära ut
bildningar och andra akademiska utbildningar. Fiir denna nya uppgift 

har Skolverket inte tillförts några resurser. 

Ärenden angående utländsk ekvivalering remitteras av Skolverket till 
Verket för högskoleservice (VHS) för bedömning och yttrande. Det är 

för närvarande inte möjligt att exakt ange ärendenas antal, behovet av 
insats för varje ärende eller VHS ersättningskrav på Skolverket. Antalet 
ärenden som gäller bedömning av svensk utbildning annan än lärarut

bildning, uppskattas till 50-llJO per år. Skolverket hemställer all medel 
motsvarande två personår anvisas för denna nya uppgift ( + 700 000 kr). 

4. Skolverket har fått i uppdrag att till den I de<.:embcr 1992 redovisa 

sina planer för hur ett nytt nationellt provsystem för grund- och gymna
sieskolan skall kunna utvecklas i anslutning till nya läroplaner 01.:h ett 

nytt betygssystem. Enligt Skolverkets förslag kommer det nya provsyste

met alt innebära fördyringar jämfört med nuvarande system i flera avse
enden. Förutom utvecklingskostnaden för det nya systemet kommer det 

också att vara dyrare i drift än det nuvarande, hl.a. eftersom det skall 

omfatta fler elever. Dessutom måste båda provsystemen fungera paral
lellt för en period, vilket medför ökade kostnader för Skolverket. Skol
verket har beräknat mcdelsbchovet för budgetåret 1993/94 till 24 miljo

ner kronor ( + 8 mkr). 

3 l?iksdagcn 1992193. I sam!. Nr !00. Bilaga 9. 
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5. Önskemålen från organisationer som får bidrag ur anslagsposten 
Bidrag till vissa organisationer uppgår till 11 422 091 kr, vilket över
skrider tilldelade medel med 6 684 091 kr. De organisationer som söker 
medel för första gången är Elevkårernas Centralorganisation (ECO) och 
Föräldraföreningen för Ordblinda barn. 

Skolverket föreslår inga andra förändringar än att anslagsposten upp
räknas med hänsyn till prisförändringar. 

Skolverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 under det
ta anslag till 230 954 000 kr (exkl. pris- och löneomräkning). 

Anslags beräkning 

Anslag 
1. Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
2. Lokalkostnader 

1992193 

209 388 000 
(122 107 000) 

IS 828 000 
3. Bidrag till vissa organisa

tioner m.m. 4 738 000 

Summa 229 954 000 

ft'öredragandens överväganden 

Samma11f a11ni11g 

De övergripande målen ligger fast. 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

] + 1 808 000 

4 738 ()()() 

2 930 000 

Resurser: Ramanslag för verkets egen verksamhet (förvaltnings
kostnader) budgetåret 1993/94 227 024 000 kr. 

Övrigt 
Skollagen ändras så att Socialstyrelsen får ansvar för den medi
cinska delen av tillsynen över skolhälsovården. Medel för detta 
ändamål förs över till anslaget G 3. Socialstyrelsen under Social
departementets huvudtitel (- 700 000 kr). 

Medel som för innevarande budgetår anvisats för Uidrag till 
vissa organisationer m.m. beräknas fr.o.m. budgetåret 1993/94 
under anslaget 8 4. Stöd för utveckling av .~kolväsendet. 

Rcsultatbcdömni11g 

Resultatredovisningen indikerar att i regleringsbrevet föreskriven verk
samhetsinriktning och resultatmål liksom av verket uppsatta resultatmål 
har uppnåtts. 
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Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar i revisionsberät
telsen avseende Statens skolverk. 

Jag finner att de programområden Skolverket valt för sin verksamhet 
är ändamålsenliga. Skolverkets frivilligt lämnade årsredovisning ser jag 
som ett uttryck för en förtjänstfull ambition. Redovisningen ger en god 
samlad bild av verkets första verksamhetsår och innehåller en resultat
redovisning, som med hänsyn till det uppbyggnadsskede verket befunnit 
sig i kan anses tillfredsställande. Verkets arbete med all utveckla mått 
som visar produktivitets- och cffektivitetsutvecklingen i myndigheten 
bör kunna bidra till en fylligare redovisning för budgetåret 1992/93. 

Den valda strukturen för beskrivande och jämriiramle data om svensk 
skola är informativ och ger en god bild av förhållandena. Jag ser fram 
emot kommande redovisning i den fördjupade anslagsframställningen. 
Verkets i särskild ordning ingivna delrapport om nationella prov bereds 
för närvarande. 

Slutsats 

Min slutsats är att Skolverkets valda programstruktur med inriktning 
på de övergripande målen i sina huvuddrag bör ligga till grund för ver
kets arbete för budgetåret 1993/94. 

Övrigt 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Statens skolverk kommer fr.o.m. budget
året 1993/94 att tillämpa denna modell. Skolverket kommer därför att 
tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK) och med
len under anslaget a I. Statens skolverk förs till detta konto. 

Anslaget för Statens skolverk har budgeterats utan hänsyn till de tek
niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lö
nekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av 
anslagen. Riktlinjerna för dessa riirändringar har tidigare denna dag re
dovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. I, Statsbudgeten och 
särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens 
disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjer
na och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppel. 

Jag har beräknat pris- Ol:h löneomräkning med 8 203 000 kr. Med 
hänsyn till att Skolverkets lokalkostnader blir lägre har jag minskat an
slaget med 2 828 000 kr. Jag har vidare beräknat ett rationalisering.~krav 

motsvarande 3 574 000 kr. 
Vad gäl ler Skolverkets förslag i anslagsframställningen vill jag anföra 

följande. 
Antalet ärenden för Skolväsendets överklagandenämnd har väsentligt 

överstigit det som uppskattades när den inrättades. Skolverket, som sva
rar för nämndens kansliresurser, har därför föreslagit att ytterligare re-
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surser tillförs verket. Med den djupgående förändring av styrsystemet 
på skolområdet som skedde fr.o.m. den I juli 1991 med nya och ej tidi
gare tillämpade bestämmelser var antalet ärenden den första tiden svårt 

att uppskatta. Jag anser det dol:k för tidigt att efter endast ett års verk

samhet dra några adekvata slutsatser om resursbehovet i längden. Jag 
har därför inte beriiknat några ytterligare medel för delta.( I) 

Jag biträder Skolverkets m:h Sm:ialstyrclsens förslag om lindrad an
svarsfönlelning vad gäller den mcdil:inska delen av tillsynsansvaret för 

skolhälsovården. Jag har därför i samråd med chefen för Socialdeparte

mentet fört över 700 000 kr till anslaget G 3. Socialstyrelsen för insatser 
inom detta ansvar. Detta föranleder ändring i 14 kap. 8 § skollagen 

( 1985: 1100). 1:örslag härom kommer jag att behandla under anslaget 

Il 8. Särskilda insatser på skolområdet.(2) 

Jag vill särskilt poängtera att del tillsynsansvar som nu förs över till 

Sol:ialstyrelsen är det medicinska. Skolhiilsovårdspersonalcn ol:h särskilt 
skolsköterskan har en utomordentligt viktig funktion i skolans elevvår
dande arbete. Ofta är skolsköterskan den av elevvårdspersonalen som är 

lättast tillgiinglig. Jag tror också att skolsköterskan har goda förutsiitt
ningar all vinna elevernas förtroende. Skolsköterskan är med sin kom

petens och funktion viktig för samarbetet mellan hem och skola. Det 
finns således från dessa aspekter all anledning för Skolverket att bevaka 
utvecklingen beträffande skolhälsovårdens ställning. l>et finns också all 

anledning att se till att skolskiiterskans kompetens tas till vara i skolans 

e levvå rdsa rbete. 

Jag har tidigare föreslagit att arbetet med utländsk ekvivalering skall 
föras över till Verket för hÖj!,skoleservil:e (Vl·IS). Skolverkets frams1äll

ning om medel för sådant arhete iir därför inte längre akluell.(3) 

Jag avser att senare återkomma med förslag till stiillnings1agande till 
Skolverkets förslag om ett nylt nationellt provsystern.(4) 

I och med att medelsanvisningen fiir Skolverkets fiirvaltningskostna
der fr.o.m. nästa budgetår föreslås ske under ett ramanslag hör medel 
som hittills beräknats för Bidrag till vissa organisalioner m.m. i stället 
beräknas under anslaget B 4. Stiid för utvel:kling av skolväsendet 

(- 4 738 000 kr). 

Hemstiillan 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 
I. att till Statens sko/l'erk för budgetåret 1993/ll4 anvisa ett 

ramanslag på 227 024 000 kr. 
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B 2. Statens institut för handikappfrågor i skolan 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

86'100211 
90 615 000 
99 088 000 

Myndighetens arbetsuppgil"tt:r rn.:h organisation framgår av förord
ningen (1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikapp
frågor i skolan. 

Statens institut för handikappfrågor i skolan har som övergripande 
mål all underlätta skolgången för elever med handikapp samt au stödja 
både dem och deras hemkommuner. Institutet skall bland annat utveck
la, framställa och distribuera läromedel för synskadade, rörelsehindra
de, hörselskadade/döva samt utvecklingsstörda elever. 

Institutet skall dessutom vara central förvaltningsmyndighet för spe
cialskolorna och Tomtebodaskolans resurscenter. 

Statens institut för handikappfrågor i skolan 

Anslag~frams1ällni11g 

Anslagsframställningen från Statens institut för handikappfrågor i sko
lan (SIH) innebär för budgetåret 1993/94 i huvudsak följande: 

I. SIH har vid sin anslagsberäkning inte tagit hänsyn till några bespa
ringskrav. 

2. Siii föreslår all medelsanvisningen för löner utökas med 600000 kr 
som finansieras genom en motsvarande sänkning av anslaget B 3. Ut
veckling och produktion av läromedel. 

3. SIH föreslår all medel avsätts för konsulenttjänster inom den hör
selpedagogiska verksamheten. Deua skulle enligt Slit kunna finansieras 
med nuvarande medel för köp av tjänster från landstingens hörselvård 
(I miljon kronor) och genom överföring av medel till detta anslag från 
anslaget H 7. Särskilda insatser inom skolområdet (5 miljoner kronor). 

'1. SIH beräknar medelshehovet under anslaget för budgetåret 1993/94 
till 91 215 000 kr (exkl. pris- och löneomräkning). 
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Anslagsberäkning 

1992/lJ.1 

Anslag 

Utgifter 
I. Förvaltningskostnader 81 I 15 000 

(därav lönekostnader) ( oO I 81 000) 

2. Lokalkostnader l) soo ()()() 

Summa 90 615 000 

föredragandens överväganden 

Sa mm a11fa1111 ing 

Beräknad ändring 1993/94 

1:öredraganden 

] + 8 473 uuu 

+ 8 473 000 

De övergripande målen för verksamheten ligger fas!. 
Resurser: Ramanslag för hudgetåret I 1>lJW}4 99 088 000 kr. 

/?esultatbedö11111ing 

Statens institut för handikappfrägor i skolan (Sii l) har för hudgetftret 

1991/92 inte behövt lämna årsredovisning. Institutet har dessutom för 

samma hudgctår fått dispens från kraven i hokfiiringsföronlningen 

(1979:1212, omtryckt 1991:102(1). Riksrevisionsverkct har i sin gransk
ning av årshokslutet för budgcti'iret 1991/92 funnit att årsbokslutet fiir 

Sill är rättvisande. Institutet har i övrigt på ett tillfredsställande siill 

åtcrrapporterat i enlighet med kraven i regleringshrevet för l lJ9 l/lJ2. 
För all undcrlälla redovisningen av verksamheten för budgetåret 
)992/93 skulle dock de under 1991/92 framtagna resultatmåtten behiiva 

vidareutvecklas. 
Sill har under budgetåret ( l)l) IN2 gjort vissa överskridanden, delvis 

på grund av bokföringstekniska skäl. Jag har viss förståelse för alt nya 

myndigheter kan drahbas av inkiirningsprohlem men räknar med all 

Siii kommer till rälla med problemen. 

Slutsatst'r 

Enligt min hedömning hi\r Sll l som planerat fortsätta enligt den inrikt

ning jag tidigare angivit och fiirhcreda sig inför inträdande! i det nya 

budgetsystemet. 

Prop. 1992/93: I 00 
Uil. IJ 

.18 



SI Il har sin anslagsframstiillning fiir hudgcliirct I IJ93fll.1 uppvisa! en 

stor åtcrhållsamhcl m:h inte fiircslagi1 niigrn reformer utan finansic

ringsfiirslag. 

Fnligt min mening kan instilutel inte riikna med att i liingden bli un

dantaget från rationaliseringskravel. hir niisla :'\r anser jag dock all Sil I 

skall undantas. 

Jag tillstyrker Sii l:s hegiiran om utökade lönemedcl med 600 000 kr. 

Jag anser dock att medlen hör beräknas under anslaget Il 3. Skolulveck

ling och produktion av lliromedel fiir elever med handikapp, eftersom 

verksamheten egentligen hiir hemma under del anslaget. 

I likhet med Sil I finner jag det angcliiget all elevernas tillgång på hör

selpedagogiskt stiid upprätthålls. Sii l:s organisation hör emellertid inte 

utvidgas till att innefatta även hiirsclpedagogiska konsulenter. Enligt 

min åsikt är del viktigt att ta till vara de samordnin!\svinster och möjlig

heter till samlad expertis som för niirvarande erhjuds inom och via 

landstingen. Diirför föronlar jag all Sill tilldelas ytlcrligarc 3 miljoner 

kronor till sliid för landstingens verksam hel på område!. 

Jag föreslår vidare att de medel som Siii disponerar under anslaget 

B 11. Specialskolor: Uthildning m.m. fiir särskilda insatser i samhand 

med översyn, utveckling och utviirdering av verksamheten vid resurs

centren och i specialskolan förs iiver till detta anslag ( + 378 000 kr). 

Jag har heräknat pris- och liineomriikning med S 095 000 kr. 

Chefen för l'inansdepartementct har tidigare i dag redovisat ett förslag 

om generell räntebeläggning av statliga medelsfliiden samt presenterat 

den modell som hör tillämpas. Sill hör enligt min bedömning tilllämpa 

denna modell fr.o.m. hudgctårct l<J<JWM. Siii hiir därför tilldelas ett 

räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK) så att medlen under 

anslaget Il 2. Statens ins1i1u1 för handikappfrågor i skolan kan föras till 

detta konto. 

Anslaget för Statens institut fiir handikappfrågor i skolan har hudge
terats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd 

av ändringen av nivån på liinekoslnadspålägget, den ändrade finansie

ring.~formen för Stalshälsan, övergången till lån i RGK samt de nya 

principerrrn fiir budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna fiir dessa för

ändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för hnansdepar

lcmentet (hil. I, Statsbudgeten och siirskilda frågor). Del hclopp som 

kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt 

fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan diirfiir avvika från 

del nu hudgetcradc bcluppel. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

2. att till Statens institut ji)r ha11dikappfrågur i skutan för hud

getåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 99 OXX 000 kr. 
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Utveckling av skolväsendet m.m. 

B 3. Skolutveckling och produktion av läromedel för 
elever med handikapp! 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

14 299 0762 

17 454 0002 

13 821 000 

Reservation 3 879 3532 

'Ny rubrik. Tidigare U1vcckling och produktion av läromedel. 

2Anslaget Utveckling och produktion av läromedel. 

Ur anslaget hetalas hidrag för produktion av läromedel i ämnen där 

det är brist på lämpliga läromedel. Bidrag utgår enligt förordningen 

(1991 :978) om statshidrag till produktion av vissa läromedel för produk
tion av läromedel som är avsedda att användas vid hemspråksträning i 

förskolan, inom undervisning som står under tillsyn av Skolverket, vid 

arbctsmarknadsuthildning som anordnas av AMU-gruppen och för tolk

ordlistor. 
Vidare betalas kostnader för utveckling och produktion av samt infor

mation om läromedel för elever med handikapp samt för minoritets

och invandrarundervisningen. Från anslaget finansieras även kostnader 

för arvoden till externa läromedelsproducenter och annan expertis samt 

köpta tjänster för denna verksamhet. 

Anslaget disponeras av Statens skolverk och Statens institut för handi

kappfrågor i skolan (SIH). 

Statens skolverk 

I. Skolverket, som under budgetåret 1991/92 genomfört en översyn av 
det statliga stödet till utveckling och produktion av läromedel, föreslår 
all det nuvarande systemet för stöd till läromedel avvecklas. 

2. Skolverket har skyldighet all föreslå eller initiera åtgärder om bris
tande måluppfyllelse som konstateras i samband med uppföljnings- och 

utvärdering.'>arbetet. Insatser på läromedelssidan i form av produktions

stöd eller stipendier till läromedelsförfattare är en av flera åtgärder som 

kan komma i fråga för att förbättra undervisningssituationen. Skolver

ket bör ha möjlighet att välja vilka utvecklingsinsatser som bör komma 

i fråga. Medlen för prmluktionsstödet till läromedel inom bristområden 

under detta anslag hör därför föras över till anslaget B 4. Stöd för ut

veckling av skolväsendet (- 7 124 000 kr). De bör där ingå i den gene

rella post för utvecklingsarbete som Skolverket disponerar. Formen 

produktionsstÖll till läromedel föreslås av Skolverket även i fortsättning
en kunna användas som ett av flera medel all utveckla undervisningen. 

Skolverket skall också i framtiden kunna välja formen stipendier till lä

romedelsförfattare för au förbäura läromedclssituationen. 
3. Skolverkets uppgifter när det gäller minoritets- och invandrarun

dervisning bör vara desamma som för annan undervisning. Ansvar för 
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de särskilda åtgärder på läromedelssidan som Skolverket övertagit från 
Stalens institut för läromedel, t.ex. att förteckna läromedel, underlätta 
import av dem, anordna utslällning och på annat sätt informera om lä

romedel bör avvecklas eller överföras i annan regi. 
4. Fullföljandet av Lexinprojcklel, ett utvecklingsprojekt för att få 

fram ordböcker för olika invandrarspråk, bör överföras till Tolk- och 
översättarinslitutet. Skolverket avser att överlägga med institutet i denna 
fråga. Skolverkets ansvar för lolkonllislorna bör upphöra. 

Statens institut för handikappfrågor i skolan 

5. SIH föreslår en överföring av 600 000 kr till medel för fasta tjänster 
under anslaget B 2. Slatens institut för handikappfrågor i skolan. 

6. Ytterligare resurser behöver enligt SIH:s mening tillföras anslaget 
så att elever med funktionshinder i ökad utsträckning kan få en med 
andra elever likvärdig utbildning. T.ex. behövs utökade resurser till pro

gramutveckling inom det specialpedagogiska området. Vidare saknas 
möjligheter i dag att producera punktskriftsböcker och/eller talböcker 
till synskadade elever i den utsträckning och vid de tidpunkter det be
hövs. Inom en utökad resursram skulle Sill kunna ges samma rätt till 
produktion och ullåning av lalböcker som Talboks- och punklskriftsbi
blioleket (TPB). 

7. Sammanlagt beräknar Skolverket och Sil I medelsbehovel för bud

getåret 1993/94 för ändamål som bekoslas ur anslaget till 16 854 000 kr 
(exkl. pris- och löneomräkning). 

Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat prisomräkning med I 265 000 kr. 
Enligt förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa 

läromedel lämnas bidrag för produktion av läromedel i ämnen där det 
är brist på lämpliga läromedel. Därvid lämnas bidrag för sådana läro
medel som bl.a. iir avsedda att användas inom arbetsmarknadsutbild
ning som anordnas av AMU-gruppen. Regeringen kommer senare alt 
föreslå riksdagen en ombildning av AMU-gruppen till aktiebolag. Mot 
denna bakgrund finner jag det inte längre motiverat att statsbidrag utgår 
för produktion av liiromcdcl till AMU:s verksamhet. Sådan produktion 
hör, enligt min mening, kunna köpas upp av bolaget på kommersiell 
basis. Jag avser alt återkomma till regeringen med förslag till ändring i 
nämnda förordning. 

Jag föreslår att de medel som Skolverket disponerar under detta an
slag i stället anvisas under anslagel B 4. Stöd för utveckling av skolvä
sendet (- 7 640 000 kr inkl. pris- och löneomräkning).(2) Vad beträffar 
den närmare regleringen av meuelsanvändningen avser jag att återkom
ma till regeringen när ställning skall tas till reglering.~brev för budgel
årel 1993/94. 
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Skolverkets förslag när det gäller verkets uppgifter för minoritets- och Prop. 1992/93: I 00 
invandrarundervisning liksom fullföljandet av det s.k. Lexinprojektet Bil. 9 
och ansvaret för tolkordlistorna är jag inte beredd att hiträda. Skolver-

ket skall inför t 9<H års hudgctproposition avge en fördjupad anslag.~-

framställning. Ställningstagande till frågor om förändringar i verkets 

framtida uppgifter på liirornedelsområdet bör enligt min mening anstå 

till heredningen av 199·1 års hudgetproposition.(3, 4) 

Jag föreslår vidare att medlen under anslagsposten 5. Utvecklingsarhe

te i skolan för elever med handikapp under anslaget B 4. Stöd för ut

veckling av skolväsendet fiirs till detta anslag. Tillsammans med medel 

under nuvarande anslag.-;postcn 2 untlt:r det anslag jag nu behandlar hi)r 

de utgöra de sammanlag1la medlen under ett renodlat anslag som helt 

disponeras för utvecklings- m:h liiromedelsinsatser för elever med han

dikapp. Anslagets ruhrik hiir därvid ändras till Skolutvet:kling och pro

duktion av läromedel för elever med han11ikapp. Denna förändrade an

slagsstruktur ligger i linje med vad h{ulc SIH och Skolverket förordat. 

Vid utgången av hudgetårel l<l<J2f'JJ hefintlig reservation under här 

berörda anslag.-;poster hiir tillgodofiiras resp. anslag enligt nu gjord an

slag.<;föränd ring. 

Kostnader för avliining av personer, som Sill med hänvisning till gäl

lande arhetsrättslagstiftning förordnat på .fasta tjänster utan -ändrade ar

betsuppgifter, bör enligt min mening bekostas ur detta anslag. Jag har 

därför heriiknat en ökning av medlen med 600 000 kr för detta iinda

mål.(S) 

Även Slll skall hösten 199.l lämna en fördjupad anslagsframstiillning. 

Enligt regeringens direktiv för denna skall frågcsliillningar om lärome

delsproduktioncn redovisas. Jag anser därför all några ytterligare åtgiir

der pi'I de\\a llmri'lllc inlC hiir vidtas Hir niirvarande. 

Hemstiillan 

Jag hemstiillcr all regeringen fiiresli\r riksdagen 

3. att I i 11 Sku/1111•ecl..li11g och produl..lion "'' liiror11<:dd ji"ir d1·

l't'f rw·d handil..app för budgetåret 1993/9·1 anvisa ett rcserva

tionsanslag pi\ 13 821 000 kr. 
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B 4. Stöd för utveckling av skolväsendet 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

76671 137 

40 822 000 
55 613 000 

Reservation 13 968 232 

Ur anslaget bekostas olika utvecklingsinsatser enligt bedömning av 
Statens skolverk och Statens institut för handikappfrågor i skolan (Sil I). 

Vidare utgår från anslaget medel för särskilda utvccklingsinsatscr för 
finskspråkiga elever, för bidrag till kommuner för kostnader för teknik
kurser för flickor, för insatser inom undervisningen för internationell 
förståelse, för insatser inom ANT-området samt medel för kursplancar
bete till följd av ny struktur av gymnasieskolans utbildningar enligt 
riksdagens beslut med anledning av förslag i propositionen (1990/91:85) 

Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Statens skolverk 

Årsredovis11i11g 

Skolverket redovisar i sin anslagsframstiillning, i den del som avser re
sultatredovisning för detta anslag, att ett omfattande kursplancarhclc 
kring den nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen inletts under 

budgetåret och att första fasen avrapporterats. Kostnaderna för detta har 
uppgått till 9 mkr. 

Ca 16 mkr av anslaget har använts för stöd till kommuners arbete 

med skolplaner, utvccklingsplaner o.d. Därutöver har ekonomiskt stöd 
lämnats till utvecklingsprojekt som bedömts ha nationellt intresse t.cx. 
projekt rörande miljöundervisningen, flexibel skolstart och internatio

nella nätvcrksprojekt. Medlen för det sista läsåret av specialdestinerade 
utvecklingsinsatser, senast enligt förordningen (SÖ-FS 1991:16) om för
söksvcrksamhet med musik/kulturklasser i grundskolan, har fördelats i 

linje med tidigare fördelning. 
De medel som verket disponerat för centrala insatser kring skolans 

dataundervisning har använts dels för att avsluta sådant som inletts före 
läsåret 1991192, dels uppföljning och sammanfattning av tidigare erfa
renheter. Stöd har också getts till ett antal projekt som syftat till att prö
va vidgad användning av datorer i skolan. Med stöd av regeringens be
myndigande har också en strategi för en effektivare distribution av pro
gramvara utvecklats. Del nordiska programutbyte som pågått under ett 

antal år har fortsatt och ett första steg har tagits mot cll vidgat euro
peiskt samarbete. 

Uidrag har även lämnats för språkliga insatser för finskspråkiga ele
ver. 

Intresset för att anordna teknikkurser för flickor är tämligen stort och 
erfarenheterna av kurserna relativt goda. Många kommuner börjar dock 
söka nya vägar för att stimulera flickor till tekniskt-naturvetenskapliga 
utbildningar. 
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För insatser inom undervisning för internationell förståelse har näs
tan 400 000 kr använts för att bekosta de svenska insatserna i internatio
nella olympiader och andra internationella tävlingar. 

Anslag~framställning 

Skolverkets anslag.~framställning innehär i huvudsak följande. 
I. lJ nder de närmaste åren genomgår skolväsendet en genomgripande 

förändring. De centrala utvecklingsresurserna skall stödja implement'e
ringen av de nationella reformhesluten, inkl. de nya läroplaner som blir 
resultatet av beslut med anledning av läroplanskommittcns förslag. 
Skolverket understryker vikten av att medel inte bi)r specialdestineras 
till områden som i och för sig kan vara viktiga men i della samman
hang kan bli alltför avgränsade. 

2. Skolverket föreslår att 29,2 miljoner kronor anvisas för hudgetårct 
1993/94 för centralt ulvecklingsarhete i anslutning till den nya gymna
sieskolan. 

3. Regeringen har nyligen gett Skolverket i up1>drag all ansvara för ge
nomförandet av den nationella datapolitiken på skolområdet. Detta in
nefattar såväl det nationella utvecklingsarhetet som internationellt sam
arbete. Skolverket ansvarar för Sveriges deltagande i Nordiska minister
rådets Dataprogramgrupp (DPG) och European Pool of Educational 

Software (EPES). Oetta inkluderar att tillse att lämplig programvara 
finns att tillgå för utbytesverksamheten. Skolverket avser all presentera 
en långsiktig plan för de statliga insatserna på datorområdet, utifrån det 

uppdrag regeringen givit till Skolverket och de utvärderingar som gjorts 
av tidigare statliga satsningar. 

Skolverket föreslår en engångsanvisning på 2 mil joner kronor med 
anledning av svenskt värdskap för en internationell dataolympiad 1994. 

4. I enlighet med vad som anförts under anslaget B 3. Skolutveckling 
och produktion av läromedel för elever med handikapp bör medlen 
som Skolverket disponerar under nämnda anslag för utveckling och 
produktion av läromedel föras över till detta anslag ( + 7 124 0110 kr). 

5. Skolverket föreslår att medlen för datautbildning och konferenser 
m.m. i särskolan förs över till detta anslag ( + 4.~7 000 kr). 

Statens institut för handikappfrågor i skolan 

SIH, som förutsätter att prisomräkning sker inom regeringskansliet, fö

reslår i övrigt oförändrat belopp för utvecklingsarbele i skolan fiir ele
ver med handikapp. 

Skolverket och Sil I beräknar medclsbehovet för budgetåret 1993194 
för ändamål som under innevarande hudgetår bekostats ur anslaget, till 
70 022 000 kr (exkl. pris- och löneomräkning). 
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Föredragandens överväganden 

Resultatbedömning 

Jag finner att anv1indningen av medlen har följt avsett mönster. Jag räk

nar med att Skolverket kommer att redovisa en studie av de s1irskilda 
utveålingssatsningarna som pågått under hudgetåren 1985/86-1992/9.\. 

Jag har under resultatredovisningen för anslaget B 6. 1:or1hildning 

m.m, noterat att vissa resurser avsatts fiir att utveckla modeller för fori

hildning av 11irare som undervisar elever med läs- och sk.rivsvårighctcr. 

Detta är positivt. Åtgärder mot läs- och skrivsvårigheler är ell område 

där Skolverket bör utveckla olika former för stöd till pedagogisk förny
else. 

Jag vill här erinra om vad jag anförde i 1992 års budgetproposition 

rörande insatser mol läs- och skrivsvårigheter. Jag redovisade bl.a. upp

fattningen all läs- och skrivsvårigheter är primärt cll pedagogiskt pro

hlcm. Bl.a. med stöd från allmiinna arvsfonden påg/Il' flera försöksvcrk

samheter inom delta område. Med statligt stöd drivs också Skrivknutcn 

i Stockholm. Jag anser det viktig! all Skolverket kontinuerligt tar del av 

de erfarenheter som dessa verksamheter r.cr. 
Skolverket skall inför I 1>94 års hudgetproposition avge en fördjupad 

anslagsframställning. Enligt regeringens direktiv för denna skall Skol
verket redovisa utvecklingen när det gäller elevgrupper med behov av· 

särskilt stöd. L.'is- och skrivsvårigheter är ett av de områden jag då räk

nar med att Skolverket kommer att redovisa. 

Slutsats 

Verkets resultatredovisning under viktiga verksamhetsanslag 1ir glädjan

de. Jag ser årets redovisning som ett första steg och räknar med fylligare 

redovisningar i framtiden. Det har tidigare slagits fast att det finns an

ledning alt vara restriktiv när det gäller stimulansbidrag o.d. Den he

diimningen ligger fast och anslaget har ju också skurits ned relativt kraf
tigt. Därmed blir utvärderingen av projektmedlens användning än mer 

betydelsefull, bl.a. för att finna de lämpligaste metoderna. Det är också 
givetvis viktigt för vidarespridningen av goda erfarenheter. 

Ö1•rigt 

Beträffande anslaget för budgetåret 1993/94 vill jag anföra följande. 
I enlighet mcu vad jag redovisat under anslaget B 3. Skolutvcckling 

och produktion av läromedel för elever med handikapp beräknar jag 

medel för Skolverkets uppgifter inom läromedelsområdet under detta 

anslag ( + 7 640 000 kr inkl. prisomräkning).(4) 

Medel som innevarande budgetår disponeras under detta anslag av 
Statens institut för handikappfrågor i skolan för Utvecklingsarhete i 

skolan för elever med handikapp bör i stället anvisas under anslaget 
B 3. (- 2 142 000 kr). 
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Jag återkommer under anslaget Il 7. Genomförande av skolreformer 
till Skolverkets förslag om medel för centralt utveckling.-;arbete i anslut
ning till den nya gymnasieskolan.(2) 

Skolverkets förslag om en engångsanvisning för kostnader för svenskt 
värdskap för en internationell dataolympiad vill jag inte biträda. Det 
kan vara av intresse att svenska elever deltar i denna typ av verksamhet 
som ett allmänt inslag av internationellt utbyte. Jag anser dock att stöd 
för sådan verksamhet måste vägas mot andra behov och tillgodoses 
inom den ordinarie medelsramen.(3) 

I enlighet med Skolverkets förslag anser jag att medel för datautbild
ning och konferenser m.m. i särskolan skall beräknas under detta an
slag ( + 455 000 kr). (5) 

I enlighet med vad jag redovisat under anslaget B I. Statens skolverk 
bör medel för Bidrag till vissa organisationer m.m. beräknas under det
ta anslag ( + 4 838 000 kr inkl. prisomräkning). Jag utgår från att Skol
verket gör en förutsättningslös prövning vid fördelningen av medlen 
och på så sätt också bedömer ansökningar från "nya" organisationer. 

Vid medelsberäkningcn har jag tagit hänsyn till de ökade behoven för 
internationell verksamhet på skolområdet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
4. att till Stöd för u11•eck/ing av skolväsendet för budgetåret 

1993/94 anvisa ell rescrvationsanslag på 55 013 000 kr. 

B 5. Forskning inom skolväsendet 

Föredragandens överväganden 

Chefen för Utbildningsdcpartementet avser att senare å1erkomma till re
geringen med förslag till en forskningsproposition. frågor rörande sek
torsforskningen kommer då också att behandlas. I avvaktan på denna 
proposition föreslår jag att ett preliminärt beräknat belopp förs upp un
der anslaget Il 5. Forskning inom skolväsendet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
5. att, i avvaktan på en särskild proposition 1 amnet, 1ill 

Forskning inom s/.:.ofräsendct för budgetåret 1993/94 heräk na ett 
reservationsanslag på 24 812 000 lu. 
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B 6. Fortbildning m.m. 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

147 527 980 
81 379 ()()() 

85 560 000 

Reservation 27 454 317 

Under anslaget beriik.nas medel för statlig rek.torsutbiklning samt för 
sådan fortbildning som Statens skolverk. beslutar om. 

hån anslaget bekostas vidare bidrag till lärarorganisationer m.fl. för 
fortbihlningsverksamhet m;h publikationer, bidrag till skolpersonal för 
deltagande i internationella kurser m;h konferenser samt medel för lä
rarstipendier för individuellt motiverad fortbildning. Inom anslaget dis

ponerar Skolverket också medel för information om personalutbildning 
i skolan. 

Statens skolverk 

Årsredol'isning 

Skolverket redovisar följande i sin anslagsframställning, i 1.kn del den 
avser resultatredovisning för ddta anslag. 

För den avslutande skolledarutbildningen har använts ca 18 .mkr. Ut
biklningen har omfattat totalt 741 deltagare, varvid vid u.tgånge·n av 

budgetåret 1991/92 ca 250 har slutfört sin utbildning. 
Fortbildning av personal inom skolan har under 1991/91 skect i hu

vudsak enligt tidigare giillande ordning, dvs. den forthildning som pla

nerats enligt den gamla ordningen har fått resurser. Detta för au inte 
förorsaka kommunerna avbrott i tillgången på fortbildning. Ca 70 % 
(23,8 mkr) av insatserna avsåg grundskolans lärare, 30 % (9 mkr) 

iimnesinriktad fortbildning av lärare i gymnasieskolan och komvux. 

Drygt 4 mkr användes för siirskild språkfortbildning och drygt 2 mkr 
för planerings- och utvecklingsarbete samt för försöksverksamhet med 

nya fortbildningsmodeller. 
Inom det specialpedagogiska området har efter samråd med Sratens 

institut för handikappfrågor i skolan (Sii l) medel fördelats för fortbild

ning av personal vid specialskolorna och för kurser i teckenspråk. Vida
re har medel fördelats för utveckling av fortbildningsmodeller för liirare 
som undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Drygt 4 mkr har använts till introduktionsutbildning i anslutning till 
reformeringen av gymnasieskolan och komvux. Därvid har ca 25 kurser 

om 3-4 dagar erbjudits kommunerna och ca 2 500 lärare och skolledare 

har deltagit. 

AnslagJfranwäll11i11g 

Skolverkets anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 

I. Reformeringen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen medför 

ett omfattande fonbildning.~hehov. I propositionen (prop. 1990/91:85) 

Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen he-
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räknade föredragande statsrådet medel för ämnesfortbildning och intro

duktionsfortbildning. lntroduktionsforthildningcn har påbörjats budget

året 1991/92 inom ramen för tillgängliga' resurser. Skolverket föreslår 

att för budgetåret 1993/94 anvisas 20 miljoner kronor för nu angivna 

ändamål. 

2. Skolverket utbetalar, efter samråd med Sameskolstyrclsen. från det

ta anslag 200 000 kr till universitetet i Umeå för fortbildning för same

skolans personal. Skolverket föreslår i cnl"lghet med Samcskolstyrclsens 

önskemål att dessa medel i fortsä11ningcn anvisas under anslaget B 10. 

Samcskolor. 

Föredragandens överväganden 

Resultatbedöm11i11g 

Jag uppskattar Skolverkets resultatredovisning av anslagets användning. 

Skolverkets möjligheter all påverka inriktning och verksamhetsformcr 

har varit synnerligen negränsadc, eftersom fortbildningen i huvudsak 

följt planer uppgjorda före verkets tillkomst. Med hiinsyn till verksam

hetens art och behovet av framförhållning är detta fullt förståeligt. 

Jag räknar med att kommande resultatredovisningar kommer att in

nehålla uppgifter om rncdclsanvändning på mera nerbruten nivå, ut

hildningsanonlnare, utbildningarnas inriktningar m:h nivåer, målgrup

per. deltagare och spridning över landet. Jag ser det också som angeläget 

att samspelet mellan utbildningsanonfn;iren och avnäman:n/skofan ges 

e 11 ht:I ysn i ng. 

Sl111sa1s 

1:ortbildning är cll av de viktigaste styrmedlen i skolan. Det iir därför 

angeläget att de resurser slalcn satsar används fiir all fiirverkliga natio

nella mål och för prioriterade fonhildningsområden. 

Jag anser del vara av stor betydelse för skolans utveckling att kommu
nen tar ett samlat grepp iivcr skolpersonalens kompetcnsutvc..:kling. gör 

klara prioriteringar o..:h fördelar sina resurser utifrån dessa prioritering

ar. Det borde därför vara naturligt all kommunen i sin skolplan redovi

sar sina mål för fortbildningen, dess omfattning o..:h innehåll i stort. 

Jag vill i detta sammanhang o..:kså peka på den betydelsefulla resurs 

för forthildning som studiedagar i kombination med feriearbetstid ut

gör. Maximalt utnylljad kan tiden räcka till 13 - 17 dagars fortbildning 

per år. Denna resurs skulle i större ulsträ..:kning än för närvaranue kun

na slås ihop till mer sammanhängande utbildning för den enskilde lära

ren. Detta iir något som allt fler kommuner gör, vilket jag ser som en 

posiliv utve..:kling. 

Planeringen av forthildningsinsatscr med anledning av gymnasiesko

lans och vuxenutbildningens reformering har inletts under hudgctårel 

1991/92. Detta iir givetvis ytterst angeläget. I det sammanhangel är del 

viktigt att också det spc..:ialpcdagogiska området innefattas. 

Prop. l 9'J2/93: 100 
Bil. 9 

-l8 



När det gäller implementeringen av de nya läroplanerna som blir följ

den av ställningstagandet till läroplanskommiltens förslag skall Skolver

ket enligt regeringens direktiv redovisa planering i samband med den 

fördjupade anslag.~framställningen. 

Övrigl 

Deträffande anslaget för hudgetåret 1993/94 vill jag anföra följande. 

Jag har beräknat pris- och löneomräkning med 4 4b0 000 kr. 

Jag återkommer senare under anslaget B 7. Genomförande av skolre

former till Skolverkets förslag om medel för reformeringen av gymna

sieskolan och vuxenuthiltlningen.( I) 

I enlighet med Skolverkets förslag anser jag att medel som hittills ut

gått ur detta anslag för fortbildning för sameskolans personal skall he

räknas under anslaget B 10. Sameskolor (- 200 000 kr).(21 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

6. att till Fortbildning m.m. för hudgetåret 1993/<M anvisa ett 

reservationsanslag på 85 560 000 kr. 

B 7. Genomförande av skolreformer 

1993/94 Nytt anslag (förslag) 125 000 000 

Föredragandens överväganden 

Med stöd av riksdagens ställningstaganden med anledning av propositio

nen Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

(prop. 1990/91:85, het. 1990/91:UhUl6, rskr. 1990/91:J56) fiireslår Sta

tens skolverk att 100 miljoner kronor anvisas under anslaget Il 9. Bi

drag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet för kostna

der i samhand med genomförande av den nya gymnasieskolan. Därut

över föreslår Skolverket att 29,2 miljoner kronor för samma ändamål 

anvisas under anslaget Il 4. Stiid för utveckling av skolväsendet rn . .:h 20 

miljoner kronor under anslaget H 6. 1:orthildning m.m. Verket föreslår 

att medel anvisas under fem år för att täcka reform- och genomförande

kostnader fiir den nya gymnasieskolan. 

1-"iir egen del vill jag anföra följande. 

I takt med att den nya gymnasieskolan införs hör också särskilda me

del för genomförandet anvisas. Inom ramen för riksdagens ställningsta

ganden med anledning av förslag i prop. 1990/91:85 finansierades 100 

miljoner kronor som bör anvisas årligen under en period av fem år. 

Medlen avsåg kostnader för kommunernas planering och information i 

samband med reformen, introduktionsutbildning för lärare och skollc-

4 Riksdagen /Y9}.193. I st1111/. Xr /00. Hilt!gt1 <J. 
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dare, ämnesfortbildning och handlt:darutbildning, kompletterande in

köp av utrustning samt vissa centrala utvecklingsinsatser. 

Efter förslag i 1992 års budgetproposition heslöt riksdagen att det sär
skilda anslaget B 17. Bidrag till utrustning för gymnasier m.m. skulle 

avvecklas (prop. 1991/92:100 bil. 9 s. 30, bet. 199l/92:UbU 12, rskr. 
1991/92: 194 ). Regeringen upphiivde således förordningen ( 1987:708) om 

statsbidrag till anskaffning av utrustning i gymnasieskolan i oc.;h med ut

gången av juni 1992. Hirordningen skall dock tillämpas på hidrag som 

beslutats dessförinnan. Vid utgången av budgetåret 1991/92 fanns för 
detta ändamål en disponibel reservation på 64 102 000 kr. Som jag 

nämnt beräknades i prop. 1990/91:85 medel för hl.a. inköp av utrust
ning med anledning av gymnasiereformen. Reservationen vid utgången 

av budgetåret 1992/93 bör användas för det ändamålet och tillföras detta 

anslag. 

Som jag inledning.wis har redovisat pågår inom regeringskansliet ett 

omfattande bercdningsarhete avseende nya läroplaner, timplancr, kurs

planer och hetygssystem för det offentliga skolväsendet. Min avsikt är att 
förslag i dessa avseenden skall kunna föreläggas riksdagen i slutet av vå

ren 1993. Förändringarna kommer att heröra alla lärare och skolledare 
i samtliga skolformer. Jag bedömer mot denna bakgrund all särskilda 

insatser för hl.a. information och forthildning kommer att bli nödvändi

ga. Skolledarna iir i detta sammanhang en nyckelgrupp. Läroplanskom

mitten har i hctänkandet (SOU 1992:94) Skola för bildning hediimt att 
en särskild resurs för genomförandet behövs under en period av tre år. 

Som betygsbercd ni ngen har påpekat i sitt hetänkande (SOU I <J<J2:8b) 

Ett nytt betygssystem hehövs introduktions- och fortbildning.~insatser i 

samband med hytet av betyg.~system. 

Jag anser all det är lämpligt att samtliga medel för ifrågavarande ända
mål anvisas under ett anslag som disponeras av Skolverket. Därigenom 
underlättas såväl en samlad prioritering av resursinsatserna som resul

tatuppföljningen av desamma. \Jet hör ankomma på regeringen all när
mare besluta om medclsanvändningen. Jag vill emellertid redan nu an
mäla följande när det gäller fördelningen till kommunerna. 

Min företrädare beräknade 500 kr per elev i årskurs I för kommuner
nas planering och information vid införandet av de nya programmen i 

gymnasieskolan. För reformperioden motsvarade detta ett belopp om 

133 miljoner kronor. Det är min avsikt att utbetalningen av dessa me

del skall påbörjas hudgetåret 1993/94. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att chefen för Finansdeparte

mentet tidigare denna dag under sjunde huvudtitelns anslag Statligt ut

jämningsbidrag till kommuner beräknat att 483 miljoner kronor hör 

tillföras den kommunala sektorn för gymnasieskolans reformering. 

Hemställan 

Jag hemstiillcr all regeringen föreslår riksuagen att 
7. t i 11 Gawmji")ru11de a~' ~J...o/refornu:r för huugetårct 1993/<J.1 

anvisa ett reservationsanslag på 125 000 000 kr. 
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B 8. Särskilda insatser på skolområdet 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

100 298 ()()() 
177 988 000 
203 914 000 

Från anslaget betalas kostnader tids enligt förordningen (1991:931) 
om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet, dels för ett elevba

serat tilläggsbidrag till Göteborg.~, Stockholms och Umeå kommuner för 

speciellt anpassad gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever 

dels ock till Örebro kommun för utbildningar i gymnasieskolan för dö

va och hörselskadade elever. Ur anslaget utgår därutöver ersättning till 

Örebro kommun enligt avtal mellan staten och kommunen om viss 
statlig ersättning avseende gymnasial utbildning i Örebro för döva och 

hörselskadade elever. 
Statens institut för handikappfrågor i skolan (Sil I) fördelar anvisade 

medel under anslagsposterna I och 2 mellan kommuner för sådana re

gionala utbildningsinsatser som en kommun gör för elever med handi

kapp eller med andra särskilda behov i grundskolan och gymnasiesko

lan, för elever med flera handikapp i särskolan samt för elever i grund

skolan som får särskild undervisning på sjukhus eller motsvarande. 

Regeringen fastställer det elevbaserade tilläggsbidraget till Göteborgs, 

Stockholms, Umeå och Örebro kommuner för anpassad gymnasieut

bildning för svårt rörelsehindrade elever resp. för diiva och hörselskada

de elever. 

Statens institut för handikappfrågor i skolan 

I. SIH föreslår endast pris- och löneomräkning av anslaget. 

Nämnden för vårdartjänst 

2. Till Nämnden för vårdartjänst finns knutet den särskilda nämnden 
för Rh-anpassad utbildning,·vars uppgift är att pröva frågor om intag
ning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och andra frå

gor om rätt till sådan utbildning (SFS 1990:1110). Nämnden beräknar 
ett ökat behov av utbildning.~platser bl.a. till följd av all alla gymnasieut

bildningar blir treåriga. Därvid bör övervägas om Rh-anpa.ssad utbild
ning bör inrättas på en fjärde ort. 

3. Rätt till Rh-anpassad utbildning har, enligt 5 kap. 27 § skollagen 
(1985:11110), den som på grund av ett rörelsehinder eller, om även an

nat funktionshinder föreligger, sitt samlade handikapp inte kan följare
guljär studiegång i gymnasieskolan och som för att kunna genomföra 

gymnasiala studier behöver tillgång till en gymnasieskola med Rh

anpassad utbildning och särskilda omvårdnadsinsatser i form av boende 

i elevhem. omvårdnad i boendet och habilitering. Nämnden har föresla

git att lydelsen i skollagen ändras så att rätt till Rh-anpassad utbildning 

har den, som i anslutning därtill har behov av särskilda omvårdnadsin-
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satser i form av habilitering samt, för de elever som behöver det, också 
boende i elevhem och omvårdnad i boendet. 

Föredragandens överväganden 

Jag har beräknat pris- och löneomräkning med 7 209 000 kr. 
Vid riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro beräknas 

elevantalet läsåret J 993/94 till 460 ( + 30). Sedan 1970-talct har fyra 
tjänster som hörseltekniker varit inrättade vid Birgittaskolan i Örebro 
men tjänstgöringen har varit förlagd till riksgymnasierna för döva och 
hörselskadade. Innehavarna av tjänsterna har fr.o.m. den I juli 1992 
överförts till anställning. med oförändrade arbetsuppgifter, hos kommu
nen. Medel motsvarande deras lönekostnader bör därför föras över till 
detta anslag ( + 95 I 000 kr). 

fag beräknar antalet elever med särskild Rh-anpassad utbildning vid 
gymnasieskola läsåret JQ93/94 till 110(+19). Därmed har jag beaktat 
övergången till en treårig gymnasieskola. Jag vill för riksdagens känne
dom meddela att Nämnden för våntartjiinst har fåu regeringens uppdrag 
att undersöka förutsättningarna för en utökad verksamhet med Kh
anpassad gymnasieutbildning. Jag bitriider Nämndens för vårdartjänst 
förslag om förlydligande av bestämmelserna i 5 kap. 27 § skollagen 
( 1985: 1100). 

fag vill ta upp ytterligare en fråga när det gäller de svårt rörelsehind
rade ungdomar som har rätt till Rh-utbildning enligt 5 kap. 27 §skolla
gen (I 985: 1100). För dessa elever är hemkommunerna skyldiga att beta
la ersättning för utbildningen i gymnasieskolan enligt 5 kap. 24 §skol
lagen. Däremot skall hemkommunerna givetvis inte vara skyldiga att 
lämna ekonomiskt stöd till särskilda omvånfnadsinsatser i form av bo
ende i elevhem, omvårdnad i boendet och hahilitering, eftersom staten 
ansvarar för finansieringen av detta. Det statliga bidraget administreras 
av Nämnden för vårdartjänst. Dessutom kan efter ansökan ett särskilt 
utbildningsbidrag beviljas dessa ungdomar som bl.a. täcker kostnaderna 
för två hemresor per månad. Jag föreslår därför alt ·det görs ett tillägg 
till 5 kap. 33 § skollagen så att det av lagen klart framgår att hemkom
munernas skyldighet att lämna ekonomiskt stöd till inackordering inte 
skall gälla dessa elever. 

Under anslaget B 9. Uidrag till driften av särskolor m.m. anvisas inne

varande budgetår särskilda medel för hidrag till kostnader för viss riks
rekryterande utbildning för psykiskt utvecklingsstörda elever. Statshi
drag lämnas enligt särskilda avtal mellan staten och Sörmlands Lands

ting, Västmanlands landsting och Örebro läns landsting avseende uthild
ning vid Dammsdalskolan i Vingåker. Salbohedskolan i Sala och viss 
yrkesuthildning i Örehro. Medel för dessa ulbildningar bör i likhet med 

vad som gäller för andra riksrekryterande utbildningar för elever med 
handikapp beräknas under detta anslag ( + 17 766 000 kr inkl. pris- och 

löncomräkning). 
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Upprättat lagförslag 

De förslag som jag nu har lagt fram i inledningen till littera B under 
rubriken Internationaliseringen m:h lärarna (1.5.1-1.5.3), rubriken Tek
nikerutbildning och rubriken Ändring av övergångsbestämmelse till 
skollagen (1985:1100) samt under anslaget B I. Statens skolverk och un
der detta anslag kräver i fråga om skollagen ( 1985: 1100) dels att 2 kap. 4 
§, 5 kap. 27 och 33 §§, 11 kap. 20 och 21 §§samt 14 kap. 8 § ändras, 
dels att det införs en ny paragraf, 11 kap. 24 §, samt närmast före 11 
kap. 24 § en ny rubrik. Vidare krävs det en ändring av punkten 2 i 
övergångsbestämmelserna till lagen ( 1992:598) om ändring i skollagen 
(1985:1100). 

I enlighet med vad jag anfört har inom Utbildningsdepartcmentel 
utarbelats förslag cill ändring i skollagen (1985:1100), inbegripcl de nyss 
nämnda övergångsbestämmelserna. Förslaget hör fogas till detta prolo
koll som hi laga 9.1. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
8. anta ett inom Utbildningsdepartementec upprättat förslag 

till lag om ändring i skollagen (1985:1100), 
9. till Särskilda insatser på sko/området för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 203 914 000 kr. 

B 9. Bidrag till viss verksamhet inom det 
kommunala skolväsendet I 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

30 169 772 692 
21 451 906 0002 

42 839 000 

1Ny rubrik. Tidigare Bidrag till driften av det kommunala offentliga skolväsen

det. 

2Enligt prop. 1991/92:150, del Ils. 155. 

Från anslaget utbetalas ett generellt finansiellt stöd lill verksamheten i 
skolan och vuxenutbildningen (sektorsbidrag) enligt förordningen 
(1991:1123) om statsbidrag cill det offentliga skolväsendec m.m. 

Riksdagen har med anledning av 1992 års komplelleringsproposition 
del Il om kommunal ekonomi beslutat att ett nytt generellt slalsbitlrag, 
ett statligt utjämningsbidrag, skall tillämpas fr.o.m. den I januari 1993 
(prop. 1991/92:150 del Ils. 155, bet. 1991/92:1'iU29, rskr. 1991/92:345). 
Beslutet innebär att sektorsbidraget under detta anslag för hudgetårec 
1992/93 avvecklas och inordnas i del nya slatliga utjämningsbidraget till 
kommunerna från den I januari 1993. 
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Under innevarande budgetår hetalas från anslagsposten I. Sektorsbi
drag också utgifter för statsbidrag hl.a. till riksrekrytcrande teknisk vux
enutbildning vid Katrineholms Tekniska skola och kostnadcr fiir under
visn i ng.~i nsatser vid Frälsn ing.~armcns internatskola Su ndsgånlcn, Eke
rö. 

Vid sidan av sektorsbidraget uthetalas även 
- särskilt verksamhetsstöd till bl.a. vissa riksrekryterande gymnasiala 

utbildningar och till vuxenutbildning som är av riksintresse, 
- bidrag till kostnader för gymnasiala utbildningar som övervägs att 

överföras till annan utbildningsform, 
- bidrag till kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisatio

nen International Baccalaureate Organisation (IBO) i Gcneve, 
- bidrag till engelskspråkig gymnasial utbildning, 
- ersättning till kommun för merkostnader för nordiska elever på 

gymnasial nivå, 
- ersättning för personskada till elev i viss gymnasieutbildning, 
- bidrag till konsumentekonomiska utbildningar vid tre lanthushålls-

skolor, 
- särskilt bidrag för anordnande av ett tredje utbildningsår i gymnasie

skolan. 
Under anslaget beräknas också medel för pensionskostnader och and

ra trygghetsförmåner (lönekostnadspålägg). 

Riksrevisionsverkets (RRV) budgetprognos I för budgetåret 1992/93 
visar på en utgiftsutveckling som överstiger det belopp med vilket ansla
get förts upp i statsbudgeten för budgetåret 1992/93. Det prognostiserade 
utfallet är 21,717 miljarder kronor, vilket skulle innebära att anslaget 
överskrids med 1,2 %, eller med 266 miljoner kronor. 

Statens skolverk 

Skolverkets anslag.-;framställning för budgetåret 1993/94 innebär i hu
vudsak följande: 

I. I propositionen Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen har särskilda medel beräknats fiir reform- och ge
nomförandekostnader för den nya gymnasieskolan ( prop. 1990/91 :85, 
bet. 1990/91: UbU 16, rskr. 1990/91 :356). 

Skolverket föreslår att dessa medel utbetalas från detta anslag fr.o.m. 
nästa budgetår ( + I 00 000 000 kr). 

2. Vidare föreslår Skolverket att till bidrag till dansundervisning på 
grundskolenivå i Malmö kommun anvisas ( + 2 134 000 kr). 

3. Skolverket föreslår även att 

- bidrag till kostnader för undervisningsinsatser vid l'rälsningsarmcns 
internatskola Sundsgården m.fl. ändamål förs till anslaget B 16. Bidrag 

till driften av fristående skolor (- I 406 000 kr), 
- medel under anslag.~posten 4 avseende kostnader för vissa gymnasie

utbildningar förs över till fiirslag.~anslaget B 15. Bidrag till svensk un
dervisning i utlandet m.m. (- 7 302 000 kr) och medel för ersättning för 
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personskada till elev i viss gymnasieundervisning anvisas under Social

departementets huvudtitel (- 100 000 kr), 

- medel för pensionskostnader och andra trygghetsförmåner för skol

ledare och lärare förs över till l·inansdepartementels huvudtitel 
(- 2 362 539 000 kr) samt 

- att medel för bidrag för anordnande av ett tredje utbildningsår 
gymnasieskolan avräknas från anslaget infiir hudgetåret 1993/94 

(- 266 000 000 kr). 

4. Skolverket beräknar medelsbehovet under anslaget för budgetåret 

1993194 till 149 884 000 kr (exkl. löne- och prisomräkning). 

Ansl11gsberii/..ni11g 

1992/93 

I. Sektorshidrag 18 798 582 000 

2. Särskilt vcrksamhets

stöd till vissa uthild-

ningar 

3. <lymnasiala utbild

ningar planerade 

att överföras till annan 

utbildningsform 

4. Kostnader för vissa gym

nasieuthildningar m.m. 

8 692 000 

6 132 0()0 

7 -102 000 

5. Särskilda statsbidrag till 

lant h ushål lsskolor 

6. Lönekostnadspåliigg 

2 559 000 
2 362 539 1)1)() 

7. Särskilt bidrag för 

anordandc av ett tredje 

gymnasieår 

Sun11m1 

266 000 000 

21 451 906 000 

Föredragandens öveniiganden 

Res11/1111bedi.in111i11g 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

-18 798 582 000 

+ I 9 065 ()()() 

+ 2<18 000 

+ I 300 000 

2 559 000 

- 2 362 539 000 

266 000 ()()() 

-21 409 067 000 

Det ekonomiska utfallet för hudgctåret 1991/92 samt RRV:s prognos för 

hudgetårct 1992/93 kan hetecknas som tillfredssliillandc. Difft:rcnserna 

mellan heriikningar i budgetpropositioner och utfall fiir hudgctiiret 

1991192 och RRV:s prognos för hudgetiirct 1992193 beror på au de elev

antaganden som låg till grund fiir bcriikningarna i s{iviil 1991 som ll)l)2 

års budget propositioner var preli 111 i niira. medan utfallet fiir 1991142 

och RRV:s budgetprognos för 19112/9.\ bygger på det faktiska elevantalet. 
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En differens på 1,2 % för budgetåret 1992/93 är, enligt min bedömning, 
fullt acceptabel. 

Övrigt 

Enligt riksdagens beslut med anledning av 1992 års kompletteringspro

position del Il om kommunal ekonomi skall sektorsbidraget till skolvä

sendet avvecklas och inordnas i det nya utjämningsbidraget fr.o.m. den 

I januari 199.1(prop.1991/92:150 del Ils. 155, bet. 1991/92:FiU29, rskr. 

1991/92:345). Detta medför att anslaget minskas med 18 783 717 000 kr. 

Jag föreslår att de av Skolverket föreslagna medlen för genomförande av 
den nya gymnasieskolan beräknas under ett särskilt reservationsanslag 

benämt 8 7. Genomförande av skolreformer.( I) 
Enligt förordningen (SKOl.FS 1991 :IS) om försöksverksamhet med 

förberedande dansundervisning i grundskolan får sådan undervisning 

anordnas på grundskolans mellan- och högstadier i Stockholm, Göte

borg och Malmö. Sådan undervisning har hittills endast bedrivits i 

Stockholm och särskilt statsbidrag utgår till Stockholms kommun för 

verksamheten. Jag anser det därför rimligt att bidrag får utgå även till 

Malmö kommun när undervisningen startar diir. Jag beräknar bidrag 

under anslagsposten 2 för en klass i årskurs 4 och en klass i årskurs 7 
till sammanlagt 2 220 000 kr (inkl. löne- och prisomräkning).(2) 

Frågan om statsbidrag till Frälsning.~armcns internatskola i Ekerö 
kommun, Sundsgården. hehandlades i propositionen om valfrihet och 
fristående skolor ( prop. 1991/92:95 ). Jag framförde där all bidrag till 

Sundsgånlcn skulle tilldelas i särskild ordning också under budgetåret 
1992/93 men att ambitionen borde vara att Sundsgården därefter inklu
deras i det nya hidragssystemet för fristående skolor. Skolstyrelsen för 

Sundsgården har i en särskild skrivelse anhållit att bidrag till Sundsgår
den får utgå i siirskild ordning även i fortsättningen. Hl.a. framhålls att 
under många år har inte någon elev från Ekerö kommun placerats vid 

Sundsgården. Med hänsyn till Sundsgårdens speciella karaktär och dess 
värde för elever med sociala och emotionella prohlem förordar jag att 
bidrag till Sundsgården får utgå i särskild ordning tills vidare. Jag be

räknar medlen inkl. löne- och prisomräkning till I 096 000 kr. Dessa 
medel bör föras över från anslag.~posten l under detta anslag till ansla

get U 16. Bidrag till driften av fristående skolor (- l 096 000 kr). 

Medlen fiir statsbidrag till riksrekryterande teknisk vuxenutbildning 
vid Katrineholms Tekniska skola har förts över från anslag.~posten I till 
anslagsposten 2 ( 13 '292 000 kr). Till denna anslag.~post har även förts 

nuvarande medel under anslagsposten 5 för konsumenttekniska utbild
ningar vid tre lanthushållsskolor (2 559 000 kr). 

Skolverkets förslag till överföringar avseende anslagsposten 4 är jag 

inte heredd att biträda. 
Jag vill för riksdagens kännedom anmäla att av de för budgetåret 

1992/93 anvisade medlen för li.inekostnadspåliigg under anslag.~posten n 
har regeringen i reglcring.~brevet för budgetåret l 11112/93 beslutat all 17, I 
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miljoner kronor skall som ett engångshelopp betalas ut till Trygghets
fonden för kommuner och landsting för trygghetsåtgänlcr för lärare. 

För nästa budgetår föreslår jag att medlen för lönekostnadspålägg förs 
över till Finansdepartementets huvudtitel, anslaget F 8. Tjänstepensio

ner för skolledare och lärare (- 2 3o2 539 000 kr). 
Den svenska regeringen har godkänt en överensskommelsc om nor

disk utbildningsgemcnskap på gymnasial nivå. I överenskommelsen för

pliktigar sig parterna bl.a. att ge uthildningssökande med fast hemvist i 
ett annat nordiskt land tillträde till sina i lag reglerade allmänna och yr

keskompetensgivande utbildningar på gymnasial nivå samt att avstå från 
att kräva ersättning av varandra fiir det. Avsikten har inte varit att ge

nerellt betala ut kompensation till kommuner som tar emot nordiska 

elever. Endast i de fall en kommun under en längre tid tar emot nordis

ka elever utan att själv kunna skicka i väg några elever skall ersättning 

kunna utgå för faktiska merkostnader till den kommunen. Under delta 

anslag har för innevarande budgetår 1 miljon kronor beräknats för så
dana ersättningar. Med hänsyn till antalet ansökningar från kommuner

na för innevarande hudgetår föreslår jag att medlen för ersättning till 

kommunerna räknas upp med I miljon kronor. 
I övrigt räknar jag endast med förändringar under anslaget av automa

tisk natur. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen alt 

10. ti Il Bidrag till 1'iss verksamhet inom det kommunala sko/l•ä
sendt'l för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslag.~anslag på 
42 839 000 kr. 

B 10. Sameskolor 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

25 622 657 
28 940 000 
30 695 000 

Verksamheten regleras i skollagen (1985:11110), i sameskolförordningen 
(1967:216) och i förordningen (SKOLFS 1991:23) om försöksverksam
het med sameskola i Kiruna. 

De övergripande målen för sameskolan är all ge samers barn en ut

bildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar utbildningen 

1.0.m. årskurs 6 i grundskolan. 

Vid sameskolan sker undervisning på svenska och samiska. Ämnet sa

miska förekommer i samtliga årskurser. 

Sameskolor finns i Karesuamlo, Lannavaara, Gällivare, Jokkmokk och 

Tärnaby. I Kiruna anordnas sameskola på försök. 
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lnlegreriul samisk undervisning i l..ommunal grundskola bedrivs vid 
grundskolan i Gällivare, Härjedalens, Jokkmokks, Kiruna, Krokoms, 
Storumans. Strömsunds och Åre kommuner. 

Sameskolorna leds av en styrelse, vars kansli är förlagt till Jokkmokk. 
Från anslaget utgår även bidrag till Samernas folkhiigslwla. 

Riksrcvisionsverket har granskat årsbokslutet för sameskolstyrelsen 
avseende verksamhetsåret 1991/92 och därvid konstaterat att årsbokslu
tet är rättvisande. 

Statens skolverk 

Resul1a1rcdo l'isning 

Av resultatredovisningen i Skolverkets anslagsframställning framgår föl
jande. 

Elevantalet vid sameskolorna beräknas läsåret 1992/93 till 132 och lä
såret 1993/94 till 134. 

Läsåret 1992/93 beräknas antalet lärartjänster till 18, övrig personal 
till 13.2 tjänster och kanslipersonal till 6,5 tjänster. Kostnaderna för sa
meskolorna och kansliet beräknas till 21, I miljoner kronor. Häri ingår 
iiven kostnader för skolskjutsar och elevers boende. 

I den integrerade sameundervisningen deltar innevarande läsår 135 
elever. L'isåret 1993/94 beräknas 144 elever delta. Kostnaderna för den
na undervisning beräknas till 3,8 miljoner kronor. 

An.slagsframställning 

Skolverkets anslagsframställning för budgetåret 1993/94 innebiir i hu
vudsak följande: 

I. Skolverket föreslår att sameskolstyrelsen tilldelas medel för ökade 
hyreskostnader ( + 605 000 kr). 

2. Vidare föreslår Skolverket att de av verket fördelade medlen för 
fortbildning av personal inom sameskolan förs över från anslaget B 6. 
Fortbildning m.m. till detta anslag ( + 200 000 kr). 

Skolverket beräknar medelsbehovct under detta anslag för budgetåret 
1993/94 till 29 996 000 kr (exkl. löne- och prisomräkning). 

Prop. 1992/93: I 00 
Bil. 9 
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Anslagsberäk11i11g 

Anslag 

Utgijicr 
I. Kostnader för 

sameskolan 

2. Bidrag till samernas 
Folkhögskola 

3. /11kums1cr 

Nettoutgirt 

1992/93 

24 98.) ()()() 

4 208 ()()() 

29 191 000 

251 000 

28 940 000 

Föredragandens överväganden 

Sammarzfa1111i11g 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

+ I 755 000 

+ I 755 000 

De övergripande målen för sameskolorna ligger fast. 

Resurser: Ramanslag för budgetåret 1993/94 30 695 000 kr. 

Rcs11/1a1bcclön111ing 

Jag kan konstalera all Riksrevisionsverkct inte haft några invändningar 
i revisiunsberällelsen avseende sameskolorna. Det ekonomiska utfallet 
för budgetåret I 991/92 visar att kostnaderna väl ryms inom anslaget. 
Detta hör vara fallet även hudgeli\ret 1992/93, eftersom det faktiska anta

let elever minskat något i förhållande till beriiknat antal vid anslagshe
räkningen för budgetåret 1992/9.~. Under hand har inhämtats att antalet 

elever vid sameskolorna läsåret I 992/IJ3 är 123. För budgetåret 1993/94 

räknar dock Sameskolstyrelsen med en uppgång av elevantalet igen. 

Slu~ats 

Med hänsyn till förväntad uppgång av elevantalet anser jag inte att nå

gon minskning av anslaget hiir ske för nästa hudgelår. 

Sameskolorna omfaltas av Skolverkets tillsyns- och uppfiiljningsan

svar. De särskilda direktiv som regeringen utfärdat för Skolverkets för

djupade anslagsframställning för budgetåren 1994/95 - 19%/97 giiller 

Prop. 1992/93: I 00 
Bil. 9 
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även sameskolorna. Jag avser därför göra en djupare analys av samesko

lornas verksamhet inför budgetåret 1994/95. 

Övrigt 

Jag vill erinra om vad jag anförde i propositionen Samerna och samisk 

kultur m.m. (prop. 1992/93:32 bil. I, bet. 1992/93:KUl7, rskr. 

1992/93:114) om att sametinget borde ges ett genomförandeansvar be

träffande utbildningen inom sameskolan. Enligt den nya sametingslagen 

skall därför sametinget fortsättningsvis i stället för regeringen utse sty

relse för sameskolan. Sametinget skall också utse sameskokhef. 

Sarneskolorna har hittills tilldelats medel under etl förslagsvis beteck

nat anslag. Fr.o.m. budgetåret 1993/94 föreslår jag att sameskolorna till

delas medel under ett ramanslag. 
Från ramanslaget skall Sameskolstyrelsen även i fortsättningen betala 

ut bidraget till Samernas folkhögskola. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 

om generell ränteheläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 

den modell som bör tillämpas. Sameskolorna kommer fr.o.m. budget

året 1993/94 att tilliimpa denna mollell. Sameskolorna kommer därför 

att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK) m:h 

medlen under anslaget B 10. Sameskolor förs till detta konto. 

Anslaget för Sameskolor har budgeterats utan hänsyn till de tekniska 

justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost

nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över

gången till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av an

slagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redo

visats av chefen fiir hnansdepartementet (bil. I, Statsbudgeten och sär

skilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens dis

position kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna 
och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Fiir nästa budgetår föreslår jag att anslaget räknas upp med anledning 
av ökade lokalkostnader för sameskolorna för marknadsanpassning av 

hyrorna samt för iikade hyreskostnader på grund av om- och tillhygg

nad vid sameskolan i Karesuando ( + 358 1100 kr). (I) 
Vidare tillstyrker jag Skolverkets förslag att medel för fortbildning av 

personalen förs iiver från anslaget B 6. Fortbildning m.m. till detta an

slag ( + 200 000 kr). (2) 

I övrigt räknar jag under anslaget endast med löne- och prisomräk

ning ( + I 197 000 kr). 

Hemstlillan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

11. att till Sameskolor för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 30 695 000 kr. 

Prop. 1992/93: I 00 
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B 11. Specialskolor: Utbildning m.m.1 

1991/92 

1992/93 
1993/94 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

299 274 036 
320 804 000 

344 826 000 

INy rubrik. Tidigare Specialskolor m.m. 

Verksamheten regleras i skollagen ( 1985: 1100), i specialskolföronl

ningcn (1965:478)samt i förordningen (1988:138·1) med instruktion för 

Tomtehodaskolans resurscenter. 

Bestämmelser om tilldelning av lärarresurser finns i förordningen 

(1987:721) om lärarresurser i specialskolan m.m. 

I förordningen (SKOL.FS 1991:37) meddelas bestämmelser om utveck

ling av verksamheten vid specialskolan m.m. 

Utbildningen i specialskolan har som övergripande mål att ge harn 
och ungdomar med synskada, dövhet, hiirselskada eller talskada en till 

varje elevs förutsättningar anpassad uthildning som så långt det är miij
ligt motsvarar den uthildning som ges i grundskolan. 

Undervisning för synskadade elever med eller ulan ytterligare handi

kapp bedrivs vid en skolenhet i Örehro (Ekeskolan). Diiva och hörsel
skadade elever undervisas antingen vid någon av de fem regionala sko

lenheterna belägna i Stockholm (Manillaskolan), Lund (Östervångssko

lan), Vänersborg (Vänerskolan), Örehro (Birgillaskolan) och Härnö

sand (Kristinaskolan). eller i särskilda klasser förlagda till grundskolan 

(s.k. externa klasser). Skolenheten i Gnesta (Åshackaskolan) tillhanda

håller undervisning för döva och hörselskadade elever med ytterligare 

handikapp. Vid skolenheten i Sigtuna (lliillsboskolan) undervisas nor
malbegåvade harn med grava språkstörningar samt hiirselskadade harn 

med beteendestiirningar eller andra komplikationer. 

Det finns specialpedagogiska resurscenter vid Tomtebodaskolan, Eke
skolan. Äsbackaskolan och Hällshoskolan. 

Statens institut för handikappfrågor i skolan 

1 \ mlu g~fr <.1111s1äll11i11 g 

Anslag.~framställningen från Statens institut fiir handikappfrågor i sko

lan (Siii) innebär för budgetåret 1993/94 i huvudsak följande: 
I. l·iir utiikat elevboende vid I lällshoskolan fiiresliir Sii i att 700 000 

kr anvisas till skötartjänster. 

2. Siii föreslår att ytterligare 525 000 kr beriiknas för lokalvårdskost
nader vid Birgittaskolan i Örebro. 

3. Sil I fiireslår iiven att den nu piigående satsningen på fortbildning i 

teckenspråk för liirare får fortsätta under ytterligare en femårsperiod. att 
ytterligare satsningar görs inom läromedelsområdet för synskadade och 

döva elever samt att 500 000 kr avsätts under en treårsperiod för inves

tering i modern teknisk utrustning vid resurscentren. 

Prop. 1992/93: I 00 
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4. Sii I beräknar medelsbehovet under anslaget för budgetåret 1993/94 
till 322 529 000 kr (cxkl. pris- och löncomräkning). 

Anslagsberäkning 

Anslag 

Utgifter 

I. Lönekostnader m.m. för 

skolledare och 
lärarpersonal 

2. Förvaltning.'>kostnader 
(därav lönekostnader) 

3. Lokalkostnader 

4. Inlwmster 

Nettoutgift 

1992/93 

I 03 <J .1 I 000 

171 748000 
( 12 I 222 000) 

46 I 00 000 

321 779 000 

975 000 

320 804 000 

Föredragandens överväganden 

Samman/ awzing 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

+ 5 114 000 

+ 8 386 000 

( + 5 713 000) 

+ I 0 5 71 000 

+ 24 071 000 

+ 49 000 

+ 24 022 000 

De övergripande målen för specialskolorna ligger fast. 
Resurser: Förslagsanslag för budgetåret 1993/94 3,H 826 000 kr. 

Resul1a1bedömni11g 

Specialskolorna har för budgetåret 1991/92 inte behövt lämna årsredo

visning. Riksrevisionsverket har i sin granskning av årsboksluten för 

budgetåret 1991/92 funnit att årshoksluten för specialskolorna.och Tom

tebodaskolans resurscenter är rättvisande. Specialskolorna har samman

tagna under budgetåret 1991/92 inte överskridit anslaget belopp. Där

emot har vissa av skolorna svårt att hålla sig inom givna ramar. Del är 

därför viktigt alt hc::tona blide det ansvar Statens institut för handikapp

frågor i skolan (SI 11) har att fördela medlen m:h ansvaret för varje en

skild skola att inte överskrida tilldelade medel. 

Slutsats 

Verksamheten inom specialskolorna föranleder mig för närvarande inte 
att föreslå några väsentliga förändringar. Specialskolorna bör som pla-

Prop. 1992/9.1: 100 
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nerat förbereda sig inför tillämpande! av de nya budget- och rcduvis- Prop. 1992/93: 100 
ningsprinciperna. Bil. 9 

ÖPrigt 

Jag föreslår att llällsboskolan får 700 000 kr till de skötartjänster ett 
utökat elevboende kräver. En förutsättning för att pengarna skall få ut

nyttjas är dock att den prognostiserade ökningen verkligen inträffar. 
Jag beräknar vidare ytterligare 525 000 kr i ökade lokalvårdskostnader 

för Hirgittaskolan i Örebro. 

Enligt min bedömning är det av stor vikt att fortsätta satsningen på 

fortbildning i teckenspråk för lärare under ytterligare fem år. För att 
kunna hålla en önskvärd hög nivå på undervisningen av döva elever 

bör självfallet samtliga lärare behärska teckenspråket på ett i pedago

giskt syfte användbart sätt. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att jag erfarit alt chefen för Ut

bildningsdepartementet senare avser att återkomma till regeringen med 
förslag om ett uppdrag till Universitetet i Stockholm, Högskolan för lä

rarutbildning i Stockholm och I lög.~kolan i Örebro att planera liimplig 

uppläggning av grundskolläraruthildning för döva och hörselskadade. 

Uppdraget skall fullgöras i samråd med företrädare för specialskolan. 
I samband med om- och tillbyggnationer vid specialskolorna kommer 

den årliga kostnaden för anläggningarna att öka. Jag föreslår därför att 
8,1 miljoner kronor avsätts till detta ändamål. Medlen bör fördelas efter 
Sii l:s prioriteringar. 

Slutligen föreslår jag att de medel som SIH disponerar under detta an

slag för särskilda insatser i samband med översyn, utveckling och utvär
dering av verksamheten vid resurscentren och i specialskolan förs över 

till anslaget B 2. Statens institut för handikappfrågor i skolan (- 378 000 
kr). 

I enlighet med vad jag anfört under anslaget H 8. Särskilda insatser 

på skolområdet föreslår jag en överföring av 951 000 kr för hörseltekni
ker till nämnda anslag. 

Med hänsyn till pris- och löneomräkningen har jag räknat upp ansla

get med 16 026 000 kr. 
Anslaget för Specialskolor: Utbildning m.m. har budgeterats utan 

hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändring

en av nivån på lönekostnadspålägget och den ändrade finansieringsfor
men för Statshälsan. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 

denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. I, Stats

budgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer all ställas till 
myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovi

sade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade belop

pet. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
I 2. att till Specialsko/ur: Utbildning m.m: för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 344 820 OOU kr. 

B 12. Specialskolor: Utrustning m.m.1 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

() 880 429 

7 355 000 

8 748 000 

Reservation ll80 405 

I Ny rubrik. Tidigare Utrustning för specialskolor m.m. 

Från anslaget hetalas utgifter för läromedel, undervisnings- och ar

betsmaterial, inventarier m.m., bibliotek samt hörsel- och taltcknisk ul

rustning. Vidare bekostas från anslaget utrustning till elevbostäder och 

inköp av skolbussar. 

Statens institut för handikappfrågor i skolan 

Anslagsframställningen från Statens institut för handikappfrågor i sko

lan (Sill) innebär för hudgetåret 1993/94 i huvudsak följande: 

\. Sll I föreslår en engångsanvisning för utrustning av ett nytt elevhem 

vid llällshoskolan om 125 000 kr. 
2. SIH föreslår att I miljon kronor anvisas för utrustning av lokaler 

efter till- och omhyggnationer vid vissa specialskolor. 

3. SIH beräknar medelshehovct under anslaget för budgetåret \ 993/9•1. 

till 8 480 000 kr (exkl. pris- och löneomräkning). 

Föredragandens överväganden 

Under förutsättning att elevantalet vid I lällshoskolan ökar för budget

året I 993/94 anser jag att 125 000 kr hör anvisas för utrustning av ett 
nytt elevhem vid skolan. 

Jag föreslår dessutom 900 000 kr för utrustning till om- och tillbyggda 

specialskolor. Det åligger Sil-I att fördela medlen till specialskolorna ef
ter behov. 

Med hänsyn till prisulvccklingcn har anslaget räknats upp med 

368 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

I 3. att t i Il Specialskolor: Utrustning m.m. för budgetåret 

I 993/94 anvisa ett rcservationsanslag på 8 748 000 kr. 

Prop. 1992/9.1: I 00 
Bil. 9 
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B 13. Statens skola för vuxna i Hiirnösand 1 

1992193 

1<:193/44 

1
Nytt anslag 

Anslag 

Förslag 

18 124 oool 
19 288 000 

~Del av anslagen B 1·1. Statens skolor för vuxna: Uthild11ingskost11adcr 

l:l 18. Statens skulor for vuxna: Undl·rvisningsmatnial 111.111. 

od1 

De grundläggande bestämmelserna om Statens skolor för vuxna (SSV) 

finns i lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna och förordningen 

( 1992:60 I) om st;itens skolor för vuxna. 

Det övergripande målet för SSV är att komplettera den kommunala 

vuxenutbildningen genom att erbjuda uthildning av i huvudsak samma 

slag i form av distansutbildning. 

Anslaget tillförs inkomster vid uppdragsuthildning enligt förordning

en ( 1986:64) om uppdragsutbildning vid statens skolor för vuxna samt 

avgifter för studiematerial och andra hjälpmedel samt ansökningsavgif

ter enligt 6 §andra stycket och 7 §lagen (1991:1108) om statens skolor 

för vuxna. 

Riksrevisionsverket har granskat årsbokslutet för hudgetåret 1991/92 

och därvid konstaterat all hokslutet är rättvisan,Jc. 

Statens skolverk 

Skolverket föreslår i sin anslag.~framstiillning endast pris- och löncom

räkning. 

5 Riksdagen 1992193. I sam/. Nr 100. Bilaga 9. 

Prop. 191)2/9-1: I 00 
Bil. 9 
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A nslagsberäkning 

Anslag 

Utgifter 

1992/9] 

I. Förvaltning.~kostnader 15 677 000 
(därav lönekostnader) ( 14 0·12 000) 

2. Stödåtgänler för handi-

kappade studerande 
3. Lokalkostnader 
4. Undervisnings

matcrial 

93 000 

426 000 

I 928 000 

Inkomster som SSVll får disponera 

5. Uppdragsutbildning 
och elevavgifter 

Anslag enligt stats

budgeten 18 124 000 

11nkumsterna ej redovisade tidigare. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfa11ni11g 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

+ 7 634 000 

6 470 000 

+ 1 164 000 

De övergripande målen för verksamheten I iggcr fast för nästa 
budgetår. 
Resurser: Ramanslag för budgetåret I 493/44 19 288 000 kr 

Resulta1bedömning 

Jag kan konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invändningar 
i revisionsberättelsen avseende Statens skola för vuxna i I lärnösand 
(SSVH). 

Slutsats 

SSVH omfattas av Skolverkets tillsyns- och uppföljning.~ansvar. De sär

skilda direktiv som regeringen utfärdat för Skolverkets fördjupade an
slagsframställning för budgetåren 1994/95 - 1996/97 gäller även SSVI I. 

Regeringen har tillkallat en särskild utredare för att bl.a. utarbeta för
slag till hur en vidgad användning av distansuthildningsmetmlcr kan 

Prop. 1992/93: 100 
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främjas inom olika utbildning.~former (l>ir. 1992:<18). Arhctct skall vara 

avslutat före den I mars 1993. Förslagen kan komma all påverka SSVI I. 
Jag anser därför att SSVH för nästa budgetår bör bedriva sin verksam

het med samma inriktning som hittills. 

Ö~·rigt 

SSVII har hittills tilldelats medel under förslag.~anslagct Il 14. Statens 

skolor för vuxna: Utbildningskostnader och reservationsanslaget Il 18. 

Statens skolor för vuxna: Undcrvisning.~material m.m. Jag föreslår all 

SSVH fr.o.m. budgetåret 1993/94 anvisas medel under ett ramanslag, be

nämnt Statens skola för vuxna i I lärnösand. Inkomster som SSVI I får 
disponera, dvs. inkomster från uppdragsutbildning enligt förordningen 

(1986:64) om uppdragsuthildning vid statens skolor fiir vuxna och avgif

ter för studiematerial och andra hjälpmedel samt ansökningsavgifter en
ligt 6 §andra stycket och 7 §lagen (1991:1108) om statens skolor för 

vuxna beräknar jag till 6 470 000 kr budgetåret 1993/94. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medclsfliiden samt presenterat 

den modell som hör tillämpas. SSVll kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tilliimpa denna modell. SSVI I kommer därför all tilldelas cll 
räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK) och medlen under 

anslaget B U. Statens skola för vuxna i Härnösand förs till detta konto. 

Anslaget för Statens skola för vuxna i Härnösand har budgeterats utan 
hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändring

en av nivån på liinekostnadspåliigget, den ändrade finansieringsformen 

för Statshälsan, övergången till lån i RGK samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidi

gare denna dag redovisats av chefen fi.ir Finansdepartementet (bil. 1, 

Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas 
till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de re

dovisade riktlinjerna och kan diirför avvika från det nu budgeterade be
loppet. 

För nästa budgetår bör anslaget räknas upp med 985 000 kr med hiin
syn till löne- och prisutvecklingen. Vidare beräknar jag ökade hyres
kostnader på grund av ökat lokalbehov med 179 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 
14. att till Statens :>kula för vuxna i llämösaruJ för budgetåret 

1993/94 anvisa ct1 ramanslag på 19 288 000 kr. 

Prop. I 992/9J: I 00 
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B 14. Statens skola för vuxna i Norrköping I 

1992/9.l 

1993/94 

1
Ny11 anslag. 

Anslag 

Förslag 

18 002 01102 

I 9 000 000 

lDcl av anslagen Il 14. Statens sJ..olor riir vuxna: UtbilJningskostnaJL·r od1 

I.I 18. Stalcns sJ..olor för vuxna: lJndcrvisnings111alcrial m.m. 

De grundliiggande hestiimmelserna om Statens skolor för vuxna (SSV) 

finns i lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna och förordningen 

( 1992:60 I) om statens skolor för vuxna. 

Det övergripande målet fiir SSV iir all komplettera den kommunala 

vuxenuthihlningen genom att erbjuda utbildning av i huvudsak samma 

slag i form av distansuthildning. 

Anslaget tillförs inkomster vid uppdragsuthildning enligt fiirordning

en (I 98h:h4) 0111 uppdrav,.~uthildning vid statens skolor för vuxna samt 

avgifter för studiematerial och andra hjiilpmcdel samt ansökningsavgif

ter enligt<>§ andra stycket och 7 * lagen ( 1991: 1108) om statens skolor 

för vuxna. 

Riksrevisionsverket har granska I i\rsbokslulet fiir hudgetårcl 19'1 I /112 
och därvid konstaterat all hokslulcl är riillvisandc. 

Statens skolverk 

Skolverket föreslår sin anslat?,.~framstiillning cndasl pris- och liincom

räkning. 

Prop. 1992/lJJ: 100 
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Anslagsberäkning 

Anslag 

Utgifter 

I. Hirvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

2. Stiidåtgärder fiir handi
kappade studerande 

3. Lokalkostnader 
4. Undervisnings

matcrial 

1992/93 

l ·1 454 000 

(12 456 000) 

11 000 
11()<1 000 

3 133 000 

lrikomster som SSVN får disponera 

5. Uppdragsutbildning 

och elevavgifter 

Anslag enligt stats

budgeten 18 002 000 

11nkomstcrna ej redovisade tidigare. 

Föredragandens överväganden 

Samman/ a1111ing 

Heräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

+ I I I 98 000 

I 0 200 000 

+ 998 000 

De övergripande målen fiir verksamheten ligger fast för nästa 

budgetår. 
Resurser: Ramanslag för hudgetårct 1993/94 I 9 000 000 kr 

Uesultatln·diimning 

Jag kan konstatera att Riksrcvisionsverket inte haft några invändningar 
i revisionsberättelsen avseende Statens skola fiir vuxna i Norrköping 

(SSVN). 

Slutsats 

SSVN omfattas av Skolverkets tillsyns- och uppföljningsansvar. De sär

skilda direktiv som regeringen utfärdat för Skolverk.els fördjupade an

slagsframställning för budgetåren 1994/95 - 1990/97 gäller även SSVN. 

Som jag redovisat under fiiregåern.Jc anslag har regeringen tillkallat en 

särskild utredare för all bl.a. utarbeta förslag till hur en vidgad använd

ning av distansuthildningsmetoder kan främjas inom olika utbildnings-
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former ( Dir. 1992:48). Arhetet skal I vara avslutat fiire den I mars 199.1. 

hirslagen kan komma att påverka SSVN. 

Jag anser därför att SSVN för nästa hudgetår hör hedriva sin verksam

het med samma inriktning som hittills. 

Öl'rigt 

SSVN har hittills tilldelats medel under fiirslagsanslaget B 1,1. Statens 

skolor för vuxna: Uthildningskostnader och rescrvationsanslaget Il 18. 

Statens skolor för vuxna: Undcrvisning.~matcrial m.m. Jag fi~rcslår alt 

SSVN fr.o.m. hudgetårct 199]/9~ anvisas medel under ett ramanslag, be

nämnt Statens skola för vuxna i Nonkiiping. Inkomster som SSVN fi\r 

disponera, dvs. inkomster från uppdragsuthildning enligt förordningen 

( l<l8h:M) om uppdragsuthildning vid statens skolor för vuxna och avgif

ter för studiematerial och andra hjälpmedel samt ansökningsavgifter en

ligt 6 §andra stycket och 7 §lagen (1991:1108) om statens skolm för 

vuxna heriiknar jag till 10 200 000 kr fiir budgetåret l<J<JJ/<l.t. 

Chefen fiir Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 

om generell räntebeliiggning av statliga medelsfliiden samt presenterat 

den modell som hiir tilliimpas. SSVN kommer fr.o.m. budgetåret 

199JN4 att t.illiimpa denna moddl. SSVN kommer diirfiir att tilldelas ett 

dintcl<..onto med 11.rcdit i Ril<..sgä\\lsk1mtmet (RGK) och me1\\cn urn\cr 

anslaget Il 14. Statens skola fiir vuxna i Norrkiiping förs till delta i..onto. 

Anslaget för Statens skola fiir vuxna i Nor rlo.iiping har hudgeterats 

utan hänsyn till de tekniska justeringar som mr1ste göras till följd av 

än(lringen av nivån pä lönekostnadspi\lägget, den iindrade finansierings

formen för Statshälsan, övergi\ngen till lån i RGK samt de nya princi

perna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna fiir dessa förän(lringar 

har tidigare denna dag redovisats av <:hcfen fiir l·inansdqiartemcntcl 

(hil. I, Statshudgeten och siirskilda fri\gor). Det belopp som kommer alt 
ställas till myndighetens disposition kommer slutligt all faststiillas enligt 

de redovisade riktlinjerna och kan diirfiir avvika från det nu budgetera

de beloppet. 
För näst:t hudgeti\r hiir anslaget endast riiknas upp med hänsyn till 

löne- och prisutveckling. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår rilo.sdagen 

15. att till Stult'llS sJ..ol.i ji"ir 1·11.rna i Nurr/..iiping fiir hudgeti\ret 

199.V94 anvisa ett ramansl;ig pi'l l<J 0011 Ollll kr. 
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B 15. Bidrag till svensk undervisning 

1991/92 
1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5\ 228 157 
53 <)] l ()()() 
56 50 l ()()() 

utlandet m.m. 

1-'rån anslage1 uthetalas stalshid1ag enlig! förordningen ( 1978:591) om 

slatshidrag till svensk undervisning i ullandet. 

Stalshidrag till utlandsskola utgår i form av hi<lrag till kostnader fiir 

lärarlöner med belopp som i princip motsvarar lönen för motsvarande 

Järartjiin~t vid svensk grundskola (grundresurs) samt för kompletterande 

undervisning.-;timmar (kompletteringsresurs). Bidrag till skolans lokal

kostnader utgår med 60 % av årskostnaden för niidvändiga undcrvis

ningslokaler. Statsbidrag i form ;iv särskill driftbidrag utgår med 16 % 
av lönekostnader och vissa pensionskostnader. Vidare utgår statshidrag 

ti Il korrcspondensu ndcrvisn i ng, kom plctterande svensk undervisning 

och svensk undervisning vid internationell skola. 

l'rån anslaget betalas vidare statshidrag till kostnader för resor och 

flyttning för lärare vid utlandsskolor (SKOLl'S 199U·1). 

Överenskommelse har den I 5 scptemher 1982 träffats mellan I ·inland, 

Norge och Sverige om samarbete på utlandsundcrvisningens område 

(ändrad 1991-06-20). 

Statens skolverk 

Rt'sultatrnlo1•isning 

Antalet elever vid svenska utlandsskolor utgjorde läsåret 1991/92 I mm. 
Av dessa var 914 svenska, 79 norska och 87 finska elever. 

Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsår 

framgår av följande sammanställning. 
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SLatsundcrstödda svenska utlandssko/or läsJri~t 199 219 J 

Europa 

Asien 

Afrika 

Amerika 

Belgien (Bryssel) 

England (London) 

Frankrike (Paris) 

Italien (Milano) 

Portugal ( Lissahon) 

Ryssland (Moskva) 

Schweiz (Geneve) 

Spanien ( l'uengirnla) 

( Maspalomas) 

(Madrid) 

Låg- och Hö -
mellan- staJium 
stadium 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

(l'alma de Mallorca) x 

Tyskland (Berlin) X 

( llarnhu rg) X 

Österrike (Wien) X 

lianglauesh (I> haka) X 

Indien (Kashmir) X 

Saudi-Arahien (Jeddah) X 

(Riyadh) X 

Vietnam (Bai Bang) X 

(I lanoi) X 

Angola (Luanda) X 

Botswana (Gaborone) X 

Burundi (Bujumbura) X 

Etiopien (Addis Aheha) X 

Guinea Bissau (Bissau) X 

Kenya (Nairohi) X X 

Mocamhi4ue (Maputo) X 

Tanzania (Dar cs Salaam) X 

(Nzega) X 

Zambia (Lusaka) X 

Argentina (Tucumån) X 

Uolivia (Cochahamha) X 

Brasilien (Sao l'aulo) X 

Ecuador (Oui!O) X 

Nicaragua (Managua) X 

Peru (Lirna) X 
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A11slagsframs1äll11i11g 

Skolverkets anslagsframstiillning fiir hudgetåret 1993/94 innehiir i hu

vudsak följande: 
l. Skolverket föreslår all medlen fiir kostnader för Sveriges anslutning 

till examensorganisationen International B:u.:calaureate Organisation 
(1110) i Geneve och hidrag till engelskspråkig gymnasial uthildning i 
Stockholm och Göteborg rn.m. förs över från anslaget n 9. Bidrag till 

viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet till detta anslag 

( + 7 302 000 kr). 
2. Skolverket beräknar medelsbehovet under anslaget (anslagsposterna 

1-6) för budgetåret 1993/94 till 60 355 000 kr (exkl. liine- och prisom

räkning). 

Svenska institutet 

Svenska institutet föreslår 730 000 kr fiir hidrag till Riksföreningen Sve

rigekontakts verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Ucsul1a1bl·dömni11g 

I>et ekonomiska utfaller för hud~efårcl 11Nl/!J2 visar all u1gifterna väl 

ryms inom det heräknade anslaget. Nå~on ökning av antalet utlandssko
lor har inte skett under budgetåret. Även för hudgetåret 1992/93 bör 

kostnaderna kunna rymmas inom de! heriiknade anslaget. 

Ö1•rig1 

Internationaliseringsutredningen, som haft i uppdrag att utreda vissa 

frågor om skolans internationalisering och internationella kontakter 

och om undervisningen av svenska harn och ungdomar i :indra länder 
(I>ir. 1991:62), har i septernher 1992 iiverlämnat sitt hetänkande (SOU 

1992:93) Svensk skola i världen. I hetänkandcl föreslås hl.a. ett helt nytt 
statshidrag.~systcm för utlandsskolorna, som hl.a. innehär att skolorna 
ocksii skall kunna undervisa elever på högstadie- och gymnasienivå. Vi

dare föreslås ändring av de hestiimmelser som reglerar vilka elever som 
får medräknas när bidraget skall fas!ställas. Förslaget remisshehanulas 
för niirvarande. Jag räknar med att en särskild proposition om skolans 

internationalisering skall kunna fiircliiggas riksdagen under våren 1993. 

Jag räknar inte med att niigrn fiiriindringar av stabhidragssystemet för 

utlandsskolorna skall ske inför hudgetåret 1993/94. 

Vid min beräkning av anslaget för nästa hudgetår räknar jag endast 
med förändringar av automatisk natur ( + 2 570 000 kr). 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen fiircsl:"ir riksdagen 

16. att Li 11 Utdrag till s1·c11sl.. 1111dcrl'isni11g i utla11dc1 m.m. fiir 

budgetåret 1993/94 anvisa ett fiirslagsanslag på 56 501 000 kr. 

B 16. Bidrag till driften av fristående skolor 

I 991 /<J2 

1992/<JJ 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

l'örslag 

256 062 ·195 
189 7 16 ()()() 

222 257 000 

1:rån anslaget utgår hidrag till driften av fristående skolor, c/d.1· si\dana 

som är internationella skolor, dds för elever över grundskolenivån. dds 
vek för riksinternatskolor. 

A11slagsheriil..11i11g 

1 992/<J .\ Bcriiknad iillllring 1 !)<J.V<J4 

l·iiredraganden 

Anslag 

I. l'ristående skolor 1-12 770 IH 111 + 29 5 I I 111111 

2. Riksinternatskolor 4 5 !J4 () ()()() + .\ 1130 lllUl 

3. Till regeringens 

disposition I 000 000 of. 

Summa 11S9 716 000 + 32 541 000 

Statens skolverk 

Skolverkets anslagsframstiillning för hudgetiirel ll/9J/ll4 innc.:hiir i hu

vudsak följande. 

1. Skolverket hedömer alt intresset för fristiiende skolor i)vcr grund

si..oleniv[111 iir si\ stort all årselcvplatsramcn hiir iii..as med ytterligare -1211 

platser för hudgeti\rct I 1)11.\f<l<J ( + 13 500 0110 kr'). 

2. Skolverket föresliir att medel för hl.a. bidrag till kostnader fi"1r un

dcrvisn i ngsi nsatser vid I· riilsn i ngsarmcns i ntcrnatskola Su ndsgånlen. 

som innevarande hudgetiir uthelalas från anslaget B 8. Bidrag till driften 

av det kommunala oHcntliga skolviisendct. förs i)ver till dc.:tfa anslag 

( + 1 0% 000 kr). 

3. Skolverket beräknar medelsbehovet under anslaget för hudgcri\ret 

19<).)/9'1 till 227 329 OOll kr. (exkl. pris- och 1i)11eo111riil<.ni11g). 

J<'örcdragandens överväganden 

Ln arbetsgrupp inom Uthildning~dcpartemenlct har haft till uppgift att 

redovisa förslag i syfte att i>ka rniijlighetcrna fiir harn och ungdomar 
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m:h deras föräldrar att välja skola inom del kommunala skolväsendet. I 

gruppens uppdrag har ingåll att iivcrviiga om principerna fiir valfrihet 

och hidrag till fristående skolor pi\ grundskolenivå också kan lilliimpas 

för fristående skolor iivcr grundskolenivån. Gruppens arl1ctc har resul

terat i en promemoria ( Ds I 992: I 15) Valfrihet i skolan som iir under 

remisshehandling. Jag räknar med att under mars 1993 kunna återkom

ma till regeringen med förslag till en proposition till riksdagen. 

Jag har heräknat pris- oc.:h löncomriikning med 9 •136 000 kr. 

Medel för hidrag till internatskolan Sundsgärden som innevarande 

budgetår heräknats under anslaget Il 8. Bidrag till driften av det kom

munala offentliga skolväsendel hiir fr.o.m. nästa budgetår heriiknas un

der detta anslag ( + 1 096 000 kr).(2) 

Under innevarande buugctår heriiknas medel fiir hidrag till de friståen

de siirskolorna under anslaget B 9. Bidrag till driften av särskolor m.m. 

I underlaget för bidraget ingår de elever som är herättigade till särskilda 

omsorger enligt lagen ( 1985:568) om. särskilda omsorger om psykiskt ut

vecklingsstörda m.fl. Det särskilda statsbidraget till driften av landstings

kommunala särskolor upphör med utgången av decemhcr 191)2 oc.:h det 

ingår därefter i det nya skatleutjiimningshidraget till landstingen (prop. 

1991192: 150 hil. 11:5, het. llJ91/92:1.-iU29, rskr. 1991/92:.345). 

Enligt beslut av riksdagen med anledning av förslag i propositionen 

om ändrat huvudmannaskap fiir särskolan och särvux m.m. (prop. 

1991/92:94, het. 1991/92:UhU.21 och 28, rskr. 1991/92:285) iiverfiirs hu

vudmannaskapet successivt till kommunerna från landstingen för att 

fr.o.m. den I januari 1996 vara helt kommunalt. 

I enlighet med förslag i den nämnda propositionen 1991/92:150, he

slöts att hl.a. statsbidragen till de nuvarande fristående siirskolorn<1 även 

fortsällningsvis skulle utbetalas direkt till skolans huvudman som sär
skilt statsbidrag. 

Statsbidrag till de fristående särskolorna regleras i förordningen 

( 1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor. Bestämmelserna 
överensstämmer i stort med de som gäller för stalshidrag till landstingen 

för driften av särskolor 1.0.m. utgången av deccmher 1992. För informa

tionens skull vill jag nämna att i och med all det särskilda statsbidraget 
till landstingen för särskoleverksamhct upphiir behöver den nämnda 

förordningen (1988:740) ändras. Regeringen har den 17 december he

slutat att nuvarande statshidragshestämmclser i huvudsak skall giilla för 
de fristående särskolorna även efter utg,1'111gen av år llJlJ2. l·r.o.m. den I 

juli 1993 hör däremot nya regler införas. Det hör ankomma pä rege

ringen att hesluta om den närmare utformningen av bestämmelserna. 

Statsbidrag till nu nämnda skolor hör utgå inom ofiiriindrad mcdclsram 

och heräknas under detta anslar, ( + 18 209 000 kr). Jag riiknar inte 

med att förklara några nytillkommande fristående siirskolor heriittigadc 
till statshidrag. 

Enligt tidigare ställningstaganden skall bidraget per elev till fristående 

skolor med likartade utbildningar iiver grundskolenivån utgå med sam

ma helopp. I budgetpropositionerna 1989, 1991 och llJ92 anvisades me-
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del för en stegvis sådan anpassning. Denna anpassning hör fortsätta un

der budgetåret 1993/94. 

Riksdagen fastställde efter förslag i 1992 års budgetproposition ramen 
årselevplatser för statsbidrag under hudgetåret 1992/93 till 4 754. Jag fö

reslår all samma antal fastställs för budgetåret 1993/94. Den nya gymna
sieskolan får enligt riksdagens beslul införas fr.o.m. innevarande bull

getår. Det innehär att uthildningar i gymnasieskolan inom den tidigare 

s.k. lilla ramen avvecklas i motsvarande laf..t. I vissa fall kan det vara 

fördelaktigt att omvandla en viss uthildning till fristående skola över 

grundskolenivån. Jag föreslår därför - i likhet med förra året - att rege

ringen inhämtar riksdagens bemyndigande all få utöka den av riksdagen 
fastställda ramen för statsbidragsgrundande årselevplatser vid fristående 

skolor för sådana fall. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen dels hereder riksdagen 1illfälle att ta del av 

vad jag anfört om statsbidrag till fristående särskolor, dds föreslår riks

dagen att 
17. godkänna mitt förslag till ram för hudgclåret 19lJ3/94 fiir 

statsbidragsgrundande årselevplatser vid fristående skolor över 
grundskolenivå, 

18. bemyndiga regeringen att, enligt vad jag anfört. i vissa fall 

utöka den av riksdagen fastställda ramen fiir årselevplalser för 
budgetåret 1993/94, 

19. till Bidrag till driften ai• fris1åemk skolor för hudgetårct 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 222 257 000 kr. 
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C Folkbildning 

C I. Bidrag till folkbildningen 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgirt 

Anslag 

Förslag 

2 lbS I SJ 607 
I 942 344 UOO 

I 917 5'13 000 

Statshidraget uthetalas till l'olk.hildningsrådet som ett samlat finansi

ellt stöd till folk.bildning. Enligt förordningen ( 1991:977) om statshidrag 

till folk.bildningen lämnar l·olk.hildningsrådet statshidrag till folk.hiig

sk.olor och studieförhund. l'olk.hildningsrådct heslutar vilk.a som sk.all 

tilldelas statshidrag och fördelar tillgiingliga medel mellan dem. 

Från detta anslag uthetalas även hidrag ti Il Nordens folk.hög.~k.ola i 

Geneve. 

Målet med statshidrag till folk.hildningen är all stiidja en verksamhet 

som syftar till att giira det miijligt fiir människor att påverka sin livssi

tuation och sk.apa engagemang att delta i samhällsutveck.lingen. 

Verksamheter som syftar till att utjämna uthildningsk.lyftor och hiija 

utbildningsnivån i samhället sk.all prioriteras. 

Personer som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynna

de sk.all särskilt prioriteras, varvid invandrare särskilt sk.all uppmärk

sammas. Handikappade utgör en annan vik.tig målgrupp. 

Fot kbi ldn i ngsrådet 

Verksamlzetsredo1•isning 

En vik.tig uppgift för folk.bihlningsrådet har varit att för folk.högskolor 

och studieförbund klargöra vilk.a k.rav på redovisning och utvärdering 
som rådet kommer att ställa i framtiden. Folk.bildningsrådets styrelse 

har tagit fasta på den grundläggande tanken i riksdagens be.~lur att stu

dieförbund och folkhögskolor själva sk.all formulera målen för sin verk
samhet. 

Folkhildningsrådet har uppmanat studieförbunden och folk.högsko

lorna att utarbeta bildningspr(>gram/måldokument som tydligt anger in

riktningen av verksamheten. Det lokala arbetet håller just på att avslu

tas och f-olkbildningsrådct har genom sin l'olJ-delegation begiirt in 

måldok.ument och utvärderingsplaner från en tredjedel av folkhög.~ko

lorna och från studieförhundens lokalavdelningar i vissa kommuner. 

Studieförbunden centralt kommer därutöver all överlämna en kortfat

tad och översiktlig redogörelse för arbetet med måldok.ument och pla

ner för lokal utvärdering för resp. organisation i sin helhet. Folk.hild

ningsrådct vill genom det insamlade underlaget få en god inblick i del 

lokala arhele som i fortsättningen utgör grunden för folk.högskolornas 

och studieförhundcns verksamhetsinrik.tning. 
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Studieförbunden 

Studiecirklar: 
Antal 

cirklar deltagare 
1990/91 343 732 2 867 812 
1991/92 323 335 2 828 779 

Kultuq~rogram: 

Antal 
arrangemang deltagare 

1990/91 102 697 10 517 886 
1991/92 88 486 10053720 

Övrig folkbildningsverksamhct: 
Antal 

arrangemang deltagare 
1991/92 9 326 148 243 

Folkhögskolorna 

Antal skolor 
därav landstings- och 
kommunskolor 
rörelse- och stöd
förening.-;skolor 

Antal deltagare 
Antal kurser 
Antal deltagarveckor 

*Exklusive Samernas fulkhögslo.ola 

Anslagsframställning 

1990/91 
128 

SI 

77 

236 763 
11 207 
722 288 

studietimmar 
11 195 002 
10 802 954 

medverkande 
639 510 
591 528 

studietimmar 
213 083 

1991/92 
131* 

49 

82 
ca 223 000 
ca 10 600 
ca 765 000 

I. rolkhildningsrådet föreslår att besparingen på 300 miljoner kronor 
för budgetåret 1992/93 under anslagsposten I återförs till anslaget. 

2. Folkbildning.<;rådet föreslår vidare att 100 000 kr från anslaget 13 I. 
Statens skolverk, anslagsposten I. Förvaltningskostnader förs över till 
folkbildningsanslaget för statistikproduktion inom folkhögskoleområ
det. 

3. Folkbildningsrådct beräknar medelsbehovet under anslaget för bud
getåret 1993/94 till 2 142 444 kr (exkl. löne- och prisomräkning). 
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Anslagsberäkning 

1992/93 

Anslag 
I. Bidrag till folkbild-

ningen I 842 082 000 
2. Bidrag till föreningen 

Nordisk folkhögskola 
i Geneve 262 000 

3. Särskilt bidrag för 

arbetsmarknadsanpassad 
utbildning 100 000 000 

Summa 1 942 344 000 

Föredragandens överväganden 

Resultatbedömning 

Beräknad ändring 1993/94 

Föredraganden 

+ 75 185 900 

+ 13 100 

- 100 000 000 

- 24 801 000 

Den nuvarande ordningen för resursfördelningen trädde i kraft den I 

juli 1991. Enligt Folkbildningsrådets redovisning har antalet deltagar
veckor vid folkhögskolor ökat medan verksamheten i studieförbundens 
regi minskat något för budgetåret 1991/92. Totalt tycks dock verksamhe
ten ha minskat något. 

Slutsats 

Folkbildningsrådets redovisade åtgärder för alt få underlag för uppfölj
ning och utvänJering av verksamheten bör ge bättre underlag för kom

mande års prövning av verksamheten. 
Som jag tidigare redovisat i Inledningen (avsnitt 2) har en särskild ut

redare tillkallats för att närmare klargöra vilka utgångspunkter och 
principer som skall tillämpas i den statliga utvärderingen av folkbild
ningen. Utredaren skall överväga hur resultat från folkbildningens 
mångskiftande verksamheter skall värdesättas och sammanvägas. 

Ö1•rigl 

Jag har efter pris- och löneomräkning beräknat anslaget till folkbild
ningen till I 917 543 000 kr. 

Till föreningen Nordisk folkhögskola i Genevc beräknar jag 
275 100 kr inkl. pris- och löneomräkning. 

Utbetalning av statsbidrag sker i dag halvårsvis i förskott. Jag föreslår 
alt utbetalning.-;rcglcrna ändras till att ske kvartalsvis i förskott. 
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Hemställan 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen all 

I. gotlkänna vad jag har förordat om uthetalningsperioder av 

statsbidraget till folkbildningen, 
2. till Bidrag till jiJ/k.bildningcn för budgetåret 1993/<)<1 anvisa 

ett anslag på I 917 543 000 kr. 

C 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder mom 
folkbildningen 

1991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 
1:örslag 

43 556 349 

44 991 000 

45117000 

hån anslaget utbetalas statsbidrag till Nämnden för vårdartjänst (NV) 

för vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, forsknings- och ut
veckling.~arhete samt fiirvaltning.~kostnader. 

De övergripande målen för nämndens verksamhet är att förhiittra för
utsättningarna för utbildning och studier för i första hand unga och 
vuxna personer med funktionshinder samt administrera och utveckla 

olika stöd som hehiivs i och omkring studiesituationen. 

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet ansva
rar för fördelningen av statshidrag till tolkuthildning för diiva, diivhlin

da och vuxendöva samt teckenspråksläraruthildningen. Dessa uthihl

ningar skall planeras i samverkan metl berörda handikapporganisatio

ner. 

Nämnden för \'årdartjänst 

I. NV föreslår att medlen till tolkkostnader och hjiilpmedelskostnader 
förs upp som förslagsvis betecknade anslagsposter. l'.n sådan konstruk
tion skulle göra det mi.ijligt att svara för behoven när de uppstår och ge 
döva, dövblinda och vuxendöva, rörelsehindrade m.fl. tillgång till ut
bildning på egna villkor. 

2. Vidare föreslår NV att assistansen i studiesituationen samordnas 

och utvecklas. All personlig assistans i studiesituationen hör i sin helhet 

fortsättningsvis finansieras från anslaget G 4. Nämnden för vårdartjänst, 

anslagsposten G 4.1. NV som anser att detta kommer att innebära för

enklade rutiner och därmed effektivitctsvinster har i bedömningarna av 

den framtida vårdartjänstvcrksamheten vägt in effekterna av dessa fiir

slag. 1,5 m i I joner kronor föreslås föras över från detta anslag till Social

departementets huvudtitel, anslaget G 4. Nämnden fi\r vårdartjänst, an

slagspostcn I. 

3. De medel, 523 000 kr, som NV disponerar under detta anslag för 
forsknings- oi.:h utvecklingsarbete föreslås hli iiverfiirda till Socialdcpar-
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tementets huvudtitel anslaget G 4. Nämnden för vårdartjänst, anslags
posten 4. 

4. NY föreslår att I 0 % av totalramen för detta anslag får användas 
över hudgetårsskiftet för att förenkla administrationen. Med nuvarande 

system måste NV kräva in uppgifter från folkhögskolorna innan dessa 

har genomfört samtliga kurser under budgetåret och kunnat slutredovi
sa kostnaderna totalt. 

S. NY anför att produktion av studiematerial för funktionshindrade 

kan möjliggöras genom att vissa medel ställs till NV:s förfogande. NY 

har tidigare föreslagit att hela frågan om produktion av studiematerial 
för olika grupper med funktionshinder utreds. 

6. NY beräknar ett medelshehov under detta anslag för budgetåret 

1993/94 till 36 250 000 kr (exkl. pris- och löneomräkning). 

Tolk- och översättarinstitutet 

7. TÖI föreslår att institutets synpunkter på handikapputrcdningens del

hetänkande (SOU 1991:97) En väg till delaktighet och inflytande - tolk 

för döva, dövhlinda, vuxendöva, hörselskadade och talskadade beaktas 

vid beräkning av anslagsposten Bidrag för tolkuthildning samt tccken

språksläraruthildning m.m. för budgetåret 1993/94. 
8. Vidare föreslår TÖJ att åtgärder vidtas för en samordning av tid

punkten för fördjupade anslagsframställningar rörande anslag inom lit

tera C och D som bestrider kostnader vid TÖJ inom angränsande verk
samhetsområden. 

9. TÖI föreslår att anslagsformcn för anslaget C 2. Bidrag till vissa 

handikappåtgänler inom folkhildningen ändras från obetecknat anslag 
till reservationsanslag i likhet 1ned vad som gäller för anslaget C 3. Bi

drag till kontakttolkutbildning. 

h Riksdagen 1992/93. I sa111/. ;\"r /011. Bilai;a 9. 
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A 11slagsbaiik11i11g 

1992/93 Beräknad ändring 1993/94 

Hiredraganden 

Anslag 

I. Bidrag för vissa handi-

kappåtgärder 30 2,18 000 63 000 

2. Bidrag till forsknings-

och utvecklingsarhete 523 ()()() 523 ()()() 

3. Bidrag för tolkuthildning 

samt teckenspråkslärar-

utbildning 13 801 000 + 691 000 

4. Bidrag till Stoc.:kholms 

universitet för förvalt-

ningskostnader vid tolk-

och översättarinstitutel 419 000 + 21 000 

Summa 44 991 000 + 126 000 

l<'örcdragandens överväganden 

Nämnden för vårdanjänst (NY) disponerar sedan hudgetåre1 1991/92 det 

särskilda statsbidrag som utgår för ·särskilda handikappåtgänler inom 

folkbildningen. Under anslaget disponerar Tolk- och iiversättarinstitutet 

(TÖI) vid Stockholms universitet de medel som utgf1r fiir teckenspråks

utbiluning och 1cckenspråks\ärnrulhihlning. I lik.hel med TÖI anser )<ig 

att TÖl:s olika anslag eller anslagsposter hör redovisas i en lH.:h samma 

fördjupade anslagsframställning. De anslagsposter som ingår under före
varande anslag hiir diirfiir i fortsättningen ingå i samma hudgetcykel 
som universitet och hög.~kolor. 

Jag har beräknat pris- 01.:h löncomräkningcn under anslaget till 

2 149 000 kr. 
Jag hitriider NV:s förslag att de medel under anslagspostcn I, som hit

tills utgått fiir personlig assistans i studiesituationen hiir samordnas med 
det bidrag som ges för vårdartjänst. Jag fiireslår diirfiir all medlen 
fr.o.m. nästa budgetår förs iiver till Socialdepartcmen1c1s huvudlitel, an

slagcl E 3. Statsbidrag 1ill vårdartjiinst m.m. (- 1.5 miljoner kronor exkl. 

pris- och löneomriikning).(2) 
Vidare anser jag att de medel under anslagsposten 2. som ulgår för 

forsknings- och utvedding.~arhete också hör föras iiver till Socialdepar-

1emenlels huvud1i1el, anslaget Ci U. Nämnden fiir vårdartjiinst 

(- 523 000 kr exkl. pris- m:h löneomriikning).(3) 

Jag har·, dessa frågor samrått med chefen för Soc·1aldepartementet. 

Övriga förslag är jag inte beredd ntt biträda. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

3. att till Bidrag till i•issa lza11dikappåtgärder i11om fol/..bilt111i11g
e11 för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 45 117 000 kr. 

C 3. Bidrag till kontakttolkutbildning 

I 991/92 

1992/93 

1993/94 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

6 844 917 

7 594 000 

7 974 000 

Reservation 3% 083 

Anslaget disponeras av Stockholms universitet för kostnader vid tolk

och översättarinstitutet för kontakttolkuthildning. Tolk- och översättar

institutet (TÖI) fördelar statshidrag för kontakttolkuthildning till studie

förhund och folkhögskolor enligt förordningen (1991:976) om statshi

drag till kontakttolkuthildning. 

Från anslaget betalas kostnader för kontakttolkuthihlning, anordna

rens kostnad för deltagarnas resor och inackordering samt stipendier till 

deltagare. Utbildning anordnas inom huvudområdena socialtolkning, 

sjukvårdstolkning, arhetsmarknadstolkning, arbetsplatstolkning och 

rättstolkning. Vid fördelningen av statshidraget skall TÖI särskilt sträva 

efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas 

på de språk Jär behovet av kontakttolkar är störst. 

TÖI skall utöva tillsyn över kontakttolkutbildningen på folkhögskolor 

och studieförhunJ, ansvara för att kvaliteten i kontakltolkutbilllningen 

upprätthålls, bl.a. genom att kontinuerligt följa upp och utvärdera ut

hildningen. TÖJ ställer upp de övergripande målen för kontakttolkut

bildningen och svarar för pellagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete 

samt för information om kontakttolkuthildningen. 

TÖJ har utformat bidraget som ett schablonbidrag per 

undervisnings-/studietimme för uthildningskostnad och kursadministra

tion, varvid en ökad lärartäthet förutsätts. lnackorderingsstöd, bidrag till 

resekostnader samt stipendier utgår endast för folkhiigskolekurser. 

Tolk- och översättarinstitutet 

I. TÖI begär sammanlagt I miljon kronor för en standardförhättring 

och en kraftig volymökning av kontakttolkuthildningen. 

Föredragandens överväganden 

I likhet med vad jag har anfört under anslaget C 2. Bidrag till vissa han

dikappåtgärder inom folkbildningen bör samtliga de anslag eller an

slagsposter som TÖI disponerar ingå i samma budgetcykel som den för 

universitet och högskolor. 

Under anslaget har jag endast beräknat pris- och liineomräkning med 

380 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
4. all till Bidrag till k.0111ak.110/ku1bildning för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 7 974 000 kr. 
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D Grundläggande högskoleutbildning m.m. 

D 1. Grundläggande högskoleutbildning samt vissa 
andra ändamål inom högskoleområdet. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns under Utbildningsdepar
tementets huvudtitel uppförda följande anslag som avser grundläggande 
högskoleutbildning samt vissa andra ändamål inom högskoleområdet: 

Utvärdering och kvalitetskontroll i högskolan, 
Verket för högskoleservice, 
Överklagandenämnden för högskolan, 
Kostnader för Universitets- och högskoleämbetets och Utrustnings-

nämndens för universitet och högskolor avvecklingsorganisation, 
Vissa särskilda utgifter inom högskolan m.m., 
Lokalkostnader m.m. vid högskoleenheterna, 
Vissa tandvårdskostnader, 
Utbildning för tekniska yrken, 
Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken, 
Utbildning för vårdyrken, 
Utbildning för undervisningsyrken, 
Utbildning för kultur- och informationsyrken, 
Lokala och individuella linjer samt fristående kurser, 
Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m., 
Europeisk utbildningssamverkan. 

Medelsanvisningen under dessa anslag uppgår innevarande budgetår till 
8 346 985 000 kr. I regeringskansliet bereds för närvarande frågor om 
grundläggande högskoleutbildning samt vissa andra ändamål inom hög
skoleområdet. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition skall 
kunna föreläggas riksdagen i början av år 1993. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ett anslag förs 
upp med för de angivna ändamålen oförändrat belopp. 

Regeringen har även förelagt riksdagen en proposition om förstärk
ning av den grundläggande högskoleutbildningen (prop. 1992/93:42) in
nebärande tillägg till statsbudgeten för budgetåret 1992/93 till följd av 
ytterligare 6 000 utbildningsplatser. Propositionen behandlas för närva
rande av riksdagen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition, till Grundläggande 

högskoleutbildning samt vissa andra ändamål inom högskoleområ
det för budgetåret 1993/94 beräkna ett anslag på 8 346 985 000 kr. 
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E Forskning och forskarutbildning 

E 1. Forskning och forskarutbildning inom högskolan 
samt vissa andra forskningsändamål 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns under Utbildning.<;depar
tementets huvudtitel uppförda följande anslag som avser forskning och 
forskarutbildning inom högskolan samt vissa andra forskningsändamål: 

Humanistiska fakulteterna 
Teologiska fakulteterna 
Juridiska fakulteterna 
Samhällsvetenskapliga fakulteterna m.m. 
Medicinska fakulteterna 
Odontologiska fakulteterna 
Farmaceutiska fakulteten 
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m.m. 
Tekniska fakulteterna 
Temaorienterad forskning 
Konstnärligt utvecklingsarbete m.m. 
Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål 
Vissa ersättningar för klinisk utbildning och forskning m.m. 
Forskningsrådsnämnden 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
Medicinska forskningsrådet 
Naturvetenskapliga forskningsrådet 
Rymd forskning 
Europeisk forskningssamverkan 
Kungl. biblioteket 
Arkivet för ljud och bild: Förvaltningskostnader 
Arkivet för ljud och bild: Insamlingsverksamhet m.m. 
Institutet för rymdfysik 
Manne Siegbahninstitutet för fysik 
Polarforskning 
Vissa bidrag till forskningsverksamhet 

Medelsanvisningen under dessa anslag uppgår innevarande budgetår till 
7 039 137 000 kr. I regeringskansliet bereds för närvarande frågor om 
forskning och forskarutbildning. Arbetet bedrivs med sikte på att en 
proposition skall kunna föreläggas riksdagen i början av år 1993. 

Regeringen har också lagt propositioner dels 1992/93:74 om ytterliga
re medel till Forskningsrådsnämnden för budgetåret 1992/93 dels 
1992/93:42 om förstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen 
m.m. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ett anslag förs 
upp med för de angivna ändamålen oförändrat belopp. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition, till Forskning och 

forskarutbildning inom högskolan samt vissa andra forskningsända
mål för budgetåret 1993/94 beräkna ett anslag på 7 039 137 000 
kr. 
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F Studiestöd m.m. 

F 1. Centrala studiestödsnämnden m.m. 

1991/92 

I 992/91 

1993194 

Utgift 

Anslag 

fo'örslag 

145 700 710 

149 977 000 

159 610 000 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) iir enligt förordningen ( 1992:813) 

med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN) central förvalt

ningsmyndighet för studiesociala frågor. Delegationen för utländska stu

deramle handlägger frågor rörande utländska medborgares principiella 

rätt till svenskt studiestöd. Fr.o.m. den I januari 1991 fullgiir CSN även 

vissa uppgifter i samband med lån till hemutrustning för flyktingar och 

vissa andra utlänningar. Kostnaderna härför betalas ur anslag under 

elfte huvudtiteln. 

Från anslaget betalas även kostnaderna för portoavgifter till postverket 

samt avgifter till kronofog<lemyndigbeter och tingsräller för inkasso

verksamhet. 

Centrala studiestödsnämndens fördjupade anslagsframställning 

Rcsul1a1a11a/ys för pt:rioclcn I 987188-199I192 

CSN visar i sin resultatanalys all ärendevolymerna har ökat kraftigt un

der <len gångna femårsperioden. Så har I.ex. ansökningarna om studie

medel ökat med 33 %. Ansökningarna om studiemedel för utlandsstudi

er har sexduhhlats under perioden. Den stiirsta volymökningen har 

dock skett på återbetalningssidan. Efterfrågan på service från allmänhe

ten har ökat drastiskt. CSN visar hur man genom personalutbildning, 

utvecklande av ny teknik och decentralisering av arbetsuppgifter från 
huvudkontoret till lokal/regionalkontoren (tidigare nämnderna) har 

lyckats omdisponera resurser till de områden som krävt förstärkning. 

Samtidigt har man klarat av sina besparingskrav. 

CSN redovisar produktivitetsutvecklingen för sina olika ansvarsområ

den för femårsperioden. Uttryckt som en produkt av sammanvägd pre

stationsvolym och resursförbrukning i 1988 års prisnivå har en ökning 

skett med 20 % under perioden eller en genomsnittlig ökning med 4 % 
per år. Produktiviteten redovisas endast utifrån prestationen behandlade 

ärenden. CSN är medveten om att della är en brist och har därför un

der budgetåret 1991192 tagit fram komplellerande mål och mått som 

även försöker mäta kvalitcn i verksamheten. 

CSN:s helhetsbedömning är all verksamheten i allt väsentligt kunnat 

göras på avsett sätt även om mycket stora oplanerade åtgärder har tving

ats fram till följd av regelförändringar och kundernas krav. 
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CSN:s resursanalys för kommande treår~period 

CSN redovisar för budgetåret 1991/92 ett överskott motsvarande ca 
I miljon kronor. Myndighetens ekonomi inför kommande planerings
period är således i god balans. För kommande planeringsperiod förutses 
dock vissa ekonomiska påfrestningar genom att kostnadsutvecklingen 
inom vissa strategiska kostnadsslag är oroväckande hög. Volymökning
arna beräknas under perioden uppgå till i genomsnitt 9 %. CSN:s ambi
tion är att klara dessa volymer inom oförändrad medelsram, vilket in
nebär ökade krav på produktivitet. CSN beräknar besparingskraven 
från regeringens och riksdagen sida under perioden till totalt 12,5 mil
joner kronor. Det totala effektivitetskravet på myndigheten för perioden 
beräknar CSN till 78 miljoner kronor. 

CSN:s framtidsanalys för kommande trcårweriod 

CSN förväntar under perioden väsentliga förändringar i regelverken för 
både beviljning och återbetalning av studiestöd. Den decentraliserade 
högskolan och den förändrade gymnasieskolan kan antas medföra krav 
på en vidgad decentralisering av CSN:s verksamhet liksom på en ökad 
flexibilitet i studiestöden och dess administration. CSN prognostiserar 
ett fortsatt ökat ärendeantal inom beviljningsområdet. Volymökningen 
beräknas till ca 10 % årligen. Inom återbetalningsområdet tillkommer 
under perioden ca 300 000 nya låntagare, vilket motsvarar en 
25-procentig volymtillväxt. Utlandsverksamheten beräknas fortsätta att 
öka. Även servicekraven från allmänheten torde öka. 

Verksamhetens inriktning under kommande treårwcrivd 

Det administrativa och organisatoriska arbetet kommer att inri.ktas på 
att klara av besparingskrav, allmänhetens servicekrav och skapa utrym
me för erforderliga långsiktiga investeringar. Den stora förändringen 
under perioden blir moderniseringen av ADB-systemet. I det nya syste
met, STIS 2000, kommer man alt få goda möjligheter att ta emot data 
från både studerande och skolor på olika tekniska media. CSN avser 
även att söka reducera olika kostnader inom områdena distribution, 
samordning av massutskick, autogirorutin, system för anstånds- och av
skrivningsärenden och upphandling.~avtal. Avsikten är även att försöka 
förhandla fram långsiktiga hyresavtal på lägre nivå än nuvarande. 

CSN avser att utveckla huvudkontoret till en ledningsorganisation. 
All operativ verksamhet skall decentraliseras till lokalkontoren. Möjlig
heterna till samverkan mellan CSN:s lokalkontor och högskolor på 
samma ort kommer att utredas. 

CSN strävar efter att ytterligare förbättra sin service gentemot allmän
heten och höja tillgängligheten. Ändrade rutiner inom åtcrbetalnings
området kommer att medföra att antalet utskick till varje kund kom
mer att begränsas. Bättre informationsmaterial kommer att utarbetas 
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som bör leda till att kundernas kontaktbchov med myndigheten kom- Prop. 1992/93: 100 
mer att minimeras. Bil. 9 

Mål för verksamheten för den kommande treårsperioden 

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och de bedömningar 
som nämnden gjort i sin framtids- och resursanalys föreslår CSN följan
de målsättningar för sin verksamhet för den kommande tre~rsperioden 

- alt höja kvaliten i sin verksamhet i syfte att garantera stor rättssäker
het för den enskilde, 

- att förbättra sin verksamhet så att kunderna ges en, utifrån deras ut
gångspunkt, tillfredsställande service, 

- att förbättra sin mcdclshantering och därigenom nedbringa statens 
räntekostnader, 

- att fortsätta öka prl>duktiviteten för hela organisationen, 
- att öka insatserna på det personaladministrativa området mr att bl.a. 

reducera korttidssjukfrånvaron, 
- att förbättra jämställdheten genom att bl.a. stimulera kvinnor till att 

söka chefstjänster inom organisationen, 
- att förbättra kostnadseffektiviteten inom ADU-området. 

Förslag 

CSN begär medel för sin administration för budgetåren 1993/94-

1995/96 enligt huvudalternativet, vilket innebär att ramanslaget skall 
minskas med fem procent under treårsperioden eller för CSN:s del med 
12,5 miljoner kronor. Minskningen bör ske med 4,2 miljoner kronor 
de första två budgetåren och med 4,1 miljoner kronor det tredje. 

CSN föreslår att nuvarande aviseringsavgift ändras beteckning.'imässigl 
till expeditionsavgift och att nuvarande påminnelseavgift ändras bctcck
ningsmässigt till förseningsavgift. Avgifterna bör vara oförändrade, 18 kr 
resp. 120 kr. CSN föreslår även alt bestämmelser införs om krav efter 
påminnelse och att det för sådant krav får tas ut en kravavgift med 240 
kr. 
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Föredragandens överväganden 

Samman/ attning 

För den kommande treårsperioden skall nu gällande övergri
pande mål fortsätta att gälla. 

Resurser: Ramanslag för budgetåret 1993/94 159 610 000 kr 

Planeri11gsram: 

1993/94 
159 610 000 

1994/95 1995/96 
159 610 000 159 610 000 

Övrigt: En uppläggningsavgift för studielån tas ut. 

Fördjupad prö1•ning 

CSN:s fördjupade anslagsframställning visar, enligt min mening, alt 
verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de verksamhctsmål 
som hitills funnits uppsatta har nåtts. 

CSN:s resultatanalys visar att verksamheten under den gångna femårs
perioden ökat kraftigt håde på beviljnings- och återbetalning..~sidan. Li
kaså har allmänheten, kunderna, ställt alltmer ökade krav på service 
från CSN. Produktiviteten redovisad utifrån prestationen behandlade 
ärenden visar på en genomsnittlig årlig höjning med 4 %. 

Enligt min bedömning har CSN:s arbete under tlen gångna femårspe
rioden varit framgångsrikt. Det ökade kravet på myndigheten har på ett 
föredömligt sätt klarats av genom att organisationen anpassats till nya 
förutsältningar och genom omdisponering av tillgängliga resurser. 

Jag har i det föregående tämligen ingående redovisat vilken inriktning 
på sin verksamhet CSN avser att ha för den kommande treårsperioden. 
Jag har ingenting att erinra mot den av CSN angivna inriktningen. Den 
bör således läggas fast. 

Mot ytterligare ett område bör dock CSN inrikta sitt arhete. Om nå
gon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp och har 
han insett eller bort insett detta, kan vad för mycket utgått genast åter
krävas. Av CSN:s långtidshedömning framgår att det finns en stor balans 
på sådana fordringar, som ännu inte behandlats av CSN. Ökade insatser 
från CSN:s sida bör därför göras under perioden för att återkräva för 
högt utbetalda studiestöd. 

De övergripande målen för CSN är 
- att vara förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor, 

- att följa upp och utvärdera de skilda studiestödssystemen, 
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- att ta fram underlag och förslag för utveckling av det studiesociala 
området, 

- att på ett rationellt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt svara för hante
ringen av beviljning och återbetalning av studiestöd, 

- att fullgöra uppgifter enligt förordningen (1990:1361) om lån till 
hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.. 

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag har gjort av verk
samheten finner jag ingen anledning att göra någon ändring av de över
gripande mål som nu gäller för CSN:s verksamhet. De bör därför gälla 
även för kommande treårsperiod. 

Jag har inte någon erinran mot den verksamhetsinriktning och de 
mål för verksamheten som CSN redovisat inför den kommande treårs
perioden. Den bör dock, som tidigare redovisats, kompletteras med en 
ökad satsning på åtcrluavsverksamhet. Jag bedömer det vara ett realis
tiskt krav alt CSN under nästa budgetår minskar de utestående fordring
arna med minst 20 miljoner kronor mer av det studiestöd som uppbu
rits obehörigt eller med för högt belopp. Vilka krav som hör ställas på 

CSN i detta avseende för de två återstående budgetåren avser jag att åter
komma till i kommande års budgetproposition. 

Övrigt 

Under anslaget har jag gjort löneomräkning med hänsyn till träffade av
tal samt sedvanlig prisomräkning med sammanlagt 12 209 000 kr. 

Jag har minskat anslaget med 2 576 000 kr som motsvarar det rationa

liseringskrav som är ställt på myndigheten. 
CSN har i sin fördjupade anslagsframställning utifrån de myndighets

specifika direktiv som regeringen meddelat lämnat en redogörelse för 
vilka möjligheter som finns alt yltcrligare avgiftshelägga sin verksamhet. 
CSN finner det därvid vara möjligt att ta ut en uppläggningsavgift för 
stutlielån om exempelvis ISO kr per termin eller 300 kr per läsår. CSN 

bedömer <lock att en sådan avgift bör införas först i samband med att ett 
nytt studiestödssystern införs. 

Enligt min mening hör den av CSN angivna uppläggningsavgiften in

föras redan fr.o.m. hudgetåret 1993/94. Jag föreslår därför att det i 9 
kap. studiestödslagen ( 1973:349) tas in en föreskrift om att CSN i sam
band med beviljande av studielån får ta ut avgifter för sina administrati

va kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Hir riksda
gens information vill jag nämna att uppläggningsavgiften enligt min me
ning hör sättas till l SO kr per kalenderhalvår eller 300 kr per kalender

år. Den som entlast tar ut bidrag.'il.lelen skall givetvis inte belastas med 
uppläggning.~avgift. Utifrån det antal stutlerande som beräknas lyfta stu
dielån under nästa budgetår beräknar jag intäkterna till 47 miljoner 

kronor. Intäkterna skall föras till inkomsttiteln Övriga offentligrällsliga 
avgifter. 

För riksdagens kännedom vill jag nämna att CSN i sin fördjupade an
slagsfrarnställning utifrån givna myntlighetsspecifika direktiv har redovi-
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saten analys av möjliga effektivitetsvinster i kassahållningen. CSN anger 
därvid följande. 

Ändring av utbetalning av studiemedel från fyra gånger per år till må
nadsvis utbetalning i förskott skulle ge en räntevinst. Antalet inbetal
ningstillfållen vid återbetalning av studielån är fyra per år. Genom all 

flytta inbetalningstillfållet per den 31 mars till den 28 februari samt in
betalningstillfället per den 30 september till den 31 augusti skulle 

också en räntevinst uppstå. CSN bedömer att staten genom att minska 

antalet utbetalningstillfållen av studiestöd från fem gånger per vecka till 

ett enda tillfälle skulle få en kassamässig vinst. I nuvarande avtal med 

sparbankerna har CSN en clearingtid uppgående till två dagar. Genom 

att minska denna tid till en dag skulle ävenledes en kassamässig vinst 

möjliggöras. Den sammanlagda kassamässiga vinsten genom dessa åt

gärder är ca SS miljoner kronor. Det ankommer på CSN att besluta i 

dessa frågor. Enligt vad jag har erfarit avser CSN att genomföra dessa 

förändringar redan fr.o.m. budgetåret 1993/94. 

Enligt 8 kap. I § studiestödslagen ( 1973:349) får i samband med åter

betalning av studielån tas ut avgifter för administrativa kostnader enligt 
föreskrifter som regeringen meddelar. I 8 kap. I § studiestödsförord

ningen ( 1973:418) föreskrivs all avgifter för administrativa kostnader 
skall tas ut vid avisering av årshelopp och vid påminnelse om förfallna 

årsbelopp. Enligt samma paragraf är aviseringsavgiften 18 kr för varje 

avisering och påminnelseavgiften 120 kr för varje påminnelse. Motsva
rande avgifter tas också ut vid återbetalning av studielån tagna före den· 

I januari 1989. llestämmelser om dessa avgifter finns dels i övergångsbe
stämmelserna till studiestödslagen, dels i 8 kap. studiestödslagen i dess 

lydelse före den I januari 1989. Enligt 9 kap. 2 § studiestödslagen får 

avgift för avisering också tas ut i samband med återkrav av studiestöd. 

För all förbättra möjligheterna till en effektiv administration och ut
veckling av rutinerna hiir enligt CSN aviseringsavgiften frikopplas från 

den direkta aviseringen. CSN föreslår därför att avgiften benämns expe

ditionsavgift, all den fastställs på årsbasis och att den tas ut vid lämpligt 
tillfälle med hänsyn till rutinuppbyggnaden. Jag biträder CSN:s förslag i 
den delen. Förslaget medför all det i övergångsbestämmelserna till lagen 
(1988:877) om ändring i studieslödslagen bör tas in en bestämmelse av 
innebörd all det i samband med debitering av preliminär och kvarståen
de avgift skall utgå en expeditionsavgift med belopp som regeringen be
stämmer. En motsvarande ändring hör göras i punkt 6 i övergång.~be
stämmelserna till studiestödslagen. l'örsl::iget medför också en ändring i 

9 kap. 2 § studiestödslagen. 

Som nämnts tidigare tar CSN ut en påminnelseavgift om 120 kr. Om 

den återhetalnin~~skyldige inte betalar efter den första påminnelsen ut

sänds ytterligare en påminnelse som också är belagd med en avgift om 

120 kr. Sker inte betalning då överlämnas ärendet normalt till krono
fogdemyndigheten. CSN har föreslagit att avgiften för den första påmin

nelsen betecknas försening.~avgift s::imt all en ytterligare avgift benämnd 

kravavgift skall införas. Kravavgiften skulle uppgå till 240 kr. Ell skäl 
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att byta beteckning till förseningsavgift är enligt CSN all det inte bör rå- Prop. l 992/93: 100 
da någon oklarhet om huruvida avgiften för påminnelsen sk.all utgå el- Bil. 9 
ler inte och att tjänstemännens arhete i samband med kundförfrågning-
ar därmed skulle förenklas. 

Till en början kan det enligt min mening inte råda något tvivel om att 
en låntagare är skyldig att betala påminnelseavgift för en påminnelse 
som CSN varit berättigad att ski1.:ka ut. När det därefter gäller förslaget 
att införa en kravavgift har det beröringspunkter med föreskrifterna om 
inkassoverksamhet och kräver ytterligare överväganden. Mot den bak

grunden är jag för närvarande inte beredd att biträda CSN:s förslag i 
dessa delar. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. CSN kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 
att tillämpa denna modell. CSN kommer därför alt tilldelas ett ränte
konto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK) och medlen under ansla
get F 1. Centrala studiestötlsnämnden m.m. föras till detta konto. 

Anslaget för Centrala studiestödsnämnden m.m. har budgeterats utan 
hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändring
en av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen 
för Statshälsan, övergången till lån i RGK samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidi
gare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, 
Statsbudgeten 01.:h särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas 
till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de re
dovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade be

loppet. 
r>en sammanlagda bt!lastningen på anslaget beräknar jag till 

159 610 000 kr, en ökning med 9 633 000 kr. 
Mina förslag till lagändringar finns samlade under anslaget F 8. Sär

skilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar. 

Hemstiillan 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen all 
I. till Centrala s1udics16ds11iimnde11 m.m. för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 159 b I Il 000 kr. 
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F 2. Centrala studiestödsnämndens 
återbetalningsverksamhet 

1993/94 Nytt anslag 1 000 

Kostnaderna för återbetalning av studiestöd skall i princip täckas ge
nom avgifter (prop. 1988/89:100 bil. 10, bet. 1988/89:SfU15, rskr. 
1988/89: 173). Bestämmelserna om avgifter för administrativa kostnader 
finns angivna i 8 kap. 1 § studiestödslagen (1973:349) och i 8 kap. 1 § 

studiestödsföronlningen ( 1973:418) samt i övergångsbestämmelser till 
st ud iestödslage n. 

Under innevarande hudgetår har avgifterna från återbetalningssyste
met redovisats som inkomster under anslaget F I. Centrala studiestöds
nämnden m.m. CSN:s kostnader för verksamheten har tagits upp som 
en utgift för förvaltningskostnader under samma anslag. 

Verksamheten bör fr.o.m. hudgetårct 1993/94 föras upp med ett for
mellt belopp under ett nytt obetecknat anslag F 2. Centrala studiestöds
nämndens återbetal ni ngsverksam het. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
2. att till Centrala studiestödsnämndens återbetalningsverksam

het för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på I 000 kr. 

F 3. Studiehjälp m.m. 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
förslag 

2 756 323 969 . 

2 396 335 000 
2 086 780 000 

Från anslaget hetalas utgifter enligt 3 kap. studiestödslagen ( 1973: 349) 
för studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra 
tillägg samt enligt 3, 4 och 7 kap. samma lag för studiehjälp, studieme
del och särskilt vuxenstudiestöd i form av resekostnadsersäitning. Vida
re betalas från anslaget enligt särskild förordning (CSNFS 1983:17) er
sättning till svenska elever utomlands för dagliga resor. 

Centrala studiestödsnämnden 

I förra årets anslagsframställning lämnade Centrala studiestödsnämnden 
(CSN) förslag till omfattande förändringar av studiehjälpssystcmet. för
slagen byggde på den utvärdering av studichjälpen som CSN genomfört 
på regeringens uppdrag. Utvärderingen och förslagen presenterades i en 
särskild rapport "Från studiehjälp till ungdomsstudiebidrag", som bifo
gades anslagsframställningen för 1992/93. 
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Regeringen och riksdagen har i år tagit ställning till en del av CSN:s 
förslag, medan de flesta fortfarande hereds i regeringskansliet. CSN upp
repar nu de förslag som statsmakterna ännu inte tagit ställning till. 

Under anslaget Studiemedel m.m. föreslår CSN ändrade regler för 
återkrav av studiestöd. Dessa förslag gäller även för studiehjälpen. 

CSN beräknar utgiften under anslaget till 2 644,9 miljoner kronor för 
budgetåret I 993/94. 

CSN har lämnat alternativa förslag om höjning av belopp och in
komstgränser för extra tillägg samt belopp i inackordering.~tillägg i hän
delse av att inte CSN:s huvudförslag genomförs. I så fall beräknas me
delsutflödet för studiebidrag, extra tillägg samt inackordering.~tillägg till 
2 754,5 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Riksrn•isiomverket.s budgetprognos I 

Riksrevisionsverkets (RRV) budgetprognos 1 för budgetåret 1992/93 ty
der på att anslaget är underbudgeterat med 104 miljoner kronor. För
klaringen till detta är främst att antalet elever i gymnasial utbildning 
med rätt till studiehjälp väsentligt överstiger vad som beräknats i föregå
ende års budgetproposition och kompletteringsproposition. Kostnader
na för extra tillägg torde även de vara för lågt budgeterade i förhållande 
till beräknat budgetutfall. 

Rapporten Från studiehjälp till ungdomsstudicbidrag 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) lämnade i samhand med sin an
slagsframställning för budgetåret 1992/93 en rapport Från studiehjälp 
till ungdornsstudiehidrag. I rapporten föreslogs vissa förändringar i det 
nuvarande studiehjälpssystemet. Förslagen har redovisats utförligt i fö
regående års budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 9 s.196-198). 
Några av de förslag som lades fram i rapporten har riksdagen redan an
tagit (prop. 1991/92:100 bil. 9, bet. 1991/92:SfU9, rskr. 1991/92:231). 
CSN hemställer nu att studiehjälpen förändras i enlighet med framlagda 
förslag i rapporten i de delar som förslagen inte redan har genomförts. 

Förslaget om att det extra tillägget i studiehjälpen skall avskaffas och 
att ett motsvarande stöd i stället skall föras in i bostadsbidraget kan jag 
efter samråd med chefen för Socialdepartementet inte biträda. Bostads
bidragets konstruktion möjliggör inte en sådan åtgärd utan att stora 
nackdelar skulle uppstå inom detta system. Extra tillägget bör således 
även fortsättningsvis hanteras av CSN och bekostas under detta anslag. 

Internationalisering.~utredningen (Dir. 1991:62) har avlämnat sill be
tänkande (SOU 1992:93) om Svensk skola i världen. Betänkandet re
missbehandlas för närvarande. Som tidigare anförts är avsikten att sena
re under våren 1993 återkomma till regeringen med förslag till en pro
position till riksdagen i de frågor som utredningen behandlat. CSN:s 
förslag om att studiehidrag skall kunna utgå för ett års studier på gym-
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nasial nivå utomlands kommer att behandlas i samband med beredning
en av denna proposition. 

Vad CSN i övrigt föreslagit i sin rapport är jag inte beredd att biträda. 

Studiebidrag 

Studiebidragen är bcloppsmässigt samordnat med del allmänna barnbi
draget. Studiebidraget är 750 kr per månad. 

Enligt nuvarande bestämmelser (3 kap. 6 § studiestödsförordningen) 
lämnas studiebidrag för hela kalenderhalvåret 

1. till en studerande som under första kalenderhalvåret bedrivit stu
diehjälpsberättigade studier under minst 4 månader, 

2. till en studerande som under andra kalenderhalvåret bedrivit stu
diehjälpsberättigade studier u1Hlt:r minst 3! månad. 

Detta innebär att studiebidrag i studiehjälpen utgår under 12 månader 
per år under förutsättning att villkoren under I och 2 ovan är uppfyll
da. Det statsfinansiella läget möjliggör inte att denna höga ambitionsni
vå längre kan upprätthållas. Jag föreslår därför att studiebidrag inom 
studiehjälpen får utgå under högst 10 månader per år. Det ankommer 
på regeringen att utfärda närmare bestämmelser härom. 

Jag har vid mina beräkningar, i enlighet med CSN, beräknat kostna
derna utifrån 299 800 elever. Jag beräknar utgiften rör studiebidrag till 
1 978 680 000 kr under kommande budgetår. Av de under anslaget upp
tagna kostnaderna svarar således studiebidraget för ca 95 %. 

Extra tillägg 

Antalet elever med extra tillägg visar nu tecken på att öka. I föregående 
års budgetproposition räknade jag med att 8 000 elever skulle få sådant 
tillägg under innevarande budgetår. CSN bedömer att antalet elever 
kommer att uppgå till ca 10 000, vilket är samma antal som faktiskt 
uppburit extra tillägg under budgetåret 1991/92. CSN har som utgångs
punkt för sina beräkningar tagit upp samma antal elever för budgetåret 
1993/94. Jag gör samma bedömning. 

Enligt nuvarande regler beviljas extra tillägg med 795, 530 resp. 
265 kr per månad. I enlighet med CSN:s alternativa förslag föreslår jag 
att extra tillägg beviljas med 825, 550 resp. 275 kr per månad. Förslaget 
kräver ändring av 3 kap 11 § studiestödslagen ( 1973:349). 

Vidare anser jag, likaså i enlighet med CSN, att det ekonomiska un
derlaget bör höjas med 5 000 kr. Detta in11L11iir all maximalt tillägg 
kommer att beviljas om det ekonomiska underlaget är lägre än 
80 000 kr, medan inget tillägg beviljas om underlaget överstiger 
120 000 kr per år. Det ankommer på regeringen att utfärda närmare be
stämmelser om detta. 

Enligt 3 kap. b § studiestödsförordningcn (1973:418) kan extra tillägg 
utgå för tid under vilken en elev är berättigad till studiebidrag. Jag har i 
det föregående föreslagit att studiebidrag skall utgå under hiigst l 0 må
nader ptr år. Motsvarande bör även gälla för det extra tillägget. Del an-

7 Riksdagen 1992193. I sam/. Nr 100. Bilaga 9. 
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kommer på regeringen alt utfärda närmare bestämmelser under vilken 
tid extra tillägg skall utgå. 

Jag beräknar utgiften för extra tillägg till 60 miljoner kronor under 
budgetåret 1993/94. 

I nackorderingstillägg 

Riksdagen har beslutat (prop. 1991/92:!00 bil. 9, bet. 1991/92:SfU9, 

rskr. 1991/92:231) all det statliga stödet till inackorderade elever utanför 
det offentliga skolväsern.lct även fortsättning.'ivis skall hanteras av CSN. 

CSN återupprepar nu sitt förslag från föregående års anslagsframställ

ning att inackorderingstillägget till elever vid folkhögskola skall betalas 
ur anslaget Bidrag till folkbildningen och till elever vid fristående sko

lor och riksinternatskolor ur anslaget Bidrag till driften av fristående 
skolor. Jag anser inte att något nytt framkommit som bör föranleda en 

ändring av nu fastlagd ordning. 

Enligt nu gällande regler beviljas inackordering.~tillägg med lägst 

1 070 kr och högst 2 150 kr per månad. l likhet med CSN bedömer jag 

att en uppräkning till lägst I 150 kr och högst 2 300 kr per månad bör 

ske. Det lägsta beloppet motsvarar avrundat 1/30 av basbeloppet 

(34 400 kr) för kalenderån:t 1993, dvs. samma belopp som enligt 5 kap. 
33 § skollagen ( 1985: I I 00) lägst skall utgå till de elever i gymnasiesko

lan som uppbär kontant stöd. Förslaget kräver ändring av 3 kap. 13 § 

studiestödslagen. 
Totalt beräknar jag ett medelsbehov för inackorderingstillägg på 

37 ,4 miljoner kronor. Jag räknar med att ca 3 000 elever kommer att 

uppbära inackorderingstillägg under budgetåret 1993/94. 

Studiehjälp till studaande utomlands 

Jag beräknar utgiften för studiehjälp till studerande utomlands till 
10,7 miljoner kronor. 1 detta belopp har jag inräknat 1,3 miljoner kro
nor till ersättning för dagliga resor till och från skolan för elever som 
har minst sex kilometers avstånd till skolan. 

Övrigt 

Mina förslag till ändringar av studiestödslagen finns samlade under an

slaget F 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbild

ningar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

3. att till Studiclzjälp m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 2 086 780 000 kr. 
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F 4. Studiemedel m.m. 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 651 031 885 
4 686 000 000 
6 130 000 000 

Från anslaget betalas utgifter för studiebidrag enligt 4 kap. och ränte
subventioner för och avskrivning av studielån enligt 3, 4 och 7 kap. stu
diestödslagen ( 1973:349). 

Återbetalning av studielån regleras i 8 kap. samma lag. 
Från anslaget betalas dessutom kostnader för avskrivning och inlösen 

av vissa studielån med statlig kreditgaranti i enlighet med kungörelsen 
(1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att lånta
garen avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt. 

Centrala studiestödsnämnden 

Antalet studerande med studiemedel har ökat kraftigt under senare år. 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) utgår i beräkningarna för 1993/94 
att ökningen kommer att fortsätta. Orsaker till ökningen är dels fler ut
bildningsplatser inom högskolan, dels att studiemedelssystemet hlivit 
mer attraktivt efter reformeringen av systemet den I januari 1989. Des
sutom har antalet studerande med studiemedel för utlandsstudier ökat 
kraftigt. 

I långtidsbedömningen lämnar CSN vissa synpukter på etl samordnat 
och flexibelt studiestödssystem för vuxna som underlag för den översyn 
av vissa frågor om studiemedel som pågår inom Utbildningsdcparte
mentet. Med hänvisning till översynsarbetet lämnar CSN förslag till re
geländringar enbart när det gäller återkrav av studiestöd. CSN föreslår 
att reglerna skall utformas på ungefär samma sätt som i liknande för
månssystem. Förslaget innebär bl.a. att studiestöd som uppburits på fel
aktiga grunder skall kunna återbetalas på två sätt. Beslut om återkrav 
kan fattas då en studerande har förorsakat en felaktig uthetalning. Be
slut om direkt åtcrhetalning kan fattas om studiestöd har upphurits fel
aktigt av någon annan orsak. 

CSN beräknar utgiften för studiemedel i form av studiehidrag till 
3 454,8 miljoner kronor budgetåret 1993/94. Det är en ökning i förhål
lande till innevarande års anslag med 856,8 miljoner kronor. Ökningen 
beror främst på all CSN räknar med ett ökat antal studerande med stu
diemedel på gymnasial nivå, eftergymnasial nivå och utomlands. Den 
totala utlåningen beräknas också öka även om CSN bedömer att lånebe
nägenheten sjunker något. Utflödet av studielån kommer att uppgå till 
6 154,8 miljoner kronor, vilket är 355,7 miljoner kronor mer än vad 
CSN räknat med för innevarande budgetår. Denna utgift helastar inte 
statshudgeten. 

Utgiften för räntesubventioner och avskrivningar ökar kraftigt under 
hudgetåret 1993/94 och beräknas till 3 028 miljoner kronor. Det är 
940 miljoner kronor mer än vad som anvisats för innevarande budgetår. 
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Totalt för studiemedel beräknar således CSN utgiften under budget
året 1993/94 till 6 482,8 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Riksrevisionsl'l:rkets budg1~1prog11os I 

Riksrevisionsverkets (RRV) hudgelprognos I för budgetåret 1992/93 ty

der på att anslaget är underhudgeterat med 929 miljoner kronor. hir

klaringen är att finna i att antalet studerande har ökat jämfört med vad 

som har beräknats i hudgetpropositionen. Även utnyttjandegraderna, 

dvs. den andel av maximiheloppet fiir studiemedel som de studerande 

faktiskt utnyttjar, har i hudgetpropositioncn underskattats. Underhudge

teringen kan även förklaras med att kostnaderna för räntesubvention 

och avskrivningar har ökat beroende på det ökade utflödet av lån och 

räntehöjningar. 

Nivån på s111di1•nu:dfr11 

I propositionen om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 

(prop. 1992/93:50) anmäldes att inom studiestödsområdet beräknades 

ändrade sludiemedclsförmåner leda till en besparingseffckl om ca 

300 miljoner kronor. I lur en sådan besparing skulle tas ut skulle när

mare presenteras i 1993 års hudgetproposition. Jag återkommer nu till 

denna fråga. 

Enligt nu gällande bestämmelser (4 kap. 13 § studiestödslagen) utgår 

studiemedel med 10,00 % av basbeloppet för varje hel, sammanhängan

lle tidsperiod för vilken den studerande har rätt till studiemedel. Tidspe

rioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för deltidssluderande 

30 dagar. Detta innchiir att en heltidsstuderande upphär studiemedel 
mell högst 180 % av hasheloppet för nio månaders studier. Jag anser att 
den tidigare angivna besparingen inom studiemedelsområdet lämpligast 

kan tas ut genom att det totala studiemedelsheloppet för nio månaders 

studier sänks från 180 % av basbeloppet till 170 '!il. Jag utgår då från 

basbeloppet minskat med 2 % i enlighet med socialförsiikringsutskottets 

förslag till ändring av I kap. 7 § studiestödslagen ( 197.\:349) i het. 

I 992/93:SflJ9. Utifrån det antal studerande som jag senare kommer all 

redovisa blir besparingen ca 310 miljoner kronor under hudge1året 

1993/94. Förslaget kräver ändring av 4 kap. 13 och 24 §§ studiestödsla

gen. Den minskning av studiemedlen som jag nu har förordat hör ge

nomföras den I juli 1993. Enligt gällande bestämmelser kan emellertid 

ett beslut om tilldelning av studiemedel avse en längre tid än ett kalen

derhalvår. I ett sådant heslut anger CSN storleken av utgående bidrag 

och lån. Det skulle diirfiir kunna ifrågasättas om minskningen, utan en 

särskild övergång.-;hcstämmclse, skulle komma att gälla även i fråga om 

ett beslut som fattas fiire ikraftträdandet och som avser t.cx. studiemedel 

för såväl vårterminen som hösttermincn 1993. Enligt min mening är 

emellertid - med studiemedelssystemets uppbyggnad - storleken av utgå-
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ende studiemedel beroende av de vid varje tidpunkt gällande reglerna 
härom. Detta framgår bl.a. av det förhållandet att en ändring av bashe
loppet direkt påverkar studiemedlens storlek. Mot bakgrund av det sag
da anser jag att det inte bör knytas någon övergångsbestämmelse till de 
ifrågavarande ändringarna i studiestödslagen. 

Studiemedel beviljas för första halvåret 1993 med ett belopp på 
6 742 kr per månad. Av beloppet utgörs 1 996 kr av studiebidrag. Med 
nu föreslagen ändring kommer studiemedel för andra halvåret 1993 att 
beviljas med 6 368 kr per månad, varav studiebidrag med l 881 kr. 

SfU har vidare i ovan nämnda betänkande anfört alt den av utskottet 
föreslagna minskningen av studiemedlen p.g.a. reduceringen av hasbe
loppet skulle kunna ersättas med en alternativ och större besparing 
inom studiemedelssystemet fr.o.m. den I juli 1993. Uärvid borde över
vägas att minska bidrag.~delen inom studiemedelssystemet med fyra pro
centenheter så alt det totala studiemedelsbeloppel uppgår till 176 % av 
basbeloppet. Vidare borde övervägas alt slopa studiemedel vid deltids
studier. 

Jag vill med anledning av vad SfU anfört anföra f()ljande. Enligt SfU:s 
förslag kommer den nuvarande relationen, ca 30 % resp. ca 70 %, mel
lan bidragsdel och lånedel all förändras till 28 % resp. 72 %. Det inne
bär alt den studerande får låna mera och får mindre bidrag av det totala 
studiemedelsbelopp som medges. Jag har vid mina kostnadsberäkningar 
av SfU:s förslag kommit fram till att den studerande får ut ca 360 kr 
mer per månad i studiemedel än vad han eller hon skulle få enligt mitt 
förslag. Jag har vidare vid mina beräkningar kommit fram till all hi
dragsdelt:n i båda förslagen blir i stort sett densamma. Det innebär att 
den studerande måste låna ytterligare ca 360 kr per månad för att nå 
upp till det totalbelopp som SfU angell som lämpligt. 

Det har i debatten kring studiemedlen ofta framförts att de studerande 
får alltför höga studieskulder, som de får svårt att kunna betala tillbaka 
med ekonomiska påfrestningar som följd både för den enskilde och 
samhället. I jämförelse med mitt förslag innebär SfU:s förslag uppenhar
ligen all skuldbördan för den enskilde ytterligare riskerar att öka. I gen
gäl<l kan den studeran<le under stu<lietiden upprätthålla en något högre 
standard än vad milt förslag innebär. Jag har vid min bedömning funnit 
att övervägande skäl talar för att man så långt som möjligt är bör sträva 
efter att hålla låneskulden nere. 

Vad gäller kostnaderna under anslaget för budgetåret 1993/94 är SfU:s 
förslag och mitt förslag i stort sett kostnadsneutrala. Enligt mina beräk
ningar skulle, om endast hänsyn togs till vad SfU föreslagit beträffande 
nivån på studiemedlen, kostnaderna för SfU:s förslag bli ca 30 miljoner 
kronor högre än mitt förslag. På några års sikt skulle skillnaden bli nå
got större, eftersom räntesubventionen skulle komma all beräknas på en 

högre lånestock. 
Skulle på så sätt SfU föreslagit även studiemedlen för deltidsstudier 

tas bort skulle de båda förslagen hli i stort sett likvärdiga sett ur kost-
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nadssynpunkt. Vad gäller denna fråga anser jag dock att den bör ytterli
gare analyseras innan slutlig ställning tas. 

Som jag tidigare nämnt i inledningen avser jag att under hösten 1993 
återkomma till regeringen med förslag om en proposition till riksdagen 
om ett reformerat studiefinansieringssystem. I det sammanhanget bör 
frågan om studiemedel för deltidsstudier prövas. 

Kostnadsberäkningar 

Jag beräknar alt ca 214 500 studerande kommer au uppbära studieme

del under hösuermincn 1993 och <.:a 212 000 under vårterminen 1994. 

Jag har därvid beaktat att reglerna mr polisaspiranters studieförmåner 

ändrats så att deras studiefinansiering under grundkurs I kommer all 
ske med studiemedel. Utgiften för studiebidrag beräknar jag mot denna 

bakgrund till 3 457 miljoner kronor och kostnaden för avskrivningar 
och riintesubventioner till 2 673 miljoner kronor. Jag har därvid beräk

nat all studielån kommer all utbetalas med sammanlagt ca 5 961 miljo

ner kronor. I della belopp inkluderas studielån som del av siirskill 

vuxenstudiestöd. 

Övrigt 

Reglerna för återkrav av studiestöd iir gemensamma för de studiestöd 

som regleras i studiestödslagen och har i sak varit oförändrade sedan 

studiemedelssystemets tillkomst år 1964. CSN anger all de förändringar 
som sedan dess ägt rum av de administrativa rutinerna inom CSN har 

försvårat tillämpningen av bestämmelserna, varför CSN föreslår all reg

lerna ändras så all de får ungefär samma utformning som i likartade 

förmånssystem. Jag har tidigare anfört att studiestödssystemet för närva
rande iir föremål för iiversyn inom Uthildningsdepartementet. Enligt 
min mening hör diirfiir de tämligen omfallande förändringar av regler
na för återkrav som CSN nu föreslår anstå tills vidare och tas upp till 

prövning först i samband med den lagreglering som kan bli aktuell med 
anledning av ett nytt studiestiidssystem. 

Jag vill slutligen erinra om vad jag tidigare har anfört under anslaget 
F I. Centrala studiestödsniimndcn m.m. beträffande uppläggningsavgif

ter för studielån. 
Mina förslag till iindring av studiestiidslagen finns samlade under an

slaget F 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbild

ningar. 

Hemställan 

Jag hemställer au regeringen föreslår riksdagen 

4. all till S111diemcdd m.m. för budgetåret 19<J3/94 anvisa ett 

förslag.~anslag på t> 130 000 000 kr. 
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F 5. Vuxenstudiestöd m.m. 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 626 472 294 
I 341 300 000 
1 07 8 600 000 

Reservation 4 096 710 

Från anslaget betalas utgifter fiir korttidsstudiestöd, internatbidrag och 
särskilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag enligt 5, 6 och 7 
kap. stud iestödslagen ( 1973:349). 

Från anslaget betalas också utgifter för särskilt vuxenstudiestöd i form 
av vuxenstudiebidrag för arbetslösa. Bestämmelserna återfinns i lagen 
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. 

Centrala studiestödsnämnden 

Den 1 juli 1992 inträffade stora förändringar på vuxenstudiestödsområ
det. Statsbidraget till uppsökande verksamhet på arbetsplatser upphörde 
liksom möjligheten till kollektiva ansökningar av korttidsstudiestöd och 
internatbidrag. Anslagen till korttidsstudiestöd och internatbidrag mins
kades. Förändringarna sker samtidigt som efterfrågan på utbildning och 
studiestöd bl.a. som en följd av arbetsmarknadssituationen ökar kraftigt. 
Konkurrensen om vuxenstudiestöd kommer att bli mycket hård. Cen
trala studiestödsnämnden (CSN) anser det därför nödvändigt att mer re
surser avsätts till vuxenstudiestöden och föreslår därför att hela utbild
ningsavgiften används till vuxenstudiestöden och dess administration 
under budgetåret 1993/94. 

CSN beräknar utrymmet från utbildningsavgiften till vuxenstudiestöd 
m.m. till 1 707 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Av detta belopp 
föreslår CSN att 45,0 miljoner kronor reserveras för administrations
kostnader. Efter avdrag för administrationskostnader återstår I 662 mil
joner kronor. CSN utgår från att kostnderna för timersättning liksom ti
digare skall finansieras ur dessa medel. Dessa kostnader beräknas till 
70,4 miljoner kronor. Efter avdrag även för kostnaderna för timersätt
ning återstår 1 591,6 miljoner kronor till vuxenstudiestödsanslagct för 
1993/94. 

CSN föreslår ett återinförande av statsbidrag till uppsökande verksam
het på arbetsplatser och att 50 miljoner kronor anvisas för detta ända
mål. Medel skall kunna sökas för projekt som syftar till att inventera 
utbildnings- och kompetensbehov i företag och där kartläggningen är 
en del av den uppsökande verksamheten. Ansökan om medel föreslås 
göras av lokal facklig organisation och arbetsgivare i samverkan. 

CSN föreslår att möjligheten för de fackliga organisationerna att ansö
ka kollektivt om korttidsstudiestöd och internatbidrag återinförs. 

CSN föreslår i första hand att korttidsstudiestödet inkomstrelateras 
och som alternativ att det höjs från 68 kr per timme till 75 kr per tim
me. I nternatbidraget föreslås höjas från 305 kr till 370 kr per dygn. För 
korttidsstudiestöd och internatbidrag föreslår CSN att det anvisas 250 
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miljoner kronor, vilket är 174 miljoner kronor mer än vad som anvi
sats för 1992/93. 

CSN föreslår att det anvisas 216,6 miljoner kronor för vuxenstudie
bidrag under 1993/94. Det är 44,5 miljoner kronor mer än under 
1992/93. 

CSN föreslår att oförändrat belopp, 75 miljoner kronor, anvisas till 
vuxenstudiebidrag för arbetslösa under 1993/94. 

Under anslaget F 4. Studiemedel m.m. föreslår CSN ändrade regler 
för återkrav av studiestöd. Dessa förslag gäller även för vuxenstudiestö
den. 

Föredragandens överväganden 

Genom riksdagens beslut i anledning av propositionen om åtgärder för 
att stabilisera den svenska ekonomin kommer utbildningsavgiften att av
vecklas (prop. 1992/93:50, bet. 1992/93:FiU1, rskr. 1992/93:134). Det in
nebär att utgifterna för vuxenstudiestöd m.m. i fortsättningen måste 
skattefinansieras. Till grund för medelstilldelningen under budgetåret 
1993/94 ligger en beräkning av det utrymme som skulle ha funnits om 
avgiften hade varit kvar. Hänsyn har också tagits till att slutregleringen 
av avgiften för budgetåret 1991/92 ger ett underskott på 38 miljoner 
kronor. 

Koruidsstudiestöd och internatbidrag 

Jag förordar att beloppet i korttidsstudiestödet höjs från 68 till 70 kr per 
timme. lnternatbidraget bör räknas upp från 305 till 315 kr. per dygn. 
Förslagen kräver en ändring i 5 kap. 5-6 §§ och i 6 kap. 5 § studiestöds
lagen. 

Mot bakgrund av behovet av besparingar i statens utgifter förordar jag 
att resurserna för korttidsstudiestöd och internatbidrag minskas med 
20 %. Medlen under denna anslagspost föreslås uppgå till ol miljoner 
kronor under budgetåret 1993/94. 

Särskilt l'uxenstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 

Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet kommer senare att redovisa 
förslag som avser läggas i 1993 års kompletteringsproposition om en 
sänkning av kompensationsnivån i arbetslöshetsförsäkringen från 90 till 
80 % av den inkomst som den arbetslöse hade före arbetslöshetens in
träde. En sådan förändring påverkar också totalbeloppet och vuxenstu
diebidraget i vuxenstudiestödet för de studerande vars bidrag är knutet 
till arbetslöshetsersättningen. 

Jag förordar att resurserna för vuxenstudiestöd minskas med hänsyn 
härtill. För budgetåret 1993/94 föreslår jag att 950,1 miljoner kronor an
visas för särskilt vuxenstudiestöd och 67,5 miljoner kronor för särskilt 
vuxenstudiestöd för arbetslösa. 
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Medelsförbrukning 

Under anslaget för budgetåret 1993/94 bör tas upp I 078,6 miljoner kro
nor med följande fördelning: 

Korttidsstudiestöd och internatbidrag 
Särskilt vuxenstudiestöd 
Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 

Summa 

Mkr 
61,0 

950,1 
67,5 

I 078,6 

Förslag om ändring av studiestödslagen finns samlade under anslaget 
F 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
5. till Vuxens1udies1öd m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

reservationsanslag på 1 078 600 000 kr. 

F 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar 

1991/92 
1992/93 
1993/94 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

156 326 810 
68 500000 
71 925 000 

Från anslaget betalas utgifter för timersättning till studerande som 
deltar i vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux) eller i 
svenskundervisning för invandrare (sfi) enligt förordningen (1986:395) 
om timersättning vid vissa vuxenutbildningar. 

Från anslaget betalas även studiesocialt stöd vid vissa kurser i tecken
språk. 

Cemrala swdies1ödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår i första hand att timersätt
ningen inkomstrelateras och som alternativ att den höjs från 68 kr per 
timme till 75 kr per timme. 

CSN föreslår att 70,4 miljoner kronor anvisas för timersättning och 
att 4 miljoner kronor anvisas för studiesocialt stöd vid vissa kurser i 
teckenspråk. 

Föredragandens överväganden 

· Jag förordar att beloppet i timersättning höjs från nuvarande 68 till 
70 kr per timme. 

Kostnaden för timersättning till studerande i sfi beräknas till 65,5 mil
joner kronor och för stullcrande i särvux till 2,2 miljoner kronor. För 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 9 

105 



försöksverksamheten med studicsoc.:ialt stöd vid vissa kurser tecken

språk har jag beräknat 4,2 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen alt 

6. till Timersä1111i11g l'id l'issa vuxc11ulbild11i11gar för hudgelåret 
1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 71 925 000 kr. 

F 7. Bidrag till vissa studiesociala ändamål 

Inom rcgering.-;kanslict bereds för närvarande frågor som giillcr Bidrag 

till vissa studiesociala iindamål. Avsikten är alt dessa frågor skall be

handlas i en särskild proposition som skall föreläggas riksdagen under 

våren 1993. 
Medelsanvisningen under anslaget Uidrag till vissa studiesociala ända

mål uppgår under innevarande budgetår till 110 235 000 kr, varav 

325 000 kr anvisats som engångsanvisning till Talboks- och punktskrifts

biblioteket för ett projekt med ny talboksteknik. Fi.ir att möjliggöra fort

satt arbete med detta projekt har jag beräknat 750 000 kr som engång.~
anvisning under nästa budgetår. I avvaklan på att beredningen av den 

särskilda propositionen slutförs, föreslår jag att anslaget förs upp med 

ett i förhållande till nuvarande budgelår oförändrat belopp, ökat med 

425 000 kr, dvs. 110 660 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
7. att, i avvaktan på särskild proposition i iimnet, till Bidrag till 

vissa studil'sociala ändamål för budgetåret 1993/94 beräkna ett för

slagsanslag på I I 0 bbO 000 kr. 
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F 8. Särskilt vuxensludicslöd lill studerande vid vissa 
lärarutbildningar I 

1991/92 Ulgift 169 851 236 
1992/93 
1993/94 

Anslag 
Förslag 

121 400 000 
1 00 000 000 

INy rubrik. Tidigare Utbildningsarvodcn till studerande vid vissa lärarutbild
ningar. 

Från anslagel belalas utgifter för ulbildningsarvoden lill studerande 
vid handels- och kontorslärarlinjen, industri- och hantverkslärarlinjen, 
vårdlärarlinjcn och specialpedagogiska 1>åhyggnadslinjen samt vi1I ul
bildning av vissa forskaruthildade lärare enligt 7 a kap. studiestödslagen 
(1973:349). 

Centrala studiestödsnämnden 

Utgiften för I 991/92 översteg kraftigt det anslagna beloppet. Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) har beräknal ulgiften för budgetåret 1993/94 
lill 160 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

På regeringens uppdrag har CSN ulvänlcrat reglerna om uthildningsar
vode lill studerande i vissa yrkeslärarutbildningar. I uppdragel ingick 

att överväga om någon annan mer kostnadseffektiv form av studiefinan
siering kunde införas utan att rekryteringen till utbildningarna ifråga 
hotades. CSN har redovisat sin utredning i en rapport den I 5 september 
1992. 

Av rapporten framgår att drygt 80 % av de studerande vid yrkeslärar
Jinjerna är mellan 35 - SO år. Av samtliga studerande är ca 75 % kvin
nor. Uthih.Jningsarvodet togs bort 1983/84 av besparingsskäl vid de då 
aktuella linjerna utom speciallärarlinjen. Arvodel återinfördes emeller
tid i två steg 1987/88 och 1988/89. Under tiden däremellan hänvisades 
de studerande till studiemedelssystemet. Någon säker tendens till rekry
teringsproblem kan inte avläsas enligt CSN:s rapport, men del finns än
då tecken som lyder på att rekryteringen under dessa år påverkades i 
negativ riktning till följd av försämringen av studiestödet. De tillgängli
ga platserna kunde inte fyllas, vilket kan ha medfört att antagningskra
ven sänktes. Man utgår emellertid från att även andra faktorer påverka

de rekryteringen, bl.a. arbctsmarknadsläget. 
För antagning till yrkeslärarlinjerna krävs flera års verksamhet inom 

yrket ifråga. I rapporten pekar man på att krav på yrkeserfarenhct 

också ställs för antagning till yrkesteknisk högskoleutbildning (YTll). 
De studerande vid YTH-linjcrna har rätt till särskilt vuxenstudiestöd. 

CSN föreslår att studiestöd som har till uppgift att vara särskilt rekryte
rande beräknas på samma sätt som det nuvarande särskilda vuxenstudie-
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stödet och att regeringen beslutar om vilka utbildningar som kan ge rätt 
till studiestöd med en sådan högre hidragsdel. 

Jag anser att studiestödet till studerande vid de ifrågavarande lärarut
bildningarna i fortsättningen bör beräknas enligt reglerna om särskilt 
vuxenstudiestöd i 7 kap. studiestödslagen. Vuxenstudiestödet består del
vis av lån. För den som är medlem i en arbetslöshetskassa varierar stö
dets storlek beroende på inkomsten före studiernas början. För den som 
har en låg arbetslöshetsersättning eller inte tillhör någon arbetslöshets
kassa gäller bestämmelser om en miniminivå. Del i stödet ingående bi
draget är hälften så stort för den som inte tillhör en arbetslöshetskassa. 

I några avseenden bör emellertid undantag göras från hestämmelserna 
om vuxenstudiestöd. Alla som antas till uthildningen bör t.ex. ha rätt 
till stöd. Det innebär att reglerna om urval bland sökande inte blir till
ämpliga och inte heller regeln om en övre åldersgräns. Någon minsk
ning av bidragets andel för den som inte tillhör en arbetslöshetskassa 
bör inte ske. I fråga om barntillägget i vuxenstudiestödet anser jag att 
det inte bör beviljas till de studerande som här avses. Den som hiirjat 
studierna under budgetåret 1992/93 hör få stöd enligt de tidigare regler
na för slutförande av uthild!lingen. 

Av följande sammanställning framgår förändringen ifråga om stödets 
storlek per månad räknat 11å I <)92 års belopp. 

Nuvarande Vuxenstudiestöd Vuxenstudiestöd 
arvode lägsta nivå högsta nivå 

Bidrag hrutto 10 770 4 833 8 065 
Skatt (tab.30) 2 720 1 110 I 878 
Bidrag netto 8 050 3 723 6 187 
Lån I 970 3 013 
Totalt 8 050 5 693 9 200 

nertalet studerande som här avses har sannolikt en så hög inkomst 
före studierna att den högsta beloppsnivån kommer ifråga. Som framgår 
av tabellen blir i dessa fall det totalt disponihla beloppet inklusive låne
delen högre än nettoheloppet i utbildningsarvode enligt de nuvarande 
reglerna. 

Jag beräknar att utgifterna för bidrag kommer att minska med 60 mil
joner kronor. Medelsbehovet för 1993/94 beräknas uppgå till 100 miljo
ner kronor. 

Medel för bidrag bör anvisas under ett förslagsanslag med beteckning
en F 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbild
ningar. För studielån har jag beräknat medel under anslaget F 4. Studie
medel m.m. 

En förändring av del slag jag nu redovisat innebär all 7a kap. i studie
stödslagen ( 1973:349) om utbildningsarvode kan upphävas. Samtidigt 
bör vissa konsekvensändringar göras i studicstödslagen och i övergång.~
bestämmelser till den. Däremot bör inte ändringar för närvarande göras 
i lagen om allmän försäkri!lg m.fl. författningar med hänsyn till att ut-
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bildningsarvodet föreslås finnas kvar under ännu en tid för de studeran
de som slutför en redan påbörjad utbildning. I övrigt bör förändringen 
lagtekniskt göras så att det i 7 kap. I § studiestödslagcn lämnas ett be
myndigande för regeringen att meddela föreskrifter om rätt till särskilt 
vuxenstudiestöd för studerande vid vissa lärarutbildningar där det finns 
behov av att förbättra rekryteringen. Där bör m:kså anges alt regeringen 
i sådana föreskrifter får göra undantag från bestämmelserna i samma 
kapitel i bl.a. de avseenden jag har nämnt tidigare. 

Slutligen föreslår jag en språklig förändring i studiestödslagen. I lagen 

anges i 3, 4 och 7 kap. att studiestöd utgår till studerande vid läroanstal
ter och utbildningslinjer som regeringen bestämmer. Med hänsyn till att 
uurycket linje efter en övergångstid försvinner inom såväl gymnasiesko
lan som den grundläggande högskoleutbildningen, bör ordet utbild
ningslinje bytas ut mot utbildning i berörda paragrafer i nämnda kapi

tel. 

Upprättat lagtörslag 

De förslag jag nu lagt fram under anslagen F I. Centrala studiestöds
nämnden m.m., F 3. Studiehjälp m.m. - 1: S. Vuxenstudiestöd m.m. 
samt F 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbild
ningar kräver i fråga om studiestödslagen (1973:349) dds att 7a kap. 
skall upphöra att gälla, defa att i 3 kap. I, 12 och 22 §§, 4 kap. 1-2, b 
och 7 §§ ordet "utbildning.~linje" i olika böjningsformer skall bytas ut 
mot "utbildning" i motsvarande form, dels ändring av I kap. I §, 3 kap. 

11 och 13 §§, 4 kap. 13 och 24 §§, 5 kap. 5 och 6 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap. 
1 §, 8 kap. 6 §, 9 kap. 2 och 2b §§, punkten 6 i övergångsbestämmelser
na till studiestödslagen samt punkten 2e i övergångsbestämmelserna till 

lagen ( 1988:877) om ändring i studiestödslagen, dels att det införs en ny 

paragraf, 9 kap. 2c § samt i övergångsbestämmelserna till lagen 
(1988:877) om ändring i studiestödslagen en ny punkt, 2m. 

I enlighet med vad jag anfört under detta anslag samt under anslagen 
F I. Centrala studiestödsnämnden m.m., F 3. Studiehjälp m.m., f" 4. 
Studiemedel m.m. samt F 5. Vuxenstudiestöd m.m. har inom Utbild

ningsdepartementet upprättats förslag till lag om ändring i studiestödsla
gen. Lagförslaget bör fogas till detta protokoll som bilaga 9.2. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
8. anta förslag till lag om ändring i studiestödslagen 

( 1973:349), 

9. till Särskilt vuxenstudiestöd till studerandt' 1•id vissa lärarut
bildningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
100 000 000 kr. 
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G Lokalförsörjning m.m. 

G 1. Inredning och utrustning av lokaler vid 
högskoleenheterna m.m. 

Medelsanvisningen under detta anslag uppgår innevarande budgetår 
till 872,6 miljoner kronor. I regeringskansliet bereds för närvarande frå
gor om grundläggande högskoleutbildning, forskning och forskarutbild
ning. Arbetet bedrivs med sikte på att två propositioner skall kunna fö
reläggas riksdagen i början av år 1993. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs 
upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskilda propositioner, till Inredning och ut

rustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. för budgetåret 
1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 872 600 000 kr. 
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Förslag till Bilaga 9.1 

Lag om ändring i skollagen (1985:1100) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100) 1 

dels att 2 kap. 4 §, 5 kap. 27 och 33 §§, 11 kap. 20 och 21 §§, 14 kap. 
8 § samt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:598) om 
ändring i nämnda Jag skall ha följande lydelse, 

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 kap. 24 §, samt när
mast före 11 kap. 24 § en ny rubrik av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
4 §2 

För att få anställas som lärare i 
det offentliga skolväsendet utan 
tidsbegränsning skall den sökande 
uppfylla ett av följande krav: 

1. Sökanden har genomgått 
svensk eller därmed jämställd nor
disk lärarutbildning med huvud
saklig inriktning mot den under
visning anställningen avser. 

2. Sökanden har genomgått an
nan högskoleutbildning som av 
Statens skolverk förklarats i huvud
sak motsvara sådan lärarutbildning 
som avses under 1. 

1 Lagen omtryckt 1991: 111 L 
2 Senaste lydelse 1992: 599. 

För att få anställas som lärare i 
det offentliga skolväsendet utan 
tidsbegränsning skall den sökande 
dels behärska svenska språket, om 
det inte finns synnerliga skäl att 
medge annat, dels ha nödvändiga 
insikter i de föreskrifter som gäller 
be träff ande det offentliga sko/väsen
det, särskilt de föreskrifter som ang
er målen för utbildningen, dels ock
så uppfylla ett av följande krav: 

1. Sökanden har genomgått 
svensk lärarutbildning med hu
vudsaklig inriktning mot den un
dervisning anställningen avser eller 
en därmed jämställd lärarutbildning 
i ett annat nordiskt land eller ett an
nat land som tillhör Europeiska fri
handelssammanslutningen eller Eu
ropeiska gemenskaperna. 

2. Sökanden har genomgått an
nan högskoleutbildning som av 
Verket för högskoleservice förkla
rats i huvudsak motsvara sådan lä
rarutbildning som avses under 1. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Om det saknas sökande som uppfyller kraven enligt 1 eller 2, men det 
finns särskilda skäl att anställa någon av de sökande utan 
tidsbegränsning, får sådan anställning ändå komma till stånd, i fall den 
sökande har motsvarande kompetens för den undervisning som 
anställningen avser och det dessutom finns skäl att anta att sökanden är 
lämpad att sköta undervisningen. 

5 kap. 
27 § 

I denna lag avses med s v å r t 
r ö r e l s e It i n d r a d den som 

på grund av ett rörelsehinder eller, 
om även annat funktionshinder fö
religger, sitt samlade handikapp 
inte kan följa reguljär studiegång i 
gymnasieskolan och som för att 
kunna genomföra gymnasiala stu
dier behöver tillgång till en gym
nasieskola med Rh-anpassad ut
bildning och särskilda omvård
nadsinsatser i form av boende i 
elevhem, omvårdnad i boendet 
och habilitering. 

I denna lag avses med s v å r t 
r ö r e l s e h i n d r a d den som 

på grund av ett rörelsehinder eller, 
om även annat funktionshinder fö
religger, sitt samlade handikapp 
inte kan följa reguljär studiegång i 
gymnasieskolan och som för att 
kunna genomföra gymnasiala stu
dier behöver tillgång till en gym
nasieskola med Rh-anpassad ut
bildning och särskilda omvård
nadsinsatser i form av habiliteri11g 
samt för vissa elever också i form 
av boende i elevhem och omvård
nad i boendet. 

33 §3 

Till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av 
skolgången skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd. Skyldigheten 
gäller till och med det första kalenderhalvåret det år då ungdomarna 
fyller tjugo år. Stödet skall avse boende, fördyrat uppehälle och resor 
till och från hemmet. Stödet skall ges kontant eller på annat lämpligt 
sätt. Om stödet ges kontant, skall det utgå med lägst 1/30 av basbeloppet 
enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring för varje hel kalendermå
nad under vilken eleven bor inackorderad. Beloppet får avjämnas till 
närmast lägre hela tiotal kronor 

:i Senaste lydelse 1992: 232. 

Första stycket gäller dock inte de 
elever som avses i 27 § och som ge
nom statens försorg får särskilda 
om vårdnads insatser. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 

20 §4 

En kommun eller ett landsting 
är skyldig att till sin gymnasiala 
vuxenutbildning ta emot en sökan
de från en annan kommun, om 
hemkommunen har åtagit sig att 
svara för kostnaderna för elevens 
utbildning. 

Den som vill delta i gymnasial 
vuxenutbildning skall ansöka om 
detta hos styrelsen för utbildning
en i sin hemkommun. Om ansö
kan avser en utbildning som en 
annan kommun eller ett landsting 
anordnar eller låter anordna, skall 
styrelsen skyndsamt sända ansökan 
vidare till styrelsen för utbildning
en där. Till ansökan skall styrelsen 
foga ett yttrande av vilket det 
framgår om hemkommun åtar sig 
att svara för kostnaderna för ele
vens utbildning, såvida det inte på 
grund av tidigare överenskommel
se är onödigt. 

En kommun eller ett landsting 
är skyldig att till sin gymnasiala 
vuxenutbildning ta emot en behö
rig sökande från en annan kom
mun, om hemkommunen har åta
git sig att svara för kostnaderna för 
elevens utbildning eller om det är 
fråga om sådan utbildning som av
ses i 24 §. 

Den som vill delta i gymnasial 
vuxenutbildning skaJl ansöka om 
detta hos styrelsen för utbildning
en i sin hemkommun. Om ansö
kan avser en utbildning som en 
annan kommun eller ett landsting 
anordnar eller låter anordna, skall 
styrelsen skyndsamt sända ansökan 
vidare till styrelsen för utbildning
en där. Till ansökan skall styrelsen 
foga ett yttrande av vilket det 
framgår om hemkommun åtar sig 
att svara för kostnaderna för ele
vens utbildning, såvida det inte på 
grund av tidigare överenskommel
se är onödigt eller det är fråga om 
sådan utbildning som avses i 24 §. 

Åtagande att svara för kostnaderna skall alltid lämnas om den sökan
de med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få 
gå i en annan kommuns gymnasiala vuxenutbildning och påbyggnadsut
bildning. I sådant fall äger 5 kap. 33 § motsvarande tilllämpning beträf
fande ungdomar fram till och med det första kalenderhalvåret det år då 
ungdomarna fyller tjugo år. 

4 Senaste lydelse 1991: 1684. 
5 Senaste lydelse 1992: 232. 

X Riksdagen /99:'.!'J3. I s11111/. Nr 1110. Bilaga 'I. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Interkommunal ersättning 

24 § 
Beträffande sådan gymnasial vux

enutbildning som anordnas endast 
på ett begränsat antal platser i lan
det och för vilken det finns ett all
mänt intresse av att den står öppen 
för sökande från hela landet får re
geringen meddela föreskrifter om 
skyldighet för hemkommunerna att 
betala ersättning till den anordnan
de kommunen. I sådana fall skall 5 
kap. 33 § tillämpas beträffande ung
domar fram till och med det första 
kalenderhalvåret det år då ungdo
marna fyller tjugo år. 

14 kap. 

8 § 

Statens skolverk skall ha tillsyn Sko/hälsovården står i medicinskt 
över skolhälsovården. hänseende under tillsyn av Social

styrelsen och i övrigt under tillsyn 
av Statens skolverk. 

2.6 Landstingen får även efter ikraftträdandet vara huvudmän för 
särskolan och särvux men skall före utgången av år 1995 till 
kommunerna i landstinget överlåta huvudmannaskapet för särskolan 
och särvux, om inte något annat följer av punkt 3. 

Fram till den tidpunkt då sådant överlåtande sker gäller följande 
bestämmelser i sin äldre lydelse, nämligen 

1 kap. 5 och 10 §§, 
3 kap. 4, 13 och 14 §§, 
6 kap. 5-7 §§samt 
12 kap. 3-5, 7 och 9-11 §§. 
Vid tillämpningen av 6 kap. 7 § skall 20 år gälla som åldersgräns i 

stället för 21 år. Huvudmannen är skyldig att erbjuda de ungdomar som 
avses där utbildning under fyra år i den frivilliga särskolan. 

6 Senaste lydelse 1992:598. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Om det finns särskilda skäl, får i stället bestämmelsen i 7 § första 
stycket i sin äldre lydelse tillämpas under läsåret 1992/93. 

Föreskrifterna om ekonomiska bi
drag i 6 kap. 5 § andra stycket i sin 
äldre lydelse får tillämpas även efter 
den tidpunkt då huvudmannaskapet 
överlåtits, dock längst till utgången 
av år 1995. 

Vid överlåtelse av huvudmanna
skapet för särvux får bidrag lämnas 
mellan landsting och kommuner 
och mellan kommuner inbördes en
ligt samma grunder som avses i fem
te stycket, dock längst till utgången 
av år 1995. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. 
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Förslag till Bilaga 9.2 

Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349) 

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1973:349) 1 

dels att 7 a kap. skall upphöra att p,älla, 
dels att i 3 kap. 1, 12 och 22 §§samt 4 kap. 1, 2, 6 och 7 §§ordet "ut

bildningslinje" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "utbildning" i 

motsvarande form, 
dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 11 och 13 §§, 4 kap. 13 och 24 §§, 5 kap. 5 

och 6 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 6 §, 9 kap. 2 och 2 b §§,punkt 6 
i övergångsbestämmelserna till lagen samt punkt 2 e i övergång.~bestäm
melserna till lagen (1988:877) om ändring i nämnda lag skall ha följan
de lydelse, 

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 2 c §, samt i 
övergångsbestämmelserna till Jagen (1988:877) om ändring i nämnda 
lag en ny punkt, 2 m, av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 

Staten lämnar studiestöd enligt 
denna lag i form av studiehjälp, 
studiemedel, korttidsstudiestöd, in
ternatbidrag, särskilt vuxenstudie
stöd och utbildningsarvode. 

1 §2 

Staten lämnar studiestöd enligt 
denna lag i form av studiehjälp, 
studiemedel, korttidsstudiestöd, in
ternatbidrag och särskilt vuxenstu
diestöd. 

3 kap. 
11 §3 

Extra tillägg utgår med 795, 530 
eller 265 kronor i månaden. 

Extra tillägg utgår med 825, 550 
eller 275 kronor i månaden. 

Närmare bestämmelser om extra tillägg meddelas av regeringen. 

13 §4 

Inackorderingstillägg utgår med 
lägst 1 070 och högst 2 150 kronor 
i månaden. Närmare föreskrifter 
om inackorderingstillägg meddelas 
av regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer. 

I Lagen omtryckt 1987: 303. 
Senaste lydelse av 
3 kap. 1 § 1992: 400 
3 kap. 12 § 1992: 400 
3 kap. 22 § 1990: 209 
4 kap. 7 § 1991: 924 
7 a li:ao. 1990: 635. 

2 Senaste lydelse 1990: 635. 
3 Senaste lydelse 1992: 400. 
4 Senaste lydelse 1992: 400. 

lnackorderingstillägg utgår med 
lägst 1 150 och högst 2 300 kronor 
i månaden. Närmare föreskrifter 
om inackorderingstillägg meddelas 
av regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
13 §5 

Studiemedel utgår med 10,00 
procent av basbeloppet för varje 
hel, sammanhängande tidsperiod 
för vilken den studerande har rätt 
till studiemedel. Tidsperioden 
skall omfatta för heltidsstuderande 
15 och för deltidsstuderande 30 
dagar. 

Studiemedel utgår med 9,44 
procent av basbeloppet för varje 
hel, sammanhängande tidsperiod 
för vilken den studerande har rätt 
till studiemedel. Tidsperioden 
skall omfatta för heltidsstuderande 
15 och för deltidsstuderande 30 
dagar. 

Vad som sägs i första stycket gäller endast om inte något annat följer 
av 16, 19, 22 eller 25 §. 

24 §6 

Studiebidraget utgör 2,96 pro
cent av basbeloppet för varje hel, 
sammanhängande tidsperiod om 
15 dagar för heltidsstuderande och 
om 30 dagar för deltidsstuderande. 
Är den studerande för denna tids
period enligt 10, 13, 16, 19 och 
21-23 §§ inte berättigad till fullt 
studiemedel skall av minskningen 
så stor andel falla på studiebidraget 
som detta bidrag utgör av fullt stu
diemedel. 

Studiebidraget utgör 2, 79 pro
cent av basbeloppet för varje hel, 
sammanhängande tidsperiod om 
15 dagar för heltidsstuderande och 
om 30 dagar för deltidsstuderande. 
Är den studerande för denna tids
period enligt 10, 13, 16, 19 och 
21-23 §§ inte berättigad till fullt 
studiemedel skall av minskningen 
så stor andel falla på studiebidraget 
som detta bidrag utgör av fullt stu
diemedel. 

Utgåen<1e studiemedel utgör i första hand studiebidrag. Återstoden ut
gör studielån. 

S kap. 
5 §7 

Korttidsstudiestöd utgör 68 kro
nor för varje timme. 

Korttidsstudiestöd för deltagande 
i utbildning som avses i 1 § utgår 
ej till studerande som uppbär stu
diehjälp, studiemedel, särskilt vux
enstudiestöd, utbildningsarvode el
ler utbildningsbidrag för den tids
period som utbildningen pågår. 

s Senaste lydelse 1990: 704. 
6 Senaste lydelse 1990: 704. 
7 Senaste lydelse 1992: 400. 
s Senaste lydelse 1990: 635. 

Korttidsstudiestöd utgör 70 kro
nor för varje timme. 

Korttidsstudiestöd för deltagande 
i utbildning som avses i 1 § utgår 
ej till studerande som uppbär stu
diehjälp, studiemedel, särskilt vux
enstudiestöd eller utbildningsbi
drag för den tidsperiod som utbild
ningen pågår. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 
5 §9 

Internatbidrag utgör 305 kronor 
för varje dygn. 

Internatbidrag utgör 315 kronor 
för varje dygn. 

7 kap. 
1 § 

Särskilt vuxenstudiestöd kan ut
gå till studerande vid de läroanstal
ter och utbildningslinjer som reger
ingen bestämmer. 

Särskilt vuxenstudiestöd kan ut
gå till studerande vid de läroanstal
ter och utbildningar som regering
en bestämmer. Regeringen får med
dela föreskrifter om rätt till särskill 
vuxenstudiestöd för studerande vid 
sådana lärarutbildningar till vilka 
det finns ett behov av att förbäura 
rekryteringen. I sådana föreskrifter 
får göras undantag från bestämmel
serna i 3-5 a, 7, 7 c, 8, 8 a, 8 c och 
14 §§. 

Om verkan av att studerande har uppburit studiemedel för den tid för 
vilken särskilt vuxenstudiestöd utgår finns bestämmelser i 20 §. 

Särskilt vuxenstudiestöd får ej beviljas eller uppbäras för tid, för vil
ken utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller utbild
ningsbidrag för doktorander utgår, om ej annat följer av bestämmelse 
som regeringen meddelar. 

8 kap. 
6 §10 

Årsbeloppet får sättas ned 
1. om den återbetalningsskyldige 

uppbär studiehjälp, studiemedel, 
särskilt vuxenstudiestöd, utbild
ningsarvode, särskilt vuxenstudie
stöd för arbetslösa, utbildningsbi
drag under arbetsmarknadsutbild
ning, utbildningsbidrag för dokto
rander eller fullgör grundutbild
ning enligt värnpliktslagen 
(1941:967), lagen (1966:413) om 
vapenfri tjänst, lagen (1980:1021) 
om militär grundutbildning för 
kvinnor eller fullgör utbildning 
till reservofficer, 

9 Senaste lvdelse 1992: 400. 
10 Senaste lydelse 1991: 924. 

Årsbeloppet får sättas ned 
I. om den återbetalningsskyldige 

uppbär studiehjälp, studiemedel, 
särskilt vuxenstudiestöd, särskilt 
vuxenstudiestöd för arbetslösa, ut
bildningsbidrag undr arbetsmark
nadsutbildning, utbildningsbidrag 
för doktorander eller fullgör 
grundutbildning enligt värnplikt
slagen (1941:967), lagen (1966:413) 
om vapenfri tjänst, lagen 
(1980:1021) om militär grundut
bildning för kvinnor eller fullgör 
utbildning till reservofficer, 
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2. om den återbetalningsskyldiges inkomst under betalningsåret kan 
beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet 
har beräknats, 

3. om den återbetalningsskyldige har överklagat den taxering som lig
ger till grund för beräkningen av årsbeloppet och det med hänsyn till 
omständigheterna framstår som oskäligt att låta årsbeloppet grundas på 
den taxeringen, eller 

4. om det i något annat fall finns synnerliga skäl. 
Om det finns skäl att sätta ned årsbeloppet och det kan antas att den 

omständigheten som föranleder nedsättningen kommer att bestå längre 
än ett år, får nedsättning ske tills vidare. 

9 kap. 
2 §11 

Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp 
och har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket 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 studie
stöd som den studerande uppburit 
enligt 3 kap. 15 och 16 §§, 4 kap. 
28-35 §§eller enligt 7 kap. 17 §el
ler 7 a kap. 5 § och de bestämmel
ser som anges där ej återkrävas. 
Detsamma gäller vid sådan ledig
het som avses i 3 kap. 31 §, 4 kap. 
44 §, 7 kap. 17 a § och 7 a kap. 
6 §. 

Avbryter någon sina studier 
skall första stycket tillämpas be
träffande uppburet studiestöd som 
avser tiden efter avbrottet. Beror 
avbrottet på sjukdom skall studie
stöd som den studerande uppburit 
enligt 3 kap. 15 och 16 §§, 4 kap. 
28-35 §§ eller enligt 7 kap. 17 § 
och de bestämmelser som anges 
där ej återkrävas. 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 enligt 
3 kap. till sådan studerande, som vid utbeta!ningstillfållet var omyndig, 
åvilar betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges förmynda
re. 

Il Senaste lydelse 1992: 400. 
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På studiemedel enligt 4 kap., på 
särskilt vuxenstudiestöd enligt 
7 kap. och på utbildningsarvode en
ligt 7 a 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 procen
tenheter överstiger statens utlå
ningsränta. På andra former 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 återbetal
n ingsskyldige befrias helt eller del
vis från sin skyldighet att betala 
räntan. 

I samband med återkrav får ock
så tas ut avgift för avisering enligt 
föreskrifter som regeringen med
delar. 

Föreslagen lydelse 

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 ef
ter en räntesats som vid varje tid
punkt med två procentenheter 
överstiger statens utlåningsränta. 
På andra former av studiestöd som 
återkrävs enligt denna paragraf ut
går ränta enligt samma räntesats 
från den dag som infaller en må
nad efter det beslut om återkrav 
fattats. Om det finns särskilda skäl 
kan den återbetalningsskyldige be
frias helt eller delvis från sin skyl
dighet att betala räntan. 

I samband med återkrav får ock
så tas ut avgifter för administrativa 
kostnader enligt föreskrifter som 
regeringen meddelar. 

2 b §12 

Till en studerande som tidigare 
llar uppburit studiestöd enligt 3, 4, 
7 och 7 a kap. utgår nytt stöd en
ligt dessa kapitel endast om 

Till en studerande som tidigare 
har uppburit studiestöd enligt 3, 4 
eller 7 kap. utgår nytt stöd enligt 
dessa kapitel endast om 

1. fastställt årsbelopp, som förfallit till betalning före det kalenderår 
som det nya studiestödet avser, har betalats, och 

2. återkrav med stöd av 2 § av 
studiestöd enligt 3, 4, 7 eller 7 a 
J.;.ap. har reglerats av den studeran
de så att återkrav, som avser högst 
ett kalenderhalvår, kvarstår oregle
rat. 

2. återkrav med stöd av 2 § av 
studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. 
har reglerats av den studerande så 
att återkrav, som avser högst ett 
kalenderhalvår, kvarstår oreglerat. 

Om det finns synnerliga skäl får studiestöd dock beviljas utan hinder 
av vad som anges i första stycket. 

12 Senaste lydelse 1992: 400. 
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2c§ 

I samband med beviljande av stu
dielån enligt denna lag får Centrala 
studiestödsnämnden ta ut avgifter 
för sina administrativa kostnader 
enligt föreskrifter som regeringen 
meddelar. 

6. 13 För studielån som har beviljats enligt studiehjälpsreglementet 
(1964:402) gäller bestämmelserna i 22 §, 23 § andra och tredje styckena 
samt 24 § studiehjälpsreglementet fortfarande, allt i den mån annat inte 
följer av andra-åttonde styckena. För återbetalning av sådant studielån 
enligt studiehjälpsreglementet för vilket låntagaren har begärt att studie
lånet skall få återbetalas enligt lagen (1983:271) om ändrade återbetal
ningsvillkor för vissa äldre studielån gäller dock enbart vad som följer 
av bestämmelserna i den lagen. 

Låntagaren aviseras ränta, amor
tering och ränteannuitet. För avi
seringen utgår aviseringsavgift med 
belopp som regeringen bestäm
mer. 

Låntagaren debiteras ränta, 
amortering och ränteannuitet. Vid 
debiteringen tas expeditionsavgift ut 
med belopp som regeringen be
stämmer. 

Om låntagaren inte betalar ränta, amortering eller ränteannuitet 
inom föreskriven tid, skall påminnelse om detta sändas till låntagaren. 
För påminnelsen utgår påminnelseavgift med belopp som regeringen 
bestämmer. 

Om amorteringsplanen ändras och amorteringstiden därför utsträcks, 
får amorteringstiden dock förlängas längst till och med det år då lånta
garen fyller 65 år. En låntagare är inte skyldig att betala ränta, amorte
ring eller ränteannuitet som förfaller till betalning efter det att låntaga
ren har fyllt 65 år. 

Om en låntagare åberopar tillfälliga svårigheter som skäl för att han 
inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet enligt amorteringsplanen, får 
Centrala studiestödsnämnden besluta om anstånd med erläggande av 
ränta, amortering och ränteannuitet. Sådant beslut får avse anstånd un
der högst sex månader. 

13Ti11 1973: 349. Senaste lydelse 1991: 924. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 9 

121 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Den, som under ett eller flera år har uppburit eller uppbär vårdbi
drag enligt 9 kap. 4 §lagen (1962:381) om allmän försäkring eller mot
svarande och på grund av vården av handikappat barn inte kan för
värvsarbeta, får befrias från betalningsskyldighet såvitt avser ett belopp 
som motsvarar summan av amortering, ränteannuitet och årsränta för 
samma år. Vad som nu sagts gäller även om den återbetalningsskyldige 
utöver vårdbidraget har en sammanräknad inkomst av tjänst, närings
verksamhet och kapital för året på högst 75 procent av basbeloppet. 

Föreligger synnerliga skäl får låntagaren befrias från honom åvilande 
betalningsskyldighet även i annat fall än som avses i sjätte stycket eller 
24 § andra stycket studiehjälpsreglementet ( 1964:402). 

En fordran skall avskrivas om indrivningen skulle vålla mer arbete el
ler större kostnad än vad som är skäligt och indrivningen inte är påkal
lad från allmän synpunkt. 

Vid frivillig slutreglering av studielån under perioden den 1 juli-den 
31 december 1983 avskrivs tio procent av kapitalskulden, dock minst 
200 kronor. Understiger kapitalskulden 200 kronor avskrivs i stället 
återstående kapitalskuld. 

2 c14 Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestäm
mer får i fråga om den som återbe
talar studiestöd enligt äldre före
skrifter föreskriva att preliminär 
och slutlig avgift inte skall utgå el
ler skall sättas ned för avgiftsår un
der vilket den återbetalningsskyldi
ge studerar och uppbär stu
diehjälp, studiemedel, särskilt vux
enstudiestöd, utbildningsarvode, 
särskilt vuxenstudiestöd för arbets
lösa, utbildningsbidrag under ar
betsmarknadsutbildning eller ut
bildningsbidrag för doktorander 
eller fullgör grundutbildning en
ligt värnpliktslagen (1941:967), la
gen (1966:413) om vapenfri tjänst, 
lagen (1980:1021) om militär 
grundutbildning för kvinnor eller 
fullgör utbildning till reservofficer. 

14 Till 1988: 877 Senaste lydelse 1991: 924. 

2 e14 Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestäm
mer får i fråga om den som återbe
talar studiestöd enligt äldre före
skrifter föreskriva att preliminär 
och slutlig avgift inte skall utgå el
ler skall sättas ned för avgiftsår un
der vilket den återbetalningsskyldi
ge studerar och uppbär stu
diehjälp, studiemedel, särskilt vux
enstudiestöd, särskilt vuxenstudies
töd för arbetslösa, utbildningsbi
drag under arbetsmarknadsutbild
ning eller utbildningsbidrag för 
doktorander eller fullgör grundut
bildning enligt värnpliktslagen 
(1941:967), lagen (1966:413) om 
vapenfri tjänst, lagen ( 1980: 1021) 
om militär grundutbildning för 
kvinnor eller fullgör utbildning 
till reservofficer. 
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2 m 15 I stället för vad som före
skrivs i 8 kap. 64 § andra stycket 
studiestödslagen (1973:349) i dess 
lydelse före den I januari 1989 skall 
vid debitering av preliminär avgift 
och kvarstående avgift utgå expedi
tionsavgift med belopp som reger
ingen bestämmer. 

Vad som i 8 kap. 13 § andra 
stycket, 76 § och 84 § tredje stycket 
studiestöds/agen i dess lydelse före 
den 1 januari 1989 föreskrivs om 
aviseringsavgift skall i stället avse 
expeditionsavgift. 

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 2 § femte stycket, 
punkt 6 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1973:349) samt 
punkt 2 m i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring 
i studiestödslagen, den 1 januari 1994, samt i övrigt den 1 juli 1993. 

2. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 2 § om återkrav och 2 b § om 
villkor för nytt studiestöd skall fortfarande gälla för den som fått utbild
ningsarvode enligt äldre bestämmelser eller enligt punkt 3. 

3. En studerande som före den 1 juli 1993 påbörjat utbildning och 
uppburit utbildningsarvode enligt de upphävda bestämmelserna i 7 a 
kap. har rätt att uppbära sådant arvode under den tid som den studeran
de kan anses behöva för att slutföra studierna. I sådant fall skall bestäm
melserna i det upphävda 7 a kap. och de äldre bestämmelserna i 8 kap. 
6 § om nedsättning av årsbelopp och punkten 2 e i övergångsbestäm
melserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349) 
fortfarande tillämpas. 

IS Till 1988: 877. 
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VIII. U tbildningsdepartementet Prop. 1992/93: 100 
Bil. 9 

Sid 
3 Anmälan till budgetpropositionen 1993 

3 l Inledning 
7 2 Skolområdet samt folkbildningen 

11 3 Den högre utbildningen och forskningen 
is 4 Utgångspunkter för budgeten 

Anslag kr 
A Utbildningsdepartementet 

16 1 Utbildningsdepartementet, ramanslag 46 876 000 

17 2 Utredningar m.m., ramanslag 18 284 000 
17 3 Kostnader för Sveriges medlemsskap i UNESCO 

m.m., förslagsanslag 22 370 000 
19 4 Sametinget, reservationsanslag1 7 500 000 
19 5 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepar-

tementetsområde, reservationsanslag1 15 700 000 
Summa littera A 110 730 000 

B Det offentliga skolväsendet 
20 1 Internationaliseringen och lärarna 

27 2 Teknikerutbildningen 

29 3 Betyg i gymnasieskolan 

29 4 Anskaffning av praktikplatser för skolans 
behov 

30 5 Ändring av en övergångsbestämmelse i 
skollagen (1985:1100) 

31 6 Avskaffande av vissa anslag 

32 Statens skolverk, ramanslag 227 024 000 

37 2 Statens institut för handikappfrågor 
i skolan, ramanslag 99 088 000 

40 3 Skolutveckling och produktion av läromedel 
för elever med handikapp, reservationsanslag 13 821 000 

43 4 Stöd för utveckling av skolväsendet, 
reservationsanslag 55 613 000 

46 5 Forskning inom skolväsendet, reservations-
anslag *24 812 000 

47 6 Fortbildning m.m., reservationsanslag 85 560 000 

49 7 Genomförande av skolreformer, 

reservationsanslag1 125 000 000 

51 8 Särskilda insatser på skolområdet, 
förslagsanslag 203 914 000 

53 9 Bidrag till viss verksamhet inom det 
kommunala skolväsendet, förslagsanslag 42 839 000 

57 10 Sameskolor, ramanslag 30 695 000 
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61 11 Specialskolor: Utbildning m.m.,förslags- Prop. 1992/93: 100 
anslag 344 826 000 Bil. 9 

64 12 Specialskolor: Utrustning m.m., reservations-
anslag 8 748 000 

65 13 Statens skola för vuxna i Härnösand, 
ramanslag 19 288 000 

68 14 Statens skola för vuxna i Norrköping, 
ramanslag 19 000 000 

71 15 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m., 
förs lagsanslag 56 501 000 

74 16 Bidrag till driften av fristående skolor, 
förs lagsanslag 222 257 000 
Summa Iittera B 1 578 986 000 

C Folkbildning 

77 Bidrag till folkbildningen 1 917 543 000 
80 2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom 

folkbildningen 45 117 000 
83 3 Bidrag till kontakttolkutbildning, reservations-

anslag 7 974 000 
Summa Iittera C 1 970 634 000 

D Den grundläggande högskoleutbildningen 
m.m. 

85 Grundläggande högskoleutbildning samt 
vissa andra ändamål inom högskoleområdet *8 346 985 000 
Summa littera D 8 346 985 000 

E Forskning och forskarutbildning 

86 1 Forskning och forskarutbildning inom hög-
skolan samt vissa andra forskningsändamål *7 039 137 000 
Summa littera E 7 039 137 000 

F Studiestöd m.m. 

88 Centrala studiestödnämnden m.m, ramanslag 159 610 000 
95 2 Centrala studiestödsnämndens 

återbetalningsverksamhet, anslag1 1 000 
95 3 Studiehjälp m.m., förslagsanslag 2 086 780 000 

·99 4 Studiemedel m.m., förslagsanslag 6 130 000 000 
103 5 Vuxenstudiestöd m.m., reservationsanslag 1 078 600 000 
105 6 Timersättning vid vissa vuxenutbildningar, 

förslagsanslag 71 925 000 
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106 

107 

110 

7 Bidrag till vissa studiesociala ändamål, 
förs lagsanslag 

8 Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid 
vissa lärarutbildningar, förslagsanslag 
Summa Iittera F 

G Lokalförsörjning m.m. 

1 Inredning och utrustning av lokaler vid 
högskoleenheterna m.m., reservationsanslag 
Summa littera G 

SUMMA VIII • Utbildningsdepartementet 

Bilagor 

111 9.1 Förslag till 
Lag om ändring i skollagen (1985:1100) 

116 9.2 Förslag till 
Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349) 

1 Nytt anslag 

* Särpropositioncr under 1993 

*110 660 000 

100 000 000 
9 737 576 000 

*872 600 000 
872 600 000 

29 656 648 000 
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Bilaga 10 till budgetpropositionen 1993 

Jordbruksdepartementet 
(nionde huvudtiteln) 

J ordbruksdepartem en tet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Olsson 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 

Inledning 

1 Allmänt 

Sveriges ansökan om medlemskap i EG ställer nya krav på jordbrukspoli

tiken. 1990 års beslut om livsmedelspolitiken stäms av mot EG:s gemen

samma jordbrukspolitik. 
Sverige siktar på en fullständig integrering med EG:s gemensamma jord

brukspolitik från den dag Sverige blir medlem. Sverige skall vid integrationen 
uppnå så stora positiva samhällsekonomiska effekter som möjligt med hänsyn 

tagen till både behovet av en stark konkurrenskraftig jordbruksnäring och till 
konsumenternas och skattebetalarnas intressen. Ambitionen bör vara att inga 

övergångsåtgärder skall behöva tillämpas sedan Sverige blivit medlem samt 

att övriga konkurrensbegränsande åtgärder undanröjs, i båda fallen på basis 

av ömsesidighet. 

Målet är att upprätthålla en fortsatt hög ambitionsnivå på det regionalpoli
tiska området. Detta är viktigt framför allt för jordbruket i norra Sverige. Sve

rige vill också behålla den höga ambitionsnivå som vi har på bl.a. miljö-, djur

skydds- och djurhälsoområdena. 

Omställningskommissionen har avlämnat två delbetänkanden, nämligen 

förslag om vegetabiliesektorn, livsmedelsexporten och den ekologiska pro

duktionen samt förslag om animaliesektorn. Dessa ligger till grund för för
slagen i det följande och innebär att vissa justeringar görs i I 9)0 års livsme

delspolitiska beslut. 

Tidigare analyser av bl.a. OECD har pekat på att stödnivån inom svenskt 

jordbruk är betydligt högre än EG:s nivå. De förändringar i valutakurserna 

I Riksd11g1•11 /99:!.f1J3. I sam/. Nr /IJIJ. /Ji/11g11 /IJ 
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som inträffat under år 1992 har försvårat analysen av skillnaderna i pris-, 

stöd- och kostnadsnivåerna mellan Sverige och EG. 

Kostnadsnivån är högre i Sverige inom samtliga produktionsgrenar. Inom 

animalieproduktionen är pris- och stödnivåerna högre i Sverige. Inom vegeta

bilieområdet kommer däremot dessa nivåer att ligga under EG:s om inga änd

ringar görs i förhållande till 1990 års livsmedelspolitiska beslut. 

Även om osäkerheten rörande de framtida valutakurserna försvårar analy

sen av skillnaderna mellan Sverige och EG torde dessa grundläggande skill

nader fortfarande gälla. En anpassning till de förhållanden som gäller inom 

EG förutsätter således ändringar av pris-, stöd- och kostnadsnivåerna i Sve

rige. 
Systemet med inlösenpriser inom spannmålsodlingen behålls för 1993 och 

1994 års skördar. För år 1993 lämnas ett differentierat arealbidrag med i ge

nomsnitt 700 kr per hektar och år. Nivåerna för inlösenpris och arealbidrag 

för år 1994 beslutas senare. För att jordbrukaren skall bli berättigad till areal

bidrag krävs att minst 15 % av stödarealen har anslutits till 1990 års omställ

ningsprogram fr.o.m. år I993. 

Gränsskyddet för proteinfodermedel tas bon den l juli 1993. Det sänks i 

ett första steg med 30 % den 1 januari 1993. Borttagandet är en led i den nöd

vändiga kostnadsanpassningen. Inom EG finns inget eller lågt gränsskydd 

för proteinfoder. 

Odlingen av oljeväxter kommer från 1994 års skörd att inordnas i ett sy

stem med inlösenpris i kombination med arealbidrag. Detta system innebär att 

ett närmande sker till EG:s marknadsordning för oljeväxter. Det nuvarande an

budsförf arandet kommer att användas för 1993 års skörd men upphör där

efter. 

Den ekologiska odlingen är en pådrivande krnft i arbetet att utveckla lant

bruket i miljövänlig riktning. Utöver nuvarande budgetmedel anvisas 10 mil
joner kronor per år för budgetåren 1993/94 och 1994/95 till den ekologiska 

odlingen. Medlen skall användas till tillämpad forskning och utveckling, 

marknadsföringsinsatser och kontroll. 

Ett svenskt medlemskap i EG innebär en ökad handel med livsmedel mel

lan EG-länderna och Sverige, vilket kommer att öka konkurrenstrycket på 

den svenska livsmedelssektorn. 

Konsumentpriserna inom livsmedelssektorn har sjunkit under det senaste 

året. Från juli 1991 till oktober 1992 sjönk priserna i konsumentledet med 

7 ,3 %, medan KPI totalt steg med 3,5 %. För de jordbruksprisreglerade va

rorna sjönk priserna med 6,3 %. Denna utveckling har sin grund i bl.a. den 

interna avreglering som beslutades år 1990 och sänkningen av mervärdes

skatten den 1 januari 1992. 

Jordbruket är en resurs i arbetet med att skapa en god miljö. Såväl jord

som skogsbruket har stora möjligheter att producera biobränsl~n. Detta skall 

utnyttjas i den pågående omställningen av energisystemet i riktning mot förny

bara och miljövänliga energikällor. 1991 års energipolitiska beslut skall full

följas. Detta leder till en ökad marknad för biobränslen. 

Prop. 1992/93: 100 

Bilaga 10 
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Biobränslekommissionen har under hösten 1992 lämnat sitt slutbetänkande Prop. 1992/93: 100 
(SOU 1992:90) Biobränslen för framtiden med förslag bl.a. om hur tillgäng- Bilaga 10 
liga medel skall disponeras för att bäst främja en ökad biobränsleanvändning. 
Förslagen har remissbehandlats. Avsikten är att presentera dessa för riksdag-
en i anslutning till en proposition om klimatfrågorna. 

Åkermark som inte används för produktion av livsmedel bör användas för 
produktion av andra miljövänliga råvaror. Förutom biobränslen är råvaror för 

industriell produktion av olika slag av intresse. 

Genom insatser för att stimulera och underlätta framför allt småföretagan

det i landet ges jordbrukarna goda förutsättningar att utveckla sina företag. Re

geringens ekonomiska politik syftar bl.a. till att skapa förutsättningar för en 

varaktigt låg inflation och lägre räntor. En sådan utveckling är av stor betydel
se för en positiv utveckling av småföretagen, bl.a. inom jord- och skogsbru

ket. 
I betänkandet (SOU 1992:99) Rådgivningen inom jordbruket och träd

gårdsnäringen behandlas den framtida rådgivningsverksamhetens utveckling. 

I utredningen konstateras att den statliga rådgivningen inom jordbruket och 

trädgårdsnäringen bör inriktas mot information förknippad med myndighets

utövning. Speciell hänsyn bör tas till behovet av sådan rådgivning inom stöd
området. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. 

En särskild utredare har i betänkandet (SOU 1992:88) Veterinär verksam

het lämnat förslag rörande veterinärväsendet. Utredaren har analyserat nuva
rande behov av veterinär verksamhet och bedömt behovet för framtiden, bl.a. 

mot bakgrund av Sveriges närmande till EG. Utredaren har lämnat förslag till 
ansvarsfördelning, dimensionering och organisation av veterinärväsendet i 

dess helhet. Förslagen remissbehandlas för närvarande. Avsikten är att pre

sentera en proposition i frågan våren 1993. 
1990 års skogspolitiska kommitte har lämnat sina förslag i betänkandena 

(SOU 1992:76) Skogspolitiken inför 2000-talet och (SOU 1992: 111) Den 

framtida skogsvårdsorganisationen. Förslagen har remissbehandlats. Avsik
ten är att de skall ligga till grund för en särskild proposition till riksdagen un
der våren 1993. 

En särskild utredare har tillkallats med uppgift att utreda fiskerinäringens 

utvecklingsmöjligheter bl.a. mot bakgrund av EES-avtalet. Utredaren har i 
december 1992 redovisat förslag till särskilda åtgärder per den 1 juli 1993. Ar

betet bedrivs med sikte på att en proposition skall kunna föreläggas riksdag

en under våren 1993. 

Utredningen om trädgårdsnäringens utvecklingsmöjligheter har i novem

ber 1992 lämnat betänkandet (SOU 1992: 119) Svensk trädgårdsnäring - nu
läge och utvecklingsmöjligheter. Den behandlar bl.a. trädgårdsnäringens kost

nads-, marknads- och konkurrenssituation samt redovisar jämförelser med 

Sveriges viktigaste konkurrentländer. Betänkandet remissbehandlas för när

varande. Regeringen avser att lämna förslag till riksdagen under våren 1993. 
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Riksdagen har nyligen beslutat om väsentliga förändringar i rennärings

lagen och i fråga om upplåtelser av jakt och fiske ovanför odlingsgränsen. 
Arbete pågår med uppföljning av riksdagens beslut. 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har varit föremål för en grundlig ut

värdering. Resultatet av denna och de överväganden som den har gett an

ledning till kommer att presenteras i vårens forskningspolitiska proposition 
tillsammans med andra frågor som rör forskningen på de areella näringarnas 

område. 
Det förslag till utgiftsram för Jordbruksdepartementets verksamhetsområde 

för budgetåret 1993/94 som läggs fram i budgetpropositionen omfattar 6 966 

miljoner kronor. De ökningar av anslag som föresläs finansieras genom om

prioriteringar inom huvudtiteln. 
Utöver de besparingar på direktbidrag till jordbruket för budgetåret 

1992/93 som riksdagen nyligen har fattat beslut om, föreslås nu att direkt

stödet för budgetåret 1993/94 reduceras med ytterligare 50 miljoner kronor. 

Sammanlagt kommer därmed direktbidragen att uppgå till 1 550 miljoner kro
nor för budgetåret 1993/94. Det innebär en total besparing på drygt 625 mil

joner kronor utöver tidigare beslutade eller aviserade besparingar. Nettobespa

ringen på statsbudgeten blir därigenom väsentligt större än den besparing på 

250 miljoner kronor inom depanementets område som aviserats i proposition 

1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. 

Sammanställning m.m. 

Anslagsförändringar totalt inom Jordbruksdepartementets verksamhetsområ

de i förhållande till anvisat belopp för budgetåret 1992/93 framgår av följande 
sammanställning uttryckt i miljoner kronor. 

Anvisat Förslag Föränd-
1992/93 1993/94 ring 

A. Jordbruksdepartementet m.m. 78,3 85,3 + 7,0 
B. Jordbruk och trädgårds-

näring 3 987,4 3836,8 150,6 
C. Skogsbruk 507,4 507,4 
D. Fiske 114,9 107,6 7,4 
E. Rennäring m.m. 61,3 61,3 
F. Djurskydd och djurhälsovård 229,6 233,1 + 3,5 
G. Växtskydd och jordbrukets 

miljöfrågor 46,5 41,3 5,2 
H. Livsmedel 602,3 616,2 + 13,9 
I. Utbildning och forskning 1 228,7 1 228,7 
J. Biobränslen 873,9 248,9 - 625,0 

Totalt för Jordbruks-
departementet 7 730,4 6,966,6 - 763,8 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 



2 Den internationella utvecklingen 

2.1 Svenskt jordbruk i Europa 
Riksdagen beslöt den 18 november 1992 med stor majoritet att Sverige skall 

ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
För jordbruket innebär EES att t.ex. livsmedelsbestämmelser, veterinär-, 

fodermedels- och växtskyddsregler, med vissa undantag, blir gemensamma. 

Redogörelser för detta har lämnats i prop. 1991/92: 170 om Europeiska eko

nomiska samarbetsområdet (EES) (bil. 8) och prop. 1992/93: 119 om änd

ringar i livsmedelslagen (1971 :511) m.fl. lagar i anledning av BES-avtalet. 

Möjligheterna till handel med bearbetade jördbruksprodukter förbättras. 

En bilateralt jordbruksavtal har slutits mellan Sverige och EG. Det ger möj

lighet till tullfri handel med bl.a. nötkött, ost och frysta grönsaker inom vissa 

begränsade kvoter. Andra bilaterala avtal om vissa lättnader i handeln med 

jordbruks- och trädgårdsprodukter har slutits med Estland, Lettland, Litauen, 
Tjeckoslovakien, Israel och Turkiet. Vissa aVtal med Finland och Polen är kla

ra för undertecknande. Förhandlingar pågår med Ungern, Rumänien och 

Bulgarien. 
Den svenska jordbrukspolitiken berörs dock inte av EES. Vid ett medlem

skap måste Sverige anpassa sig till EG:s gemensamma jordbrukspolitik, inkl. 

trädgårdssektorn, (CAP) och fiskeripolitiken (CFP). 
Mer än hälften av EG:s gemensamma budgeunedel används för CAP. Stö

det är i produktomfång och former mer omfattande än Sveriges. Uttryckt med 

OECD:s måttstock är dock den sammanvägda stödnivån högre i Sverige än i 

EG. 

2.2 Samarbetet med länder i Central- och Östeuropa 
Sverige har utvecklat kontakterna och samarbetet med de Central- och Östeu

ropeiska staterna på jordbruks-, skogs- och fiskeområdena under det senaste 

året. Främst har kontakterna med de baltiska staterna intensifierats. Även med 

länder som Polen, Ungern, Tjeckoslovakien och Ryssland har samarbetet ut
vecklats. Kontakter har etablerats på främst jordbruks- och skogsområdena 

med Rumänien, Vitryssland m.fl. länder. 

Regeringen har på olika sätt under det gångna året stött de baltiska staterna 
i omvandlingen av jordbruks- och skogssektorerna till ett marknadsekono

miskt system. Det har skett genom bilaterala handelsavtal, besöksutbyte, ut

bildningsprogram och leveranser av livsmedel, utsäde och foder. Regeringen 

stödjer också reformeringen och uppbyggnaden av en effektiv förvaltning. 

Mellan myndigheter, utbildningsinstitutioner, organisationer och företag i 

Sverige och våra grannländer har ett nännare samarbete inletts. Lantbrukarnas 

riksförbund (LRF) har fortsatt sina insatser i form av bl.a. maskinleveranser, 

praktikantprogram och andra former av utbildningsinsatser. Leveranser av 

skogsmaskiner har skett µ'!. initiativ av Skogsägamas riksförbund. Utbildnings-

Prop. 1992/93: 100 
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och forskarkontakterna genom Sveriges lantbruksuniversitet och Skogs- och Prop. 1992/93: I 00 

lantbruksakademien (KSLA) har ytterligare utvecklats och fördjupats. Bilaga 10 
Forskarutbytet via KSLA omfattar även Ryssland och andra länder i Central-

och Östeuropa. 

Olika fonner av bistånd på jordbruksområdet har genomförts med medel 

från bl.a. SIDA, BITS och Svenska institutet. En rad svenska företag verk
samma inom sektorn har också etablerat samarbete med företag i länder i 
Central- och Östeuropa. 

Insatser har också gjorts tillsammans med internationella organisationer, 

bl.a. ett jordbrukspolitiskt seminarium i samarbete med OECD. 

Verksamheten planeras fortsätta i liknande fonner under det kommande 

budgetåret. 
Svenska institutioner konuner att engageras i insatser för att angripa miljö

problem inom jordbruket i Estland, Lettland och Litauen. På skogsområdet är 

bl.a. Skogsstyrelsen engagerad i arbetet med utfonnningen av en ny skogspo

litik för flera av dessa länder liksom i arbetet med nya metoder för skogsbru
ket och i olika utbildningsprogram. På skogsområdet har även samarbete eta

blerats med flera länder i Centraleuropa, bl.a. Polen och Tjeckoslovakien. På 

liknande sätt är också Fiskeriverket engagerat i omvandlingen av fiskeadmi

nistrationen i de baltiska staterna. 

2.3 FAO 

Jordbrukskommitten inom FAO konuner att följa upp besluten som togs vid 

FN-konferensen om miljö och utveckling, UNCED. Fiskerikommitten kom

mer att diskutera en uppförandekod för ansvarsfullt fiske. Ett första steg är 

omedelbara åtgärder mot möjligheten att genom utflaggning undvika restrik

tioner för fisket. I skogskommitten skall handlingsplanen för tropiska skogar 
(TFAP) behandlas. Vidare kommer UNCED:s skogsprinciper att följas upp. 

Vidare skall F AO följa upp den deklaration och det handlingsprogram för 

ett förbättrat näringstillstånd som antogs vid FAO:s och WHO:s gemensamma 
nutritionskonferens (ICN) i december 1992. Förberedelserna för 1995 års 

konferens om växtgenetiska resurser blir den viktigaste punkten på dagord

ningen för kommitten om växtgenetiska resurser. Kommitten för livsmedels

säkerhet skall diskutera Uruguay-rundans effekter. Ett rådsmöte planeras till 
början av sommaren. FAO:s konferens äger rum i november med valet av 

generaldirektör och antagande av arbetsprogram och budget för 1994-1995 

som viktigaste punkter på dagordningen. 

2.4 OECD 

Tre områden väntas få större utrymme i verksamheten i OECD:s jordbruks

kommitte än hittills, nämligen jordbruksproblemen i Öst- och Centraleuropa 
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och deras effekter på OECD-länderna, varaktig jordbruksutveckling och jord

bruksproduktionens miljöeffekter samt landsbygdsutveckling. 

Den centrala uppgiften är dock an övervaka och underläna jordbrukspolitis

ka refonner i medlemsländerna i enlighet med 1987 års åtagande. Således fort

sätter ansträngningarna att förbättra metoderna för att mäta jordbruksstödets 

storlek, att ytterligare belysa strukturanpassnings- och sysselsättningseffek

tema och att studera alternativ användning av jordbruksmark och varor pro

ducerade i jordbruket. 

2.5 GATT 
Jordbruket är ett nyckelområde i GA TT:s pågående multilaterala handelsför

handling, den s.k. Uruguay-rundan. Förhandlingarna är nu inne i ett slutske

de sedan en uppgörelse på jordbruksområdet träffats mellan EG och USA. 

Jordbruksförhandlingama syftar till att liberalisera handeln och stärka kon

kurrensen genom ökad användning av GA TT:s regler även i handeln med 

jordbruksprodukter. Internstöd, gränsskydd och exportsubventioner skall re

duceras. Alla gränsskydd omvandlas till vanliga tullar. Vissa stöd med be

gränsad effekt på produktionen undantas från neddragningsförpliktelserna. 

Under förutsä11ning au förhandlingarna slu1förs tidigt under år 1993 skulle 

refonner kunna genomföras med början år 1994. 

3 Miljöfrågor 

Miljömålet inom 1990 års beslut om livsmedelspolitiken innebär bl.a. att vi 

skall slå vakt om ett rikt och varierat odlingslandskap och minimera jordbru

kets miljöbelastning på grund av växtnäringsläckage och användning av be

kämpningsmedel. Riksdagen beslutade år 1988 som mål att halvera kväve

urlakningen från jordbruket till år 2000. Till följd av internationella överens

kommelser har detta mål tidigarelagts. Riksdagen beslu1ade år ! 990 att en 

halvering skall omfatta alla utsläpp till haven längs med hela väst- och syd

kusten upp till Stockholms skärgård till år 1995 räknat från år 1986. Riks

dagen lade samtidigt fast målet att ytterligare en gång halvera användningen 

av bekämpningsmedel till strax efter mitten av 1990-talet. 

Enligt vad jag har erfarit gör Statens jordbruksverk bedömningen att de 

uppsatta målen kommer att uppnås inom ramen för de olika åtgärdsprogram

men. 

Våren 1991 beslutade riksdagen om en rad åtgärder för att komma till rätta 

med negativa miljöeffekter inom jordbruket. Totalt 58,l miljoner kronor an

visades för bl.a. framtagande av teknik för typgodkännande av handels- och 

stallgödselspridare samt försöks- och utvecklingsverksamhet för att minska 

jordbrukets växtnäringsläckage. Denna verksamhet syftar till att påskynda 

den tekniska utvecklingen främst av odlingssystem med fånggrödor och han

tering av stallgödsel. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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På statsbudgeten har budgetåret 1992/93 anvisats ytterligare 32,9 miljoner Prop. 1992/93: 100 

kronor för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket under budgetåren 1992/93- Bilaga 10 
1993/94. Genomförandet av dessa åtgärder fonskrider som planerat under det 
kommande budgetåret. Det stöd till landskapsvård som infördes i samband 

med 1990 års livsmedelspolitiska beslut, och som budgetåret 1993/94 uppgår 

till 250 miljoner kronor, redovisas i Miljö- och naturresursdepartementets 

bilaga till budgetpropositionen. 

Ett arbete pågår i såväl OECD som GA IT om handelns effekter på miljö

området. Ytterligare intensifiering av detta arbete väntas, inte minst på jord

bruksområdet. 
De beslut som togs vid FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de 

Janeiro berör i hög grad de areella näringarna. Det gäller dels konventionerna 

om klimat och biologisk mångfald, dels åtgärdsprogram i Agenda 21 och de 

s.k. skogsprinciperna. Jordbruksdepartementet kommer att medverka i upp

följningsåtgärdema både på nationell och internationell nivå genom bl.a. be

rörda myndigheter och Sveriges lantbruksuniversitet. När det gäller de s.k. 
skogsprincipema planeras olika insatser i aktivt samarbete med internationella 

organisationer med ansvar för skogliga frågor som FAO, ECE, IlTO för att 
förankra och genomfönl principerna på nationell nivå. 

4 Jordbrukspolitiken 

4.1 Nuvarande livsmedelspolitiska beslut 

Riksdagen fattade i juni 1990 beslut om en ny livsmedelspolitik (prop. 

1989/90: 146, bet. l 989/90:JoU25, rskr. 1989/90:327). En utgångspunkt för 
den nya livsme.dclspolitikcn är enligt riksdagens beslut att jordbruksproduktio
nen i princip skall vara underkastad samma villkor som andra näringar. Produ
centerna skall ersättas endast för efterfrågade varor och tjänster. Konsumenter
nas val skall styra produktionen. I de fall efterfrågan gäller kollektiva varor 

och nyttigheter är enligt nämnda riksdagsbeslut offentliga ingripanden befoga

de. Dessa varor och tjänster, t.ex. beredskap, landskapsvård och regionalpoli
tik, betalas därför med offentliga medel. 

Den livsmedelspolitiska reformen innebär att de interna marknadsregle

ringarna på jordbrukets område avskaffas. Den viktigaste förändringen i det 

sammanhanget är avskaffandet av den kollektiva exportfinansieringen. Pri

serna till jordbruket skall endast skyddas med hjälp av ett gränsskydd. Be

slutet innebär att gränsskyddet skall behållas i avvaktan på resultatet av 

GAIT-förhandlingarna. Frågan om såväl tekniska som nivåmässiga föränd

ringar av gränsskyddet skall avgöras i den takt som följer av en överenskom

melse. V åren 1991 beslutade riksdagen om en justering av gränsskyddet i 

samband med att s.k. referenspriser infördes. Referenspriser1a anpassades 

nedåt mot de marknadspriser som förväntades efter den interna avregleringen. 

Utöver prisstödet till jordbruket finns sedan år 1989, som en del av kompen

sationsbeloppet till jordbruket, ett direktbidrag som en följd av frysningen av 
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gällande stödpriser till jordbruket inom ramen för de pågående GATT-för- Prop. 1992/93: 100 

handlingarna. Bilaga 10 
Vidare innebär den nya livsmedelspolitiken att de riktade åtgärderna på be

redskaps-, miljö- och regionalområdena förstärks. Beredskapslagringen av in

satsvaror ökar för att motsvara beredskapskraven avseende omställningen av 

livsmedelsproduktionen i kris och krigstid. Det särskilda prisstödet till jord
bruket i norra Sverige behålls men knyts närmare till lönsamhetsutvecklingen 

i dessa delar av landet Stödet har också höjts avsevärt. På miljöområdet inför
des ett nytt stöd för att bevara ett öppet och rikt varierat kulturlandskap. 

övergången till en avreglerad marknad skall enligt riksdagsbeslutet ske 

under socialt acceptabla former. Därför vidtas vissa övergångsåtgärder under 

en femårig övergångsperiod. Bl.a. bibehålls exportbidraget för kött under en 

övergångsperiod liksom inlösensystemet för spannmål samt ett förenklat ut

jämningssystem för mejerivaror. Dessutom har under perioden 1990/91-
1992/93 ett temporärt inkomststöd utbetalats per hektar till jordbruket. Under 

perioden 1991/92-1993/94 utbetalas också ett särskilt omställningsstöd till de 
brukare som varaktigt ställer om sin areal till annan användning än livsmedels

produktion. Därutöver lämnas ett särskilt anläggningsstöd till bl.a de jordbru
kare som på omställningsarealen väljer att plantera löv- eller energiskog. 

Även inom animalieproduktionen har åtgärder vidtagits. 

4.2 Effekter av den livsmedelspolitiska reformen 

Genom olika regeringsbeslut har Statens jordbruksverk, Statens pris- och 
konkurrensverk, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (LES), Konsu

mentberedningen och Statens naturvårdsverk fått i uppdrag att följa den livs

medelspolitiska reformens effekter inom sina resp. ansvarsområden. 

Uppföljningsrapporter från bl.a. Jordbruksverket och LES har lämnats till 

Jordbruksdepartementet den 1 oktober 1992. I det följande redovisas några 
sammanfattande bedömningar baserade i huvudsak på LES uppföljningsrap

port. 

Trots att en relativt kort tid förflutit sedan 1990 års livsmedelspolitiska 
reform inleddes har den redan fått flera viktiga effekter. Anpassningen av 

animalieproduktionen har gått mycket snabbt och såväl inom mjölk-produk
tionen som övrig animalieproduktion råder på årsbasis i stort sett marknads

balans. Antalet mjölkkor minskade från 570 000 år 1989 till ca 527 000 år 
1992. 

De medel som åren 1990/91-1992/93 disponeras för bidrag till mjölkpro

ducenter som upphör med produktionen har medverkat till att skapa en bättre 

marknadsbalans. Totalt har ca 2 350 producenter upphört med mjölk-produk

tionen motsvarande 300 miljoner kg mjölk. Det förbättrade mjölkpensionssy

stemet har påskyndat avgången från mjölkproduktionen. Även icöttproduktio

nen har minskat snabbt. Den snabba produktionsanpassningen har gjort att 

det stora prisfall som avregleringen initialt väntades medföra uteblev. Upp

gifter om jordbrukarnas investeringsplaner indikerar dock att investeringar i 
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ny produktionskapacitet planeras inom hela animalieproduktionen, vilket på Prop. 1992/93: I 00 
något eller några års sikt kan leda till ökad produktion. Bilaga I 0 

Minskningen av spannmålsöverskottet går långsammare och trots att 
spannmålsarealen minskat från 1 330 000 ha år 1990 till I 170 000 ha är 
1992 kan spannmålsöverskottet under ett normalår enligt nämnda rapport 

beräknas till ca 900 miljoner kg. 

År 1991 anslöts drygt 350 000 ha till omställningsprograrnmet, vilket inne

bar en väsentlig reducering av spannmålsöverskottet. Anslutningen år 1992 

var betydligt lägre, ca 25 000 ha, vilket ger en total omställningsareal på ca 

375 000 ha. Det behövs ytterligare en betydande anslutning till omställnings

prograrnmet för att marknadsbalans skall uppnås. Enligt LES bedömning sy

nes inte anslutningen till nuvarande omställningsprograrn bli av sådan omfatt

ning att den leder till resursmässig balans inom spannrnålsproduktionen. 

Undersökningar visar att på knappt hälften av omställningsarealen har om

ställning genomförts eller påbörjats. Av den areal där omställningen påbörjats 

svarar extensivt bete för ca 75 % medan plantering av barrskog, odling av in

dustri- och energigrödor samt nischgrödor svarar för sammanlagt 15 %. För 

den andra hälften av omställningsarealen, på vilken någon åtgärd ännu inte 

vidtagits, finns planer för cirka hälften av arealen medan det för den resteran

de delen saknas planer. Ett särskilt anläggningsstöd lämnas utöver omställ

ningsstöd vid anläggning av energiskog, lövskog och våtmarker. Sådant stöd 

har t.o.m. budgetåret 1991/92 beviljats för 26 200 ha till ett belopp av 

335 miljoner kronor. Totalt finns 500 miljoner kronor till förfogande för detta 

ändamål. 
Vad avser reformens ekonomiska effekter konstateras i rapporten att vet

skapen om att en avreglering skulle påbörjas den 1 juli 1991 har gjort att jord

brukarna redan före ikraftträdandet vidtagit anpassningsåtgärder. Inköpen av 

exempelvis maskiner och förnödenheter har minskat samtidigt som åtskilliga 

jordbrukare skaffat sig nya inkomstkällor utanför jordbruket. Nedgången i 

maskininvesteringar har varit kraftig under åren 1990 till 1992, dvs. åren när

mast efter 1990 års livsmedelspolitiska beslut. 

Enligt Jordbruksverkets s.k. sektorskalkyl, som redovisar intäkter och 

kostnader i jordbruket, var driftsöverskottet är 1988 2,3 miljarder kronor, är 
1989 3,9 miljarder kronor och år 1990 4,8 miljarder kronor. Preliminära 

uppgifter för är 1991 indikerar ett överskott på 2,7 miljarder kronor. En pro

gnos för år 1992 pekar på ett överskott på 1,8 miljarder kronor. I denna kal

kyl har omställningsstödet periodiserats och därför speglar överskottet inte 

det likviditetsmässiga utfallet. 

Gjorda modelljordbruksberäkningar, som utnyttjas för att göra prognoser 

över förväntad lönsamhet, visar att för mjölkföretagen var överskottet oför

ändrat eller sjönk något mellan är 1990 och år 1991. Mellan år 1991 och år 

1992 beräknas överskottet minska i södra Sverige men bli i stort sett oför

ändrat i mellersta Sverige. Vid en normal vädersituation skulle lönsamheten 

enligt rapporten ha förbättrats för samtliga typmjölkgårdar år 1992. För går

dar med växtodlingsinriktning, och då speciellt spannmålsgårdar, visar be-
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räkningarna att överskottet föll relativt kraftigt mellan år 1990 och år 1991. Prop. 1992/93: I 00 

Resultatet för år 1992 innebär en ytterligare försämring enligt rapporten. Vid Bilaga 10 

normalskörd skulle resultatet för växtodlingsföretagen inte försämrats lika 
mycket under år 1992. Påpekas bör att jämförelsen görs med år 1990, som 

från ekonomisk synpunkt var ett mycket bra år för växtodlingsföretagen. I 

LES rapport påpekas att det ekonomiska resultatet måste bli sämre än före 

produktionsanpassningens början för att en anpassning skall komma till 
stånd. 

Indikationer på den ekonomiska utvecklingen i jordbruket kan även er

hållas på annat sätt. Antalet ansökningar om särskilt stöd till skuldsatta jord

brukare har varit litet. Hittills har åtta ansökningar om avvecklingsbidrag 

beviljats. 

Av LES rapport framgår också att antalet företagskonkurser ökat kraftigt 

under framför allt år 1991, såväl totalt som inom jord- och skogsbruk. Detta 

torde främst vara en följd av en allmän försämring av den ekonomiska situa

tionen i landet. Konkurser inom jord- och skogsbruk mätt som andel av totala 

antalet konkurser har varit lägre efter år 1989 än under andra hälften av 1980-

talet. 

Under större delen av 1980-talet steg konsumentpriserna på jordbruksregle

rade livsmedel snabbare än för andra livsmedel och för varor totalt. Under 

åren 1990 och 1991 men även under december 1991-oktober 1992 är för

hållandet det omvända, dvs. priserna stiger långsammare för de svenska jord

bruksreglerade livsmedlen. Faktorer som bidragit till denna förändring är en

ligt LES bl.a. övergången till direktstöd fr.o.m. år 1989 till följd av frysning

en av prisstödet till jordbruket, men även anpassningen av produktionen till 

tillgängligt marknadsutrymme förklarar förändringen. Även för övriga livsme

del kan ett trendbrott noteras. Det faktum an produktionen inom landet tving

ats anpassas till vad som kan avsättas inom landet har inneburit en neddrag

ning av kapaciteten inom såväl förädlingsföretagen som insatsvaruföretagen. 

LES konstaterar också att reformen medfört en ökad inverkan av mark

nadskrafterna, framför allt genom att avvecklingen av marknadsregleringen 

har medfört att olönsamma överskott påverkar resp. producent och industri 

mer direkt än tidigare. 

Möjligheterna till marknadsutjärnning genom lagring och export har kraf

tigt minskat. Eventuella överskott kommer nu att i huvudsak avsättas inom 

landet, vilket ger effekter på prisnivån och ökar förutsättningarna för inhemsk 

konkurrens. Enligt rapporten pågår inom lantbrukskooperationen en anpass

ning till reformens effekter och till den ökade internationella handel som vän

tas. Detta tar sig uttryck i bl.a. en koncentration av verksamheten till allt färre 

lantmanna-, mejeri- och slakteriföreningar. 

En uppföljningsrapport av miljöeffekterna av den nya livsmedelspolitiken 

har även lämnats gemensamt av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. 

Chefen för Miljö- och naturresursdepartementet kommer senare an redogöra 

för denna. 
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4.3 EG-medlemskapets krav på jordbrukspolitiken Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 

Sveriges ansökan om medlemskap i EG ställer nya krav på jordbrukspoliti-

ken, krav som inte ryms inom ramen för 1990 års beslut. För att förbereda en 

avstämning av omställningsbeslut, som omfattas av 1990 års livsmedelspoli-

tiska beslut, tillsattes i derember 1991 en särskild kommission, Omställnings

kommissionen (Jo 1991:07). Kommissionen skall beakta effekter och fakto-

rer som inte var kända eller förutsedda vid tidpunkten för det livsmedelspo-
litiska beslutet, i första hand konsekvenserna av en anslutning till EG. Ut

gångspunkten för arbetet är att omställningen av jordbruket skall fullföljas på 

ett sådant sätt an Sverige vid inträdet i EG har en stark och konkurrenskraftig 

jordbruksnäring och livsmedelsindustri. Omställningskommissionen har lagt 

fram två delbetänkanden. I det första delbetänkandet (SOU 1992:87) Åtgär-

der för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG, som 

behandlar vegetabiliesektorns anpassning, export av förädlade livsmedel samt 

åtgärder för ekologisk produktion, föreslås bl.a. att inlösenprissystemet för 

spannmål förlängs t.o.m. budgetåret 1994/95 och att ett arealbidrag lämnas 

under perioden 1993/94-1994/95 under förutsättning att areal samtidigt trä-

das. Vidare föreslås att ett exportstöd införs för vissa förädlade livsmedel. 

Dessutom föreslås bl.a. att stödet till ekologisk produktion ökas. 

I kommissionens andra delbetänkande (SOU 1992:125) Åtgärder för att 

förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG behandlas huvud

sakligen åtgärder inom animalieområdet. I betänkandet föreslås bl.a. an gräns

skyddet för prQ.teinfoder tas bort i sin helhet den 1 juli 1993. Dessutom före

slås an direktbidragen till mjölkkorna bibehålls under budgetåret 1993/94 för 

att sedan avvecklas medan bidragen till ungnöt samt am- och dikoproduktio

nen även utbetalas fortsättningsvis. Därutöver föreslås prissänkningar i parti
ledet för nöt-, gris- och fågelkött samt för ägg under perioden den 1 juli 

1993-den 1 juli 1994. 

Betänkandena har remissbehandlats. Vad beträffar det andra delbetänkan

det pågår ännu remissbehandlingen i vissa delar. Betänkandenas samman

fattningar bör fogas till protokollet i detta ärende som underbilaga 10.1 och 

10.2. Remissammanställningar vad avser betänkandena bör fogas till pro

tokollet som underbilaga 10.3 och 10.4. 

Regeringens målsättning är att omställningen av jordbruket skall fullföljas 

och att Sverige skall bli medlem i EG den 1 januari 1995. Regeringen har in

för de nära förestående medlemskapsförhandlingarna fastställt förhandlings

mål på bl.a. jordbruksområdet. Sverige siktar på en fullständig integrering 

med EG:s gemensamma jordbrukspolitik från den dag Sverige blir medlem. 

En målsättning är att Sverige vid integrationen skall uppnå så stora positiva 

samhällsekonomiska effekter som möjligt med hänsyn tagen till både behovet 

av en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och till konsumenternas 

och skattebetalarnas intressen. Ambitionen bör därvid vara att inga övergångs

åtgärder skall behöva tillämpas sedan Sverige blivit medlem samt att övriga 

konkurrensbegränsande åtgärder undanröjs, i båda fallen på basis av ömsesi

dighet. 
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Sverige vill också behålla den höga ambitionsnivå som vi har på bl.a. Prop. 1992/93: 100 

miljö-, djurskydds- och djurhälsoområdena. Målsättningen att upprätthålla de Bilaga I 0 

höga nivåer som vi nått på dessa områden har en bred förankring i vårt san1-

hälle. Sverige kommer därlör såväl i förhandlingsarbetet som vid ett medlem-

skap aktivt driva dessa frågor. 

Av de relativt omfattande studier som Statens jordbruksverk gjon av kon

sekvenserna för svensk livsmedelsproduktion av ett EG-medlemskap framgår 

att Sverige före valutakursförändringama hade en totalt sett högre pris-, stöd

och kostnadsnivå än EG. Generellt gällde jämförbara pris- och stödnivåer 

mellan Sverige och EG på vegetabilieområdet, medan nivåerna inom animalie

produktionen var högre i Sverige. Kostnadsnivån är enligt studierna högre in

om samtliga produktionsgrenar. Ett svenskt medlemskap innebär självfallet 

ökad handel med livsmedel mellan EG-länder och Sverige, vilket kommer att 

öka konkurrenstrycket på den svenska livsmedelssektorn. 

Den nyligen beslutade reformen av CAP, genom vilken priserna på fram

för allt spannmål sänks vilket i stället kompenseras med arealbidrag, innebär 

inte att EG:s pris- och marknadsreglering eller exportbidrag avskaffats. Refor

men innebär bara att priser och dämJed exportbidrag sänkts och att den enskil

de jordbrukaren i stället ersätts genom ett direktstöd i form av arealbidrag. 

I EG-kommissionens avis om förutsättningarna för ett svenskt medlem

skap i Gemenskapen framgår att den svenska avregleringen av jordbruket, 

som följer av 1990 års refom1, står i strid med delar av CAP, som t.ex. pris

och marknadsregleringar samt exportstöd. Detta innebär enligt EG-kommissio

nen att sådana regleringar som ännu ej avskaffats behålls eller ånyo måste in

föras vid ett medlemskap och att det därför krävs en anpassning av den svens

ka jordbrukspolitiken. I utlåtandet konstateras också att de svenska livsmedels

producentema kommer att möta både lägre priser, lägre stödnivåer och högre 

grad av konkurrens. 

Sveriges och EG:s jordbrukspolitik och livsmedelsmarknad skiljer sig allt

så åt med avseende på priser, stödsystem, stödnivåer och produktionskostna

der. San1tidigt eftersträvar Sverige en fullständig integrering med EG:s gemen

samma jordbrukspolitik från den dag Sverige blir medlem. Sveriges ansökan 

om medlemskap i EG har därmed väsentligt förändrat förutsättningarna för 

1990 års -livsmedelspolitiska beslut. För att Sverige vid tidpunkten för ett in

träde i EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och livs

medelsindustri krävs att en anpassning av de svenska pris-, stöd- och kost

nadsnivåerna påbörjas redan före ett medlemskap. Det förutsätter anpassning

ar av 1990 års livsmedelspolitiska beslut i syfte att få ett jordbruk som har för

utsättningar att överleva och utvecklas m:d de nya förutsättningar och spelreg

ler som ett medlemskap innebär. Vidtas inte vissa anpassningsåtgärder före 

ett medlemskap riskerar dessutom vissa delar av primärproduktionen, som 

har förutsättningar att varJ konkurrenskraftiga i EG, att slås ut under perioden 

fram till ett medlemskap. 

Ansökan om EG-medlemskap har på ett avgörande sätt påverkat omställ

ningen inom vegetabilieproduktionen, i första hand reduceringen av det svens-
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ka spannmålsöverskottet. Positiva förväntningar på en medlemskap och osä- Prop. 1992/93: 100 

kerhet kring omställningsarealens behandling och rätt till framtida EG-stöd Bilaga 10 

har påverkat förutsättningarna för en fortsatt omställning. Som jag tidigare re-

dovisat var anslumingen till omställningsprogrammet 25 000 ha år 1992. En 

ytterligare omställning av relativt stora arealer krävs för att balans skall upp-

nås på spannmålsmarknaden. 

En stor andel av den till omställningsprogrammet anslutna arealen ligger 

också i vänteläge, dvs. några åtgärder som innebär en pennanent omställning 

har inte vidtagits eller planerats. Det betyder att överskottsproduktionen i den 

uppkomna situationen på kort sikt kommer att fortsätta trots an hela 1990 års 

beslut bygger på successiv anpassning till en situation med marknadsbalans. 

Om inlösenprissystemet slopas efter 1993 års skörd och inkomststödet av

skaffas efter år 1992, allt i enlighet med 1990 års beslut, kommer det svenska 

stödet till spannmålsproduktion att bli väsentligt lägre än inom EG. Svensk 

produktion, som har förutsättningar an vara konkurrenskraftig i EG, riskerar 

dänned att slås ut. En sådan utveckling är enligt min mening inte motiverad. 

Den nya situation som uppstått motiverar därför enligt min uppfattning en prin

cipiell anpassning av 1990 års livsmedelspolitiska beslut och jag föreslår där

för dels att inlösenförfarandet förlängs till att omfatta även skördeåret 1994, 

dels att det för budgetåren 1993/94 och 1994/95 införs ett arealbidrag för bl.a. 

spannmålsodling kombinerat med vissa krav på omställning av åkennarken. 

Jag återkommer senare med förslag i dessa frågor. 

Omställningskomrnissionen har i sitt första delbetänkande föreslagit åtgär

der för att underlätta en marknadsetablering av svenska produkter som be

döms vara långsiktigt konkurrenskraftiga på utländska marknader. Jag delar 

konunissionens uppfattning att sådana åtgärder skulle underlätta anpassningen 

av svensk livsmedelssektor till de förhållanden som råder inom EG. Inom re

geringskansliet bereds för närvarande förslag till åtgärder för att underlätta ex

port av icke sammansatta förädlade livsmedel baserade på svenska råvaror. 

Jag avser att inom kon återkomma till regeringen med förslag i denna fråga. 

Sverige har generellt sett ett högre produktionskostnadsläge än EG men till 

skillnad från vegetabilieområdet ligger pris- och stödnivåema inom animalie

området över motsvarande nivåer inom EG. Det faktum att Sverige tvingats 

överge den fasta växelkursen för kronan påverkar till viss del anpassningsbe

hovet av de svenska pris-, stöd- och kostnadsnivåema till de inom EG. Sveri

ge har sedan november en rörlig växelkurs för kronan. Situationen präglas av 

stor osäkerhet, inte minst som flera EG-länder inom EG:s växelkurssamarbete 

. tvingats överge sina fasta växelkurser, och det är därför svårt an i dag med be

stärrrlhet säga vilka konsekvenser växelkursförändringarna får för EG-anpass

ningen påjordbruksområdet. Det kan dock konstateras att pris- och stödnivå

ema i Sverige, på grund av de inträffade växelkursförändringarna, nu närmat 

sig motsvarande nivåer inom EG. 

En anpassning av de svenska kostnads-, pris- och stödnivåema förutsätter 

möjlighet att sänka gränsskyddet. En sådan anpassning av gränsskyddet och 

dänned av pris- och stödnivån är inte möjlig inom ramen för gällande livsme-
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delspolitiska beslut. Enligt 1990 års beslut skall ett gränsskydd i form av rör- Prop. 1992/93: 100 

liga införselavgifter behållas i avvaktan på resultatet av GA IT-förhandlingar- Bilaga 10 
na. 

Förhandlingarna är ännu inte avslutade och eventuella gränsskyddssänk

ningar inom ramen för ett GA IT-avtal skulle heller inte vara tillräckliga med 

hänsyn till de anpassningskrav som bör vara uppfyllda före ett medlemskap 

fr.o.m. år 1995. Även på denna punkt anser jag det således vara nödvändigt 

med vissa principiella anpassningar av 1990 års beslut för att möta de nya 

krav som ett EG-medlemskap ställer. Det totala kompensationsbeloppet till det 

svenska jordbruket bör inte längre bara fastställas med hänsyn till nationella 

förhållanden och med hänsyn till de pågående GA IT-förhandlingarna. I stäl

let måste det totala stödet även avvägas mot behovet av anpassning av stöd

nivån inför ett EG-medlemskap. Eftersom gränsskyddssänkningar är ett bety

delsefullt medel för att uppnå kostnads- och stödsänkningar bör gränsskydds

sänkningar få vidtas på såväl animalie- som vegetabilieområdet. Jag återkom

mer i det följande med förslag i dessa delar för vegetabiliesektorn. Vidare av

ser jag att återkomma till regeringen under våren med konkreta förslag till 

gränsskyddssänkningar fr.o.m. den 1 juli 1993 i syfte att uppnå en anpass

ning till EG:s förhållanden. 

5 Anpassningsåtgärder inom jordbruket inför ett 
EG-medlemskap 

5.1 Åtgärder inom vegetabiliesektom för budgetåret 
1993/94 

Mitt förslag: Systemet med inlösenpriser skall fullföljas i enlighet med 

1990 års beslut samt kompletteras med ett differentierat arealbidrag med i ge

nomsnitt 700 kr/ha och år. För att jordbrukarna skall bli berättigade till areal

bidrag krävs att minst 15 % av stödarealen har anslutits till 1990 års omställ

ningsprogram fr.o.m. år 1993. Ersättning lämnas med i genomsnitt 4 000 

kr/ha för mark som ansluts till omställningen under år 1993. Företag med en 

stödareal under 20 ha undantas från omställningskravet. 

Referenspriserna för spannmål bör sänkas. 

Stöd lämnas budgetåret 1993/94 i form av arealbidrag för aktuell odling av 

spannmål och till produktion av grönmjöl. 

Omställningskommissionens förslag: Kommissionens förslag vad av

ser budgetåret 1993/94 överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. Kom

missionen föreslår dock att arealbidraget fastställs till 1 000 kr/ha och att de 

som redan är anslutna till omställningsprogrammet bör beredas möjlighet att 

lämna omställningen mot en för landet genomsnittlig avgift om 5 000 kr/ha. 

Kommissionen kopplar därutöver arealersättningen till ett särskilt trädeskrav. 

Remissinstanserna: Flertalet av remissinstansema anser att det finns skäl 

att anpassa jordbruket inför ett svenskt EG-medlemskap. De påpekar erneller-
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tid behovet av att ta ställning till åtgärder inom vegetabilie- och animaliesekto- Prop. 1992/93: 100 

rerna samtidigt. Merparten av remissinstanserna anser att det bästa sättet att Bilaga 10 

anpassa svenskt jordbruk till EG är att förstärka konkurrenskraften för svens-

ka jordbruksprodukter. Som exempel på hur detta bör uppnås nämns bl.a. 

ökad kompetens, prispress, kostnadssänkning och högre kvalitetskrav inom 

samtliga produktionsled. Riksrevisionsverket och Landsorganisationen i Sve-

rige framhåller vikten av att besluten i 1990 års livsmedelspolitiska reform 

kvarstår och avstyrker därmed Omställningskommissionens förslag. De anser 

att anpassning skall ske utan någon förändring av reformen. Övriga remissin-

stanser anser dock an den livsmedelspolitiska refonnen bör anpassas i viss ut-

sträckning. 
En stor andel av remissinstansema tillstyrker att man frångår 1990 års livs

medelspolitiska beslut och inför ett arealbidrag. Det råder dock delade mening

ar huruvida det bör kopplas till ett trädeskrav eller ej och hur kravet i så fall 

bör utformas. 
Jordbruksverket föreslår, som ett dtemativ till Omställningskommissio

nens förslag, att varaktighetskravet inom omställningsprogrammet slopas och 

intresset ökas för ytterligare anslutning under är 1993. Därmed kan priset sti

ga och stödet betalas över marknaden samt en större flexibilitet behållas. Någ

ra instanser anser att jordbrukarna bör tillåtas producera industri- och energi

grödor på den trädade marken. Andra förordar att det inte ställs något trädes

krav alls. Svenska naturskyddsföreningen föreslår att arealbidraget blir värde

differentierat så att man gynnar åkrar med största kollektiva nyttigheter och i 

regel också lägst resursförbrukning och miljöförstöring. Alternativodlarna 

och Biodynamiska föreningen anser att det bör ställas ett motkrav på att 30 % 

av åkerarealen består av vall. 

Skälen för mitt förslag: 

Inlösen av spannmdl 

Systemet med inlösenpriser för spannmål budgetåret 1993/94 bör stå fast 

enligt 1990 års beslut om livsmedels politiken (prop. 1989/90: 146, bet. 

1989/90: JoU25, rskr. 1989/90:327). Inlösenpriset för spannmål fastställdes 

i beslutet till 90 öre per kg. Det är av stor vikt att priset på bl.a. foderspann

mål är lågt för att på så sätt kunna reducera produktionskostnadema inom 

animalieproduktionen och därmed förstärka konkurrenskraften vid ett EG
medlemskap. Prisnivån på spannmål kan hållas på en låg nivå genom att 

gränsskyddet för spannmål sänks och att proteinfoderregleringen försvinner. 

Jag återkommer till dessa förändringar i det följande. 

Arealbidrag 

Inom EG införs i samband med reformeringen av den gemensamma jord

brukspolitiken som beslutades år 1992 ett arealbidrag som kompensation för 
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en samtidig sänkning av spannmålspriset. Arealbidraget skall i princip mot

svara skillnaden mellan dagens prisnivå och det riktpris som gäller då CAP

reformen genomförs. I EG lämnas arealbidrag för odling av spannmål, olje

växter och proteingrödor. 
I likhet med vad som kommer att gälla inom EG bör ocksä i Sverige det 

lägre produktpriset kompletteras med ett arealbidrag. För budgetåret 1993/94 
bör detta uppgå till 700 kr/ha. Detta innebär att 1990 års beslut som syftade 

till att vid produktionsbalans möjliggöra ett högre pris (115-120 öre/kg) mås

te frångås. Detta bör ske genom en sänkning av referenspriset och därmed 

gräns skyddet. 
Det svenska arealbidraget bör betalas ut för 1993 års spannmålsodling, 

dock maximalt motsvarande den areal som ingår i stödarealen för budgetåret 

1993/94 minskad med den areal som har anslutits till omställningsprogram

met. Stödarealen bör utgöras av arealen spannmål, oljeväxter, proteingrödor 

och areal ansluten till Omställning 90 enligt Jordbruksverkets stödregister ba

serat på grödfördelningen år 1990. Under budgetåret 1993/94 bör det inte 
lämnas någon arealersättning för den redan kontrakterade oljeväxtodlingen. 

Det kontrakterade genomsnittspriset vid 8 procents vattenhalt är 3 856 kr/ton 

för en kvantitet på 300 000 ton, vilket motsvarar ca 160 000 ha åker. Den 

arealbidragsberättigade arealen för budgetåret 1993/94 beräknas till ca 

1 140 000 ha. 

Arealbidraget bör differentieras enligt samma principer som gäller för nu

varande inkomst- och omställningsstöd där hänsyn har tagits till bl.a. avkast

ningsförmågan i olika områden. 

För vissa inhemskt producerade fodermedel, bl.a. grönmjöl, dvs. vall

foder som torkats genom upphettning, kommer konkurrenskraften att för

sämras bl.a. av de sänkta kostnaderna för proteinfodermedel som blir kon

sekvensen av mitt förslag rörande foderregleringen som tas upp i det följande 

(avsnitt 5.3). Det är dock svårt att beräkna produktionseffekten av den för

sämrade konkurrenskraften. 
I samband med riksdagens behandling av statsbudgeten för budget.'\ret 

1991/92 infördes ett selektivt och temporärt stöd till vissa valltorkningsföre

tag för skördeåren 1990--1992. Inom EG finns ett stöd till produktionen av 

grönmjöl. Som en konsekvens av att spannmåls- och fodermedelspriserna 

sjunker kommer prisnivån på grönmjöl att sjunka och lönsamheten minska. 

Utan kompletterande insatser finns det således en risk att de svenska före

tagen för valltorkning slås ut under tiden före ett medlemskap, trots att de 

skulle ha förutsättningar att ekonomiskt klara sig på EG:s villkor. 

Mot denna bakgrund anser jag att ett temporärt stöd till valltorknings

företag bör behållas under perioden fram till den 1 januari 1995. 

Fortsatt omställning 

Bedömningen av de framtida förutsättningarna för vegetabilieodlingen för

ändrades i och med att Sverige ansökte om medlemskap i EG. För den en-

.2 Rik1dagrn /9'!:!!'13. I .lcillll. Nr/()(/_ Bilaga /(I 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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skilde jordbrukaren framstår därigenom den analys som låg till grund för Prop. 1992/93: I 00 

I 990 års livsmedelspolitiska beslut och de övergångsåtgärder som då be- Bilaga 10 

slutades som mindre relevanta. 
Det nuvarande omställningsprogrammet inom vegetabilieproduktionen 

kommer därmed inte att få den effekt som förutsågs i 1990 års beslut. Även i 

perspektivet av ett svenskt medlemskap i EG krävs emellertid enligt regering

ens bedömning en fortsatt omställning mot en mer marknadsinriktad och ba

lanserad produktion. Det krav på produktionsbcgränsning som villkor för 

arealbidrag som kommer att tillämpas inom EG bör i princip kunna tillämpas 

också i Sverige antingen genom en ökad anslutning till omställningen eller i 

form av ett kompletterande trädesprogram. Omställningskommissionen före

slår det sistnämnda. Jag anser dock att det finns en rad fördelar med att i stäl

let utnyttja det existerande omställningsprogrammet. Detta sker lämpligast ge

nom att som motprestation för arealbidrag kräva att minst 15 % av stödarea

len, till den del den enligt Jordbruksverkets stödregister varit ansluten till 
programmet Omställning 90 eller utnyttjats för spannmåls-, oljeväxt- eller pro

teinfoderodling, ansluts till omställningen. Genom att utnyttja det nuvarande 

bidragssystemet understryks likheten mellan detta system och EG:s krav på 

årlig träda samtidigt som omställningen kan fullföljas utan att något nytt pa

rallellt system behöver införas. Genom att utnyttja det existerande bidrags

systemet ökar också möjligheterna att behandla samtliga företag på ett likartat 

sätt. Samtidigt behöver den enskilde jordbrukaren ej vara beroende av flera 

bidragssystem. 

Genom att anpa~sa kraven på det som produceras på omställd areal till de 

förhållanden som gäller inom EG tydliggörs likheterna i syftet mellan de båda 

systemen. Inom EG ges större möjligheter att utnyttja trädesarcaler för annan 

produktion än livsmedel som dock även innebär att en viss andel livsmedel 

får produceras. Enligt min mening konuner uu1yttjandet av åkermark för bio

bränsleproduktion att få ökad betydelse i framtiden. En anpassning till de 

villkor som gäller inom EG vad beträffar utnyttjandet av omställd areal ökar 

också möjligheterna att producera bl.a. energi- och industrigrödor på dessa 

arealer. Vad beträffar extensiva beten så godtas inte denna användning av trä

desareal inom EG. Den reformerade jordbrukspolitiken inom EG omfattar 

dock betydande stöd av andra slag till extensivt markutnyttjande och denna 

möjlighet bör därför behållas för omställd areal i Sverige. Även i övrigt bör 

villkoren för omställningsprograrnmet behållas. Följaktligen kvarstår kravet 

på en varaktig omställning. Jordbruksutskottet anförde i samband med 1990 

års livsmedelspolitiska beslut an det är av grundläggande betydelse för att om

ställningsarbetet skall bli framgångsrikt och för att jordbruket skall kunna 

medverka i produktionen av miljövänliga energifom1er an det skapas en var

aktig marknad för bioenergiprodukter. Regeringen har också genom olika 

åtgärder successivt förbättrat bioenergins konkurrenskraft. 

I enlighet med 1990 års livsmedelspolitiska reform skall det lämnas en er

sättning med 4 000 kr/ha för den mark som ansluts till omställningsprogram

met fr.o.m. år 1993. Företag med en stödareal under 20 ha bör undantas från 

18 



omställningskravet Jordbrukare som tidigare har anslutit sig till omställnings- Prop. 1992/93: 100 

programmet bör få tillgodoräkna sig denna omställningsareal vid beräkning Bilaga 10 

av omställningskravet. För producenterna är det en fördel att endast behöva 

konfronteras med ett bidragssystem. Dessutom missgynnas inte de företagare 

som anslutit sig till omställningen på ett tidigare stadium. 

Med anledning av attjag frångår Ornställningskornrnissionens förslag och i 

stället föreslår att arealbidraget knyts till omställningsprogrammet, är det rim

ligt att nyansluten omställningsareal fixeras till en bestämd yta först fr.o.m. år 

1994. Detta är angeläget eftersom en stor del av den berörda marken redan är 

besådd med höstgrödor, vilket minskar handlingsutryrnmet för berörda bru

kare. I vissa fall har producenter tagit i anspråk en så stor andel av arealen att 

resterande areal ej räcker för att uppfylla villkoren för arealbidrag. Det ankom

mer på Jordbruksverket att besluta om de närmare föreskrifterna för hur kra

vet på omställning skall tillgodoses i dessa fall. 

5.2 Åtgärder inom vegetabiliesektom för budgetåret 
1994/95 
Mitt förslag: Systemet med inlösenpriser skall förlängas t.o.m. 1994 års 

skörd samt kompletteras med ett fortsatt differentierat arealbidrag. För att 

jordbrukarna skall bli berättigade till arealbidrag krävs att minst 15 % av stöd

arealen har anslutits till omställning fr.o.m. år 1993. Företag med en stöd

areal under 20 ha undantas från omställningskravet. 

Arealbidrag lämnas budgetåret 1994/95 för den då aktuella odlingen av 

spannmål och oljeväxter. Nivåerna på inlösenpriser och arealbidrag skall 

beslutas senare. 

Omställningskommissionens förslag: Överensstämmer med mitt vad 

gäller principen om ett förlängt inlösenpris kompletterat med ett arealbidrag. 

Remissinstanserna: Remissutfallet är splittrat vad gäller Ornställningskom

missionens förslag att förlänga systemet med inlösenpriser för spannmål. Vis

sa remissinstanser avstyrker förslagen medan andra anser att stödformer som 

inlösenpriser i kombination med arealbidrag är att föredra framför andra lös

ningar, med hänsyn tagen till bl.a. miljö och problem med överskott. Angå

ende instansernas synpunkter på ett införande av arealbidrag vill jag hänvisa 

till det jag tidigare nämnt 

Skälen för mitt förslag: Enligt 1990 års beslut om livsmedelspolitiken 

skall det garanterade inlösenpriset successivt minska för att budgetåret 

1993/94 uppgå till 90 öre/kg spannmål. Efter 1993 års skörd skall enligt 

beslutet inte något inlösenpris finnas. Syftet med att trappa ner det garantera

de inlösenpriset var an underlätta övergången till en rnarknadsinriktad produk

tion. I beslutet antog man att vid tidpunkten för inlösenprisets avskaffande 

marknadsbalans skulle ha uppnåtts. Som jag tidigare nämnt innebär en anslut-
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ning till EG att förutsättningarna för vegetabilieodlingen väsentligt förändras. Prop. 1992/93: I 00 

Svenska vegetabilieproducenter kommer att förvänta sig en högre stödnivå Bilaga 10 

och därmed större utrymme för vegetabilieproduktion vid ett EG-medlem-
skap. I avvaktan på ett medlemskap kan då produktionen av överskon i Sve-

rige förväntas fortsätta 

Om inga förändringar görs i 1990 års beslut kommer därför det svenska 

priset att falla till världsmarknadsprisnivå. 

Inom ramen för CAP-reformen införs nya kompletterande stödformer som 

är mindre produktionsdrivande än nuvarande interventionspriser. Interventions

priserna sänks därför, men interventionssystemet behålls som en garanti mot 

alltför låga världsmarknadspriser. Jag anser därför att systemet med inlösen

priser bör förlängas så att de jordbrukare som i ett EG-perspektiv är konkur

renskraftiga inte tvingas upphöra på grund av att det saknas inlösenpris under 

ett enskilt år. En följd av anpassningen till de förhållanden som gäller inom 

EG blir också att spannmålspriset under budgetåret 1994/95 hålls på en låg 

nivå så att prissänkningen kommer konsumenten till del. Som jag tidigare 

nämnt sker detta bl.a. genom att gränsskyddet för spannmål sänks budgetåret 

1993/94. 

Således bör det också budgetåret 1994/)5 finnas ett garanterat inlösen pris i 

kombination med fortsatt arealersättning och sänkt gränsskydd. Nivåerna bör 

fastställas vid senare tillfälle, dock senast vid behandlingen av 1994 års bud

getproposition. En förutsättning för att erhålla arealbidrag år 1994 bör vara att 

jordbrukaren fr.o.m. år 1993 anslutit minst 15 % av stödarealen till omställ

ningsprogrammet. 

Angående systemet med arealbidrag i kombination med ytterligare omställ

ning vill jag i övrigt hänvisa till det som jag tidigare anfört vad gäller införan

det av arealbidrag budgetåret 1993/94. 

5.3 Fodennedclsregleringen 
Mitt förslag: Gränsskyddet för proteinfodem1edel tas bort den 1 juli 1993. 

Omställningskommissionens förslag: Överensstämmer med mitt för

slag. 

Remissinstanserna: Av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker fler

talet kommissionens förslag. 

Skälen för mitt förslag: Vid import till Sverige tas det ut en införselavgift 

på de flesta foderråvaror. Det är detta gränsskydd som utgör den svenska fo

derregleringen. Jag har tidigare i proposition (prop. 1992/93: 130) om vissa 

jordbrukspolitiska frågor redovisat min avsikt att föreslå regeringen att den 

1 januari 1993 sänka införselavgiften på proteinfodem1edel med 30 %. En 

sådant beslut har nu fattats. En gränsskyddssänkning på proteinfodermedel 

innebär en ökad konkurrens för inhemska fodem1edel och minskade foder-
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kostnader inom animalieproduktionen. Omställningskommissionen har gjort Prop. 1992/93: 100 

bedömningen att om införselavgifterna på fodermedel tas bort så kommer den Bilaga I 0 
ökade importen av proteinfoder att medföra minskad användning av spannmål 

motsvarande ca 50 000 ha. 

Inom EG finns inget eller litet gränsskydd för proteinfoder och spannmåls

substitut, vilket innebär an de svenska foderkostnaderna ligger väsentligt över 

de som gäller inom EG. Spannmålssubstitut är en beteckning för stärkelserika 

foder som används i stället för den inom EG hittills betydligt dyrMe och regle

rade spannmålen. Substituten kan vara råvaror som tapioka, majsglutenfoder 

och kli. 

Som ett led i den nödvändiga kostnadsanpassningen inför ett EG-medlem

skap föreslår jag att införselavgifterna för proteinfodermedel tas bort den 

1 juli 1993. Förändringen kommer på sikt att leda till väsentligt lägre kost

nader inom animalieproduktionen. Det leder emellertid också till att priserna 

på inhemska fodermedel måste sänkas för att dessa skall kunna konkurrera på 

marknaden. Avsteget från 1990 års beslut vad gäller det framtida priset på 

spannmål måste också ses mot denna bakgrund. Sammanlagt kan kostnads

minskningen inom animalieproduktionen till följd av dessa åtgärder beräknas 

till mellan 1 500 och 2 000 miljoner kronor. 

Vad gäller spannrnålssubstitut förekommer i dagsläget ingen större import 

till Sverige. Det kan dock inte uteslutas att mer eller mindre tillfällig import av 

substitut skulle kunna förekomma om gränsskyddet tas bon. Kostnader upp

kommer då för export av spannmål som trängs undan från marknaden. Mor 

denna bakgrund anser jag att gränsskyddet för spannmålssubstituten bör för

ändras i takt med förändringarna av referenspriset på spannmål och, i den 

mån proteinhalten i substituten är högre än i spannmål, även av den borttagna 

införselavgiften på proteinfodermedel. 

5.4 Åtgärder inom oljeväxtodlingen efter budgetåret 
I 993/94 

Mitt förslag: Inför 1994 års skörd skall ett särskilt system med inlösen i 

kombination med arealbidrag gälla för odlingen av oljeväxter. 

Odlingen bör inte understiga vad som krävs av beredskapsskäl. 

Omställningskommissionens förslag: överensstämmer i princip med 

mitt förslag. Vad gäller storleken på arealbidraget föreslår kommissionen att 

detta fastställs till I 000 kr/ha fr.o.m. 1994 års skörd. 

Remissinstanserna: Remissutfallet är blandat. Statens jordbruksverk anser 

att ett odlingsmål nås billigast och säkrast med ett anbudsförfarande. Om en 

lägre säkerhet kan accepteras och arealen kan tillåtas sjunka unC:er 145 000 ha 

har Jordbruksverket inget an erinra mot förslaget. Grossistförbundet Svensk 

handel anser att kommissionens förslag bygger på många osäkra faktorer och 
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är ofullständigt i vissa avseenden. Några instanser anser att fettvaruavgiften Prop. 1992/93: 100 
bör reduceras eller tas bort som ett led i en EG-anpassning. Bilaga 10 

Skälen för mitt förslag: För 1993 års skörd administreras stödet till olje
växtproduktionen med hjälp av ett anbudsförfarande enligt de riktlinjer som 

fastställdes i 1990 års beslut om livsmedelspolitiken. Levenrntörer av oljeväxt
frö har under våren 1992 länmat anbud till Statens jordbruksverk på en kvanti

tet och en pris till vilket man är intresserad av an leverera. De priser som fast

ställdes vid kontrakteringen ligger mellan 3,30 och 4,08 kr/kg frö, vilket är 

högt över EG:s intäkter per kg. Det motsvarar en bruttokostnad på 1 150 mil

joner kronor. 
Till grund för det produktionsmål som fastställdes i 1990 års beslut och 

som innebar att odlingen skulle upprätthållas på oförändrad nivå ligger bl.a. 

behovet av oljeväxtodling för an klara livsmedelsberedskapen. Omställnings

kommissionen har i sitt andra delbetänkande ifrågasatt om detta beredskaps

mål i perspek""tivet av ett medlemskap i EG inte kan komma att förändras. An
budsförfarandet förutsätter att man vill uppnå en viss kvantitet, vilket inte tor

de vara förenligt med CAP. 
EG:s marknadssystem för oljeväxter bygger på ett världsmarknadspris för 

frö på EG-marknaden kompletternt med ett arealbidrag. Arealbidraget för olje

växter är regionaliserat med ledning av avkastningsnivån för varje enskild re

gion. Genomsnittlig ersättning är 359 ECU eller ca 3 500 kr/ha. Priset i EG 
uppgår till ca 1,60 kr/kg och ligger därmed nära världsmarknadspriset för olje

växtfrö. 

Jag har i det föregående föreslagit att oljeväxtodling inte skall vara berätti

gad till arealbidrag budgetåret 1993/94. Inför 1994 års skörd däremot skall 

oljeväxtodlingen omfattas av ett garanterat inlösenpris för skörden i kombina

tion med arealbidrag. Anbudsförfarandet för att administrera stödet till olje
växtodlingen upphör därmed. Någon förändring av beredskapsmålct bör inte 
vidtas. Jordbruksverket har pekat på att om beredskapen ej behöver upprätt

hållas med hög säkerhet så kan målet för odlingen sättas lägre med hänsyn till 
möjligheterna att öka odlingen från ett år till ett annat. Odlingen bör emellenid 

inte annat än enstaka år tillåtas understiga vad som krävs för att behålla en 

hög säkerhet. Jag bedömer dock att produktionen med de förändringar som 
nu föreslås kan upprätthållas på i stort sett oförändrad nivå. 

Nivån på inlösenpriset för oljeväxtfrö bör fastställas vid samma tillfälle 

som priset för spannmål, dock senast vid behandlingen av 1994 års budget

proposition. 

5.5 Åtgärder för att främja ekologisk produktion 

Mitt förslag: Stödet till den ekologiska produktionens utveckling skall byg

gas ut inom områdena tillämpad forskning och utveckling, marknadsförings

insatser och kontroll. Sammanlagt skall 10 miljoner kronor per år anvisas för 

budgetåren 1993/94 och 1994/95 utöver nuvarande budgetmedel. 
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Omställningskommissionens förslag: Sammanfaller med mitt förslag. Prop. 1992/93: I 00 

Bilaga JO 
Remissinstanserna: Har i stort länmat kommissionens förslag utan erinran 

med hänvisning till miljö- och naturvårdsskäl. Vidare anser de flesta att ekolo-

gisk odling har goda förutsättningar i Sverige och kan bli en väsentlig produk-

tionsgren i framtiden. 

Skälen för mitt förslag: Stödet till den ekologiska produktionen bör byg

gas ut med 5 miljoner kronor till områdena tillämpad forskning och utveck

ling, med 3 miljoner kronor till marknadsföringsinsatser och med 2 miljoner 

kronor till kontrollorganisationerna. Finansiering av förslaget bör ske genom 

omfördelning av medel från de nuvarande direktbidragen till jordbruket. 

Ekologisk produktion bygger på en helhetssyn som omfattar de ekologis

ka, ekonomiska och sociala sidorna av lantbruksproduktionen, både i en lo

kalt och globalt perspektiv. De som framställer ekologiska produkter eftersträ

var bl.a. en produktion av högkvalitativa livsmedel, en miljö som tillgodoser 

husdjurens behov, en kulturlandskap med artrikedom och genetisk mångfald 

där organismernas utvecklingsmöjligheter säkras, en hushållande med natur

resurser samt största möjliga recirkulation av näringsämnen. Grunden för 

växtodlingen inom trädgård, jord- och skogsbruk är hänsynen till jordens 

struktur och bördighet, en mångfald i valet av grödor samt en varierad växt

följd. Ett ekologiskt lantbruk innebär dessutom balans mellan antalet djur och 

areal så an djuren utfodras i så stor utsträckning som möjligt med foder från 

den egna gården. 

Flertalet av de för ekologisk produktion uppställda målen sammanfaller 

med målsättningen inom konventionellt svenskt lantbruk. Svenskt lantbruk 

utvecklas mot att bli allt miljövänligare. I denna process är ekologisk produk

tion en viktig och pådrivande kraft. 

Kontrollorganisationen för ekologisk odling (KRAV) har fastställt regler 

för hur den ekologiska produktionen skall bedrivas. Till skillnad från t.ex. 

förhållandena i Danmark svarar de svenska producenterna av ekologiska pro

dukter i princip själva för kostnaderna för kontrollen, vilket motsvarade drygt 

4 miljoner kronor år 1991. Detta utgör ett hinder för utveckling av ekologisk 

djurhållning och framför allt för produktionen av ekologiskt framställt kött. 

Ekologiskt producerade livsmedel efterfrågas av ett stigande antal kvalitets

medvetna konsumenter. Produkternas marknadsandel är för närvarande ca 

1-2 %, men marknadsandelar om ca 5 % anses rimligt om säsongvariationer

na i produktionen kan bemästras. Marknaden för ekologiskt odlad fodersäd är 

mycket begränsad, men kan komma att utvidgas betydligt om marknaden för 

ekologiskt producerade kött- och mejerivaror kommer i gång. Efterfrågan på 

ekologiskt odlade grönsaker är stor och priserna ligger ca SO % över priset 

för konventionellt odlade grönsaker. Marknadsandelen för gröros<iker förvän

tas bli större än för andra ekologiska produkter. Marknaden för ekologiskt 

producerat kött är mycket begränsad och relativt obearbetad. Situationen för 

ekologisk mjölk.produktion är något bättre med ca 1 % av marknaden. Även 
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inom EG är efterfrågan på ekologiskt producerade produkter stor och därmed 

en tänkbar marknad för svenska producenter. 

Regeringen har utfärdat en förordning (1992: 1085) om utförsel av ekolo

giskt framställda produkter m.m. Förordningen tillgodoser de krav som EG 

fr.o.m. den 1 januari 1993 ställer vid import från tredje land av ekologiskt 

framställda produkter. Jordbruksverket beslut:l.r de föreskrifter som behövs 

för att export skall kunna ske. Härigenom vidgas möjligheterna att marknads

föra dessa produkter på EG-marknaden. 

I reformen av EG:s gemensamma jordbrukspolitik finns stöd till ekolo

giskt lantbruk med bland de kompletterande stöden till miljöfrämjande åtgär

der. Dessa stöd delfinansieras av EG med 50 % eller med 75 % inom de s.k. 

mindre gynnade områdena. För att erhålla ett stöd skall ett stödprogram utar

betas av medlemsländerna. Progrnmmet skall sedan godkännas av EG-kom

missionen. 

När det gäller att införa ett svenskt omläggningsstöd före år 1995 är det ett 

problem att EG:s villkor inte är kända. Omläggningsstödet är till sin natur 

långsiktigt och omläggningen sker successivt. Det blir därför bekymmersamt 

för alla inblandade parter om villkoren för stöd i avtal måste ändras under 

stödperioden. Jag finner det följaktligen olämpligt att införa ett dylikt stöd 

innan det godkänts av EG. Jag anser dock att det bör utarbetas ett förslag till 

stöd till omläggning till ekologisk produktion inom ramen för EG:s komplette

rande miljöprogram. 

5.6 Kostnader och finansiering för åtgärder inom 
vegetabiliesektom 
Mitt förslag: Kostnaderna som uppkommer vid införande av arealbidrag, 

stöd till produktion av grönmjöl samt stöd för främjande av ekologisk odling 

skall finansieras inom ramen för tillgängliga medel för direktbidragen och pris

regleringen. 

Omställningskommissionens förslag: överensstämmer i princip med 

mitt förslag. 

Skälen för mitt förslag: Genom de föreslagna åtgärderna för en anpass

ning inom vegetabiliesektom sker en minskning av produktionen och dänned 

en minskning av den kvantitet spannmål som behöver exporteras. Detta i kom

bination med ändrade valutakurser gör att kostnaderna för exporten sannolikt 

sjunker. Denna effekt reduceras dock till viss del när gränsskyddet för protein

foder försvinner och efterfrågan på inhemsk foderspannmål minskar. Den 

kvantitet med vilken efterfrågan har beräknats minska på grund av ändrad pro

teinfoderreglering är ca 200 000 ton. Skulle detta inträffa torde exportbehovet 

öka i samma omfattning med en kostnad av 106 miljoner kronor. Exportkost

naden är beräknad till 53 öre/kg. Totalt förväntas kostnaden för export vid 

normal skörd och oförändrade valutakurser bli ca 400 miljoner kronor. Med 
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en oförändrad förmalningsavgift bör därför tillgängliga regleringsmedel över- Prop. 1992/93: I 00 

stiga exportkostnaderna. Ej disponerade regleringsmedel tillsanunans med det Bilaga 10 

direktbidrag för budgetåret 1993/94, som jag i det följande föreslår skall an-

visas, bör disponeras för de åtgärder under budgetåret 1993/94 som jag nyss 

föreslagit. 

Kostnaden för arealbidrag kan beräknas uppgå till ca 800 miljoner kronor. 

Den areal för vilken det lämnas ett arealbidrag med 700 kr/ha budgetåret 

1993/94 är ca 1 140 000 ha. Arealen är beräknad utifrån 1990 års stödareal 

minskad med 500 000 ha som antas vara anslutna till omställningsprogram

met fr.o.m. år 1993 och ytterligare 260 000 ha med grödor såsom oljeväxter, 

sockerbetor, konservärter etc. Till detta kommer kostnaderna för fonsatt stöd 

till produktion av grönmjöl och stöd för främjande av ekologisk odling. 

Dessutom tillkommer kostnaden för fortsatt omställning enligt 1990 års 

livsmedelspolitiska beslut. Uppskattningsvis ansluter jordbrukarna ytterligare 

ca 125 000 ha till omställningsprogrammet år 1993. Till dessa företagare läm

nas en ersättning för den varaktiga omställningen med 4 000 kr/ha. Ersättning 

för nyanslutning till omställning av mark år 1993 beräknas således till ca 

500 miljoner kronor. 

Konsumenteffekten av att priset för spannmål sänks beräknas bli ca 

200 miljoner kronor. 

5.7 Grunder för anpassningsåtgärder inom animaliesektorn 

Mitt förslag: Justeringar av direktstöd och gränsskydd ska1\ kunna vidtas i 

syfte att anpassa pris-, stöd- och kostnadsnivåer inom animalieproduktionen 

till EG:s nivåer. 

Kommissionens förslag: Principerna i kommissionens förslag överens

stämmer med mina. 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser ställer sig positiva till prin

cipen att såväl direktstöd som gränsskydd skall kunna justeras i syfte an an

passa pris-, stöd- och kostnadsnivåer till de som råder inom EG. 

Statens jordbruksverk anser att fördelarna med gränsskyddssänkningar 

uppväger nackdelarna men påpekar att sänkningar av det svenska gränsskyd

det skulle kunna medföra krav på EG an sänka sin gränsskydd då Sverige blir 

medlem. Jordbruksverket vill heller inte utesluta en möjlig utvidgning av det 

bilateralajordbruksavtalet med EG. 

Jordbruksverket delar kommissionens bedömning av de anpassningar som 

blir nödvändiga vid ett EG-medlemskap, men betonar an det är osäkert vilken 

prisnivå som kommer an råda i Sverige vid en medlemskap. Jordbruksverket 

betonar också att det inte är det totala anpassningsbehovet vid eu medlemskap 

som är den centrala frågeställningen utan de olika produktionsgrenarnas för

måga till anpassning och beroende av anpassningstidens längd. Jordbruksver

ket gör bedömningen an för vissa produktionsgrenar skulle en längre anpass-
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ningsperiod kunna innebära bättre anpassningsmöjligheter och därmed bättre Prop. 1992/93: 100 

möjlighet att utveckla en långsiktig konkurrenskraft. Behov av en längre an- Bilaga 10 
passningsperiod kan bero på behov av strukturrationaliseringar inom produk-
tionsgrenen eller på att en stor del av kostnaderna är fasta eller på att det är en 
lång produktionscykel. Behovet av övergångsåtgärder kommer dock enligt 

Jordbruksverket att bero på hur övriga stödinsatser - exempelvis regional-, 
struktur- och miljöstöd - kommer att utvecklas efter ett EG-inträde. 

Jordbruksverket har betonat an effekten av den senaste tidens valutaföränd

ringar blir ett minskat anpassningsbehov vid ett EG-inträde jämfört med kom

missionens beräkningar. 

Aera remissinstanser påtalar att även en effektivisering inom förädlingsin

dustrin är nödvändig för att den skall klara konkurrensen. Grossistförbundet 
Svensk handel påpekar att det råder betydande skillnader i produktivitet mel

lan förädlingsindustri i Sverige och EG och att effektiviteten i industriled i 

hög grad påverkar priserna i primärproduktionen. SLU understryker att det är 

angeläget att följa upp hur fördelningen blir mellan primärproduktion och för
ädlingsled då referenspriser sänks. 

Skälen för mitt förslag: Sverige har generellt sett ett högre produktions
kostnadsläge än EG. Till skillnad från vegetabilieområdet ligger dock även 

pris- och stödnivåerna inom animalieområdet över motsvarande nivåer inom 

EG. Det finns således trots en förändrad växelkurs fortfarande behov av en 
sänkning av dessa nivåer. Skall den svenska animalieproduktionen vara kon

kurrenskraftig vid ett EG-inträde måste de svenska nivåerna anpassas i rikt
ning mot nivåerna i våra närmaste konkurrentländer. 

Det nyligen fattade beslutet om vissa jordbrukspolitiska frågor (prop. 

1992/93: 130, bet. 1992/93:JoU9, rskr. 1992/93: 102) innebär bl.a. att direkt
bidragen till jordbruket reduceras. Regeringen har också fattat beslut som 
innebär att gränsskyddet på fodennedel sänks. Därmed har ett första steg 

tagits i den nödvändiga anpassningen av stöd- och produktionskostnader. Så 

länge stödnivåerna i Sverige är högre än i EG måste också kostnadssänkning
ar vidareföras genom sänkningar av pris- och stödnivåer inom animalieområ
det. Ytterligare anpassningar av pris- och stödnivåer, utöver de kostnadsrela

terade sänkningarna, är nödvändiga för att åstadkomma en stark och konkur

renskraftig jordbruksnäring inför EG-inträdet. Åtgärdernas omfattning är till 

viss del beroende av valutakursförändringar men är också beroende av beho

vet av strukturella förändringar inom livsmedelssektorn. Anpassningar måste 

kunna åstadkommas såväl genom sänkning av direktbidrag som genom sänk

ning av referenspriser och därmed sänkning av gränsskydd. Som jag tidigare 

anfört förutsätter en sådan anpassning ett avsteg från 1990 års beslut. För att 

möjliggöra en sänkning av pris-, stöd- och kostnadsnivåerna bör 1990 års be
slut frångås på denna punkt och möjlighet ges att sänka såväl gränsskydd 

som direktbidrag. 

En anpassning av direktstöden bör ske så att dessa överensstämmer med 

motsvarande direktstöd inom CAP. De direktbidrag som saknar motsvarighet 
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i EG bör, i enlighet med Omställningskommissionens förslag, fasas ut för att 

möjliggöra konkurrenskraftig produktion vid ett EG-inträde. 

Som jag tidigare nämnt avser jag an återkomma till regeringen med konkre

ta förslag till bl.a. gränsskyddssänkningar fr.o.m. den l juli 1993 i syfte att 

uppnå en anpassning till EG:s förhållanden. Förslagen bör föreläggas riks

dagen under våren. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna vad jag har för

ordat om 

1. principerna för fastställandet av kompensationsbeloppet till 

jordbruket (avsnitt 4.3), 

2. vegetabiliesektom budgetåret 1993/94 (avsnitt 5.1 ), 

3. vegetabiliesektom budgetåret 1994/95 (avsnitt 5.2), 

4. fodermt".delsregleringen (avsnitt 5.3), 

5. oljeväxtodlingen efter budgetåret 1993/94 (avsnitt 5.4), 
6. främjandet av ekologisk produktion (avsnitt 5.5), 

7. finansieringen av åtgärder inom vegetabiliesektorn (avsnitt 5.6) 
samt 

8. grunderna för anpassningsåtgärder inom animaliesektorn (avsnitt 

5.7). 
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A. Jordbruksdepartementet m.m. 

A 1. Jordbruksdepartementet 
1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

27 056 243 
30482 000 

32 625 000 

Jordbruksdepartementets arbete i samband med förhandlingar inför ett 

svenskt medlemskap i EG kommer att öka i omfattning. För detta ändamål 

har jag beräknat en resursförstärkning motsvarande 1 miljon kronor. 

Genom omfördelning av medel inom regeringskansliet tillförs departemen

tet 182 000 kr för vissa telefonkostnader. 

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 32 625 000 kr. Medels

behovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna om 
2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett för

slag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat en 

modell som bör tillämpas. Jordbruksdepartementet kommer fr.o.m. budget
året 1993/94 att tillämpa denna modell. Jordbruksdepartementet kommer där

för att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen un

der ifrågavarande anslag förs till detta konto. 
Anslaget för Jordbruksdepartementet har budgeterats utan hänsyn till de 

tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne

kostnadspålägget, den ändrade finansieringsfonnen för Statshälsan, övergång
en till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av 

anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovi
sats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda 
frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens dis

position kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och 
kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 32 625 000 kr. 

A 2. Lantbruksråd 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

6 689 196 

5 521 000 
7 353 000 

Lantbruksråden har till uppgift att inhämta och förmedla kunskaper om 

jordbruket, skogsbruket och fisket samt därmed sammanhängande näringar i 

de länder eller internationella organisationer som ingår i deras verksamhetsom-
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råden. För närvarande är lantbruksråden placerade i Bonn, Bryssel, Moskva, 

Rom och Washington. 

Under anslaget har jag beräknat medel för ytterligare en lantbruksrådstjänst 
i Bryssel. Denna tjänst inrättades i september 1992 och finansieras innevaran

de budgetår över anslaget Fiskeriverket. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut
gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud

getförslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lantbruksråd för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags

anslag på 7 353 000 kr. 

A 3. Utredningar m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

17555163 

9 313 ()()() 

9 313 ()()() 

Reservation 766 792 

Utöver utgifterna för departementets kommitteer och arbetsgrupper betalas 

från anslaget kostnaderna för den jordbruksekonomiska undersökningen. Un

der anslaget täcks även kostnaderna för Konsumentberedningen. 

Fr.o.m. budgetåret 1993/94 övergår ifrågavarande anslag till ramans\ag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett raman

slag på 9 313 000 kr. 

A 4. Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 

1991/92 Utgift 35 106 698 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

3 3 ()()() ()()() 
36 ()()() ()()() 

Från anslaget betalas utgifter för Sveriges deltagande i vissa internationella 

organisationer och för internationellt samarbete inom Jordbruksdepartemen

tets verksamhetsområde. 

För budgetåret 1993/94 har jag beräknat medelsbehovet enligt följande. 

1. FAO- Världslivsmedels
rådet 

2. lntemationella råvaru
organisationer 

1992/93 

2 6 500 ()()() 

170 ()()() 

Beräknad ändring 
1993/94 

+ 3 ()()() ()()() 
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1992/93 Beräknad ändring 
1993/94 

3. Internationella rådet för 
havsforskning I 400 000 

4. Internationella organisa-
tioner och förhandlingar 
på fiskets område 700000 

5. Unionen för skydd av växt-
förädlingsproduk:ter 400000 

6. Nordiskt samarbete 700000 
7. Bilateralt samarbete 920 000 
8. Diverse internationella 

organisationer och kon-
gresser 2 210 000 

33 000 000 + 3 000 000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen 
att till Bidrag till vissa internationella organisationer mm. för budget

året 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 36 000 000 kr. 
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B. Jordbruk och trädgårdsnäring 

B 1. Statens jordbruksverk 
1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

97 666 685 
127 045 ()()() 

113 077 ()()() 

Statens jordbruksverk är central förvaltningsmyndighet med uppgift att ver

ka för en positiv utveckling av jordbruksnäringen, trädgårdsnäringen och ren

näringen på ett sätt som tar hänsyn till kraven på en god miljö, en god hushåll

ning med naturresurserna, ett gott djurskydd och en regional utjämning av 

sysselsättning och välfärd. Verket har i uppgift att dels handlägga frågor 

kring den av riksdagen beslutade omställningen av jordbruket, dels följa ut

vecklingen inom sitt område med anledning av denna. 

Statens jordbruksverk har av regeringen fått dispens från kravet att lämna 

resultatredovisning i sin årsredovisning. Skälet till denna dispens är att verk

samheten är så ny att någon resultatinformation ännu inte är möjlig att lämna. 

Den revisionsberättelse som Riksrevisionsverket (RRV) lämnat avser gransk

ning av årsredovisning som är upprättad efter den nya ordningen med undan

tag för resultatredovisningen. 

Jordbruksverket föreslår inga förändringar i inriktningen på verksamheten 

för perioden. 

Statens jordbruksverks anslagssparande uppgick för budgetåret 1991/92 

till 48 631 000 kr. Att anslagssparandet blev så stort berodde bl.a. på att för

valtningskostnadema blev lägre än beräknat eftersom nyanställning av perso

nal till den nybildade myndigheten skedde successivt under budgetåret. Över

skottet påverkades också av att en del beslutade åtgärder inom området Miljö

inriktad växtodlingsrådgivning inte hann leda till utbetalningar under budget

året. 

Anslagssparandet kommer under budgetåren 1992/93 och 1993/94 att an

vändas till ökade arbetsinsatser för EG-förbcredelser och implementering av 
ett EES-avtal. 

För att kunna finansiera de ökade kostnader som förberedelsearbetet inför 

en EG-anslutning innebär, krävs, utöver det beräknade anslagssparandet, yt

terligare förstärkning med 10 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 

Jordbruksverket föreslår dessutom art 500 000 kr tillförs anslaget för finan

siering av genbanksverksamheten samt 600 000 kr för finansiering av tilläggs

utbildning för utländska veterinärer. 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92-1993/94 

bör ligga fast. Gällande riktlinjer förlängs till att omfatta även budget

året 1994/95. 

Resurser: 
Ramanslag 1993/94 113 077 000 kr. 

Planeringsram: 

1993/94 

113 077 000 kr 

1994/95 

113 077 000 kr 

För tillsyn enligt 6 a och 6 b §§ lagen (1979:425) om skötsel av jordbruks

mark bör 3 miljoner kronor få disponeras under detta anslag för budgetåret 

1993/94. För miljöinriktad växtodlingsrådgivning har för budgetåret 1992/93 

anvisats 27 109 000 kr. Motsvarande medel bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 

anvisas under anslaget Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. 

Ökade resurser inför ett EG-medlemskap 

Förberedelserna inför ett EG-medlernskap och ett genomförande av en EES

avtal kräver en betydande insats från .lordbruksverkets sida. De ökade arbets
uppgifterna omfattar bl.a. förstärkt bevakning av EG:s gemensamma jord

brukspolitik, utbildning av personal, anpassningar till följd av en EES-avtal 

m.m. För dessa ändamål behövs dels omprioriteringar inom Jordbruksver

kets anslag, dels en resursförstärkning. För budgetåret 1993/94 har kostnader

na för Jordbruksverket uppskattats till 30 miljoner kronor. Jag har räknat med 

en resursförstärkning på 8 miljoner kronor för detta ändamäl. Resterande re

sursbehov för dessa åtgärder får, liksom budgetåret 1992/93, finansieras ge

nom omprioriteringar och ianspråktagande av anslagssparande. 

Jag anser att Jordbruksverket bör kunna finansiera genbanksverksamheten 

genom omprioritering inom verksamheten. Detsamma bör gälla för finansie

ringen av tilläggsutbildningen för utländska veterinärer. 

R esulrarbedömning 

Regeringen har lämnat Statens jordbruksverk dispens från att i årsredovisning 

lämna resultatredovisning, vilket innebär att det inte finns någct underlag för 

att göra en bedömning av effektiviteten för någon av verksamhctsgrenama. 

Jag kan konstatera att RRV inte haft några invändningar i revisionsberättel

sen avseende Statens jordbruksverk. Jag avstår dock från att kommentera det 
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ekonomiska resultatet då en fullständig bild av detta inte kan erhållas för bud

getåret 1991/92. 

Slutsatser 

De riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetproposition bör gälla även för 
budgetåret 1993/94. Riktlinjerna för Jordbruksverket bör även omfatta bud

getåret 1994/95. Skälet är att det på så sätt är möjligt att, med utgångspunkt i 
ett underlag omfattande Jordbruksverkets årsredovisning, under våren 1993 

utarbeta nya direktiv för verket inför en fördjupad prövning från regeringens 

sida i 1995 års budgetproposition. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett för

slag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 

den modell som bör tillämpas. Statens jordbruksverk kommer fr.o.m. budget
året 1993/94 att tillämpa denna modell. Jordbruksverket kommer därför att till

gelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medel under ifrågavar

ande anslag förs till detta konto. 
Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud
getförslag. 

Anslaget för Jordbruksverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska 

justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads

pålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till 

lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av ansla

gen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 

chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, 

avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition 
kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför 
avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens jordbruksverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram
anslag på 113 077 000 kr. 

B 2. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m. 

1991/92 Nettoinkomst 30 533 054 
1992/93 Anslag 14 842 000 

1993/94 Förslag 10 000 000 

Från anslaget utbetalas bidrag till yttre och inre rationalisering enligt för

ordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering (om

tryckt 1988:999). 

3 Riksd11f!.<'ll J'Nli'J3. I .1<1111/. Nr /IJO. Bi/11g<1 JO 
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Bidrag lämnas också enligt förordningen (1987 :606) om statligt regionalt Prop. 1992/93: 100 

stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag. Därutöver används anslaget för vis- Bilaga I 0 

sa speciella ändamäl. 

Statens jordbruksverk 

Utfallet för budgetåret 1991/92 har liksom tidigare år påverkats av de över

skott som har uppkommit i jordfondsverksamheten. 

Bidragsramfiir inre rationalisering 

Anslaget är i detta avseende aktuellt endast för utbetalning av redan tidigare 

beviljade bidrag. 

Bidragsramfär yttre rationalisering 

Den skogliga rationaliseringen är från allmän synpunkt mycket angelägen. Bi

draget utgör en viktig förutsättning för att större omarronderingsprojekt skall 

komma i gång och kunna genomföras. I anslutning till ändringarna av jordför

värvslagen som trädde i kraft den 1 juli 1991 har en antal omarronderingsom

råden utpekats. 

Mot denna bakgrund föreslår Jordbruksverket att bidragsramen för yttre 
rationalisering höjs från 5 miljoner kronor till 12 miljoner kronor för budget

året 1993194 i avvaktan på vilka resultaten blir av den kommande proposition

en med anledning av Fastighetsbildningskostnadsutredningens förslag. Till 
följd av detta bör anslaget höjas riJI 21 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Bidragsramen för yttre rationalisering bör vara 5 miljoner kronor. För närva

rande lämnas framför allt stöd till vissa omarronderingsprojekt i Kopparbergs 

län. Stöd till dessa projekt bör lämnas i den utsträckning det är möjligt. 

Däremot bör stöd till nya projekt inte beviljas från detta anslag. Anslaget 

bör därför avvecklas på sikt. För budgetåret 1993/94 bör anslaget föras upp 

med 10 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att under budgetåret 1993/94 statsbidrag be" iljas till jord

brukets rationalisering med sammanlagt högst 5 000 000 kr, 

2. till Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m. för budgetåret 

1993194 anvisa ett förslagsanslag på 10 000 000 kr. 
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B 3. Markförvärv för jordbrukets rationalisering 
1991/92 Utgift 1 000 Reservation 

1992/93 Anslag 1 000 

1993/94 Förslag 1 000 

Jordfonden används för att betala länsstyrelsernas (lantbruksenhetemas) 

kostnader för fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalise

ring på lantbrukets område. 

Jordfondsfastighetema skall främst användas för att främja en från allmän 

synpunkt lämplig utveckling av företag inom jordbruket, skogsbruket och 

trädgårdsnäringen. Fastigheterna skall också användas för att främja bosätt
ning och sysselsättning i glesbygd. 

För budgetåret 1992/93 disponeras en rörlig kredit om 35 miljoner kronor 

för jordfondsändamål. 

Statens jordbruksverk 

Jordfonden är ett effektivt medel i arbetet med att å.stadkomma bättre arronde

ring i starkt ägosplittrade områden. Att stödja omarronderingsprojekt i sMana 

områden ingår bland resultatmålen för Jordbruksverket. Fonden har också be

tydelse i arbetet för glesbygdsutvecklingen och sysselsättningen på företagen 
där. Fonden används även för inlösen av fastigheter enligt JO a och J4 §§ 

jordförvärvslagen (1979:230, omtryckt 1991 :670) samt för inlösen av vissa 

fastigheter vid hög skuldsättning hos jordbrukare. Dessutom kommer fonden 
till användning för att underlätta från samhällets synpunkt viktiga arbeten som 

väg- och järnvägsbyggen. 

Jordfonden har inte förstärkts under 1980-talet. Under denna tid har fastig

hetsprisema fördubblats, vilket innebär att fondens kapacitet halverats. Detta i 

förening med statens skyldighet att lösa in fastigheter och en långsammare för
säljning än väntat av vissa jordfondsfastigheter ledde till att fondens likviditet 
försämrades i början av år 1991. Jordbruksverket har därför beviljats en rör

lig kredit på 35 miljoner kronor att disponeras för jordfondsändamål för bud
getåret 1992/93. 

Svårigheterna att avyttra fastigheter beror framför allt på den osäkerhet 

som råder inom såväl jordbruket som skogsbruket vilket i sin tur leder till 

ökad försiktighet att med nuvarande prisnivå investera i jord- och skogs

bruksfastigheter. Ett uttalat mål är dock att omsättningshastigheten i jordfon

den skall vara hög. För att uppnå resultatkravet på en ökad omsättningshas

tighet på jordfonden har Jordbruksverket under året kartlagt åldersstrukturen 

för fastighetsinnehavet. Samtliga länsstyrelser har treårsplaner för avveckling 

av de fastigheter som förvärvades före år 1987. 

Jordbruksverket anser det helt nödvändigt att den rörliga krediten på 

35 miljoner kronor kan disponeras även under budgetåret 1993/94. 

Prop. 1992/93: 100 
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Föredragandens överväganden 

Med tanke påjordfondens ansträngda likviditet bör en rörlig kredit på 35 mil

joner kronor ställas till Jordbruksverkets förfogande för jordfondsändamål un

der budgetåret l 993f)4. Härigenom behålls en beredskap för inlösen av fastig

heter enligt jordförvärvslagen samt för inlösen av fastigheter från skuldtyngda 

jordbrukare. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att en rörlig kredit på 35 miljoner kronor i Riksgäldskon

toret får disponeras för jordfondsändamål under budgetåret 1993/94, 

2. till Markförvärv för jordbrukets rationalisering för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1 000 kr. 

B 4. Täckande av förluster på grund av statlig 
kreditgaranti 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

39 968 558 

19 928 000 
19 928 000 

Från anslaget betalas utgifter för att täcka förluster på gru:i.d av statlig ga

ranti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, förvärv och drift av 

jordbruk, maskinh:'.\.llning inom jordbruket, trädgårdsnäringens rarionalisering 

m.m. och rennäringens rationalisering m.m. samt regionalt stöd till jordbruks

och trädgårdsföretag i norra Sverige. 

Statens jordbruksverk 

Anslag m.m. 

Av de redovisade förlusterna budgetåret 1991/92 hänför sig 18,2 miljoner kro

nor till jordbruksföretag och 19,4 miljoner kronor till trädgårdsföretag. 

Förlusterna kommer troligen att fortsätta att öka under de närmaste åren till 

följd av påfrestningar i samband med jordbrukets omställning. Därtill kom

mer förluster på statliga garantier för lån rill trädgårdsföretag, rennäringen och 

delar av det regionala stödet. Förlusterna på lån till trlidgårdsföretag har varit 

ovanligt stora under budgetåret 1991/92. Även kommande budgetår bedöms 

förlusterna bli stora. 

Jordbruksverket uppskattar därför medelsbehovet för budgetåret 1993/94 

till totalt 40 miljoner kronor. 

Prop. 1992/93:100 
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Kreditgarantiramar 

Utestående kreditgarantier, miljoner kronor 

1991/92 

Ram 

3 830 

Utfall 

2 111 

1992/93 

Ram 

3 791 

Beräknat utfall 

2 100 

1993/94 

Ram, förslag 

3 771 

Efterfrågan på lånegarantier har minskat under senare år främst beroende 

på låg investeringsverksamhet i jordbruket och god tillgång på medel på kre

ditmarknaden. Efter de senaste årens kreditförluster hos de svenska bankerna 

har dessa stramat åt utlåningen. Det bör leda till ökad efterfrågan på lånegaran

tier. 

Jordbruksverket bedömer att nuvarande engagemangsram kommer att vara 

tillräcklig för efterfrågan under budgetåret 1993/94 under förutsättning att för

hållandena på kreditmarknaden inte förändras radikalt. 

Föredragandens överväganden 

Utgifterna för att täcka förlusterna hos företag med statliga kreditgarantier upp
går till 39 miljoner kronor för budgetåret 1991/92. I enlighet med riksdagens 

tidigare ställningstagande skall garantiramen reduceras med motsvarande be

lopp. 

Engagemangsramen uppgfu- under budgetåret 1992/93 till 3 791 miljoner 

kronor. Jag bedömer i likhet med Jordbruksverket att ramen kommer att vara 

tillräcklig för efterfrågan under nästa budgetår. Anslaget bör föras upp med 

19 928 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 19 928 000 kr. 

B 5. Stöd till skuldsatta jordbrukare 

1991/92 utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

730 692 

10 000 000 

10000 000 

Från anslaget betalas stöd för räntebidrag och avvecklingsbidrag enligt för

ordningen ( 1990: 1092) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare. 

Prop. 1992/93: I 00 
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Statens jordbruksverk 

Stödfonnen har ännu ringa omfattning, bl.a. beroende på de omställningsstöd 

som har lämnats under de gångna budgetåren. När dessa minskar i omfatt

ning eller upphör kan behovet av det här aktuella stödet väntas öka. 
Med hänsyn till osäkerheten om medelsbehovet föreslår Jordbruksverket 

oförändrat anslag på 10 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör i enlighet med Jordbruksverkets förslag föras upp med oföränd

rat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till skuldsatta jordbrukare för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett förslagsanslag på 10 000 000 kr. 

B 6. Startstöd till jordbrukare 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

16 232 755 
30 ()()() ()()() 

3 8 ()()() ()()() 

Från anslaget utbetalas stöd enligt förordningen ( 1990:980) om startstöd 
till jordbrukare. 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverket har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 
38 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

I förhållande till de kostnadsberäkningar för stödet som gjordes i samband 

med 1990 års livsmedelspolitiska beslut innebär Jordbruksverkets förslag att 

utgifterna blir 7 miljoner kronor lägre än beräknat. 

Anslaget bör i enlighet med Jordbruksverkets förslag föras upp med 

38 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Startstöd tillhör en av de stöd

fonner som förekommer inom EG:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Startstöd till jordbrukare för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
förslagsanslag på 38 000 000 kr. 
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B 7. Stöd till avbytarverksamhet m.m. 
1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

439 608 631 
435 ()()() ()()() 
435 ()()() ()()() 

Anslaget disponeras med 265 miljoner kronor för avbytarverksamhet, 

30 miljoner kronor för företagshälsovård, 65 miljoner kronor för ett social

försäkringsskydd och 75 miljoner kronor för produktionsanpassningsåtgär

der. 

Statens jordbruksverk 

I avvaktan på resultatet av utredningen av den framtida finansieringen av vis

sa sociala åtgärder föreslår Jordbruksverket oförändrat belopp för budgetåret 

1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Lantbrukarnas riksförbund har i skrivelse den 9 december 1992 föreslagit föl
jande preliminära fördelning för budgetåret 1993/94, nämligen för avbytar

tjänst 210 miljoner kronor, företagshälsovård 30 miljoner kronor, socialför

säkringsskydd 120 miljoner kronor och produktionsanpassningsåtgärder 
75 miljoner kronor. 

En särskild utredare med uppdrag att utreda den framtida finansieringen av 

vissa sociala åtgärder för jordbrukare kommer inom kon att lämna förslag till 

regeringen. 

Anslaget bör, i avvaktan på ställningstagande till detta förslag, föras upp 

med oförändrat 435 miljoner kronor. Jag avser att i annat sammanhang åter
komma till regeringen med förslag till fördelning av medlen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till avbytarverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 an

visa ett förslagsanslag på 435 000 000 kr. 

B 8. Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra 
Sverige 

Regeringen gav den 18 juni 1992 Statens jordbruks verk i uppchag att se över 

stödformerna och stödberäkningarna samt ge förslag till stödnivå för budget

året 1993/94. Uppdraget redovisades i december 1992. 

Prop. 1992/93:100 
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Jag har för avsikt att återkomma till regeringen i fråga om överväganden 

om stödet och anslagsberäkning efter det att förslaget har remissbehandlats. 
Jag föreslår därför att anslaget tas upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild 

proposition i ämnet, 
till Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige för 

budgetåret l 993/94 beräkna ett förslagsanslag på 955 000 000 kr. 

B 9. Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 

1991/92 utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

1064959 
1538000 
1538000 

Reservation 2 312 320 

Anslaget används i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader och 

andra fasta anläggningar på fjällägenheter, till underhåll och upprustning av 

lägenheter, till avvecklingsbidrag och avträdesersättning åt innehavare av fjäll
lägenheter, till gästgiveribestyr samt till inlösen av byggnader m.m. i vis~a 

fall. 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverket bedömer behovet av medel för budgetåret 1993/94 till oför
ändrat 1,7 miljoner kronor. Därvid har hänsyn tagits till såväl beräknade utgif

ter för inlösen av byggnad~r på bestående tjällägenheter som de inkomster om 
ca 200 000 kr på arrendeavgifter m.m. som redovisas under anslaget. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget för budgetåret 1993/94 bör föras upp med 1 538 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på l 538 000 kr. 

B 10. Omställningsåtgärder i jordbruket m.m. 
1991/92 Utgift 7 650 798 174 
1992/93 Anslag 2 335 502 000 
1993/94 Förslag 2 212 001 000 

Anslaget disponeras huvudsakligen för de olika omställningsåtgärder som 

vidtas inom jordbruket, bl.a. inkomststöd, omställningsstöd och anläggnings-

Prop. 1992/93: I 00 
Bilaga 10 
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stöd inom vegetabilieproduktionen samt omställningsåtgärder inom mjölk- Prop. 1992/93: I 00 

och köttproduktionen. Bilaga 10 

Anslag 

Inkomststöd 
Omställningsstöd 
Anläggningsstöd 
Exportkostnad för 

spannmål 
Inlösen av oljeväxter 
Omställningsprogram 

för mjölkproduktion 
Köttexport 
A vveå.lingsersättning 

till mjölkproducenter 
Pristillägg får- och lamm

kött 
V allfröstöd, m.m. 
Direktbidrag 

Summa 

1992/93 

1000 000000 
300000000 
200000000 

1000 
600 000000 

1000 
150 000000 

50000000 

12 000000 
23 500000 

J_ 

2 335 502 000 

I På 1illäggsbudge1 har anvisalS 1,6 miljarder kronor för ändamålet 

Statens jordbruksverk 

Beräknad ändring 

1993/94 

Föredraganden 

- 1 000 000 000 
200000000 

390 000 000 

I 000 
50 000 000 

20 000 000 

12 000 000 
1500000 

+ 1 550 000 000 

123 501 000 

Fr.o.m. budgetåret 1993/94 upphör enligt 1990 års beslut inkomststödet, om
ställningsprogrammet för mjölkproduktionen, pristillägget på får- och lamm

kött och stödet till valltorksföretag. Under detta anslag beräknas I 00 miljoner 
kronor för omställningsstöd samt 200 miljoner kronor för an/äggningsstöd. 

Beloppen har beräknats med utgångspunkt i de prognoser för arealstöden 
som Statens jordbruksverk har gjort. Stödramen för anläggningsstödet är 

maximerad till 500 miljoner kronor och är fulltecknad. Villkor m.m. för stö

den finns i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anlägg
ningsstöd till jordbrukare m.m. (omtryckt 1991: 1177). 

lnlösensystemetför spannmål skall enligt beslutet om en ny livsmedelspo

litik behållas övergångsvis men med successivt sänkt inlösenpris. I den ut

sträckning det uppstår spannmålsöverskott under denna period och dessa inte 

kan finansieras av de interna avgifter som också behålls övergångsvis skall 

kostnaderna belasta statsbudgeten. En förslagsvis anslagspost på 1 000 kr 

bör tas upp för ändamålet. Från denna anslagspost bör också täckas kostna

derna för de objektiva skördeuppskattningarna. Dessa har tör budgetåret 

1993/94 beräknats till 13 miljoner kronor. 
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Den svenska oljeväxtodlingen skall enligt riksdagens beslut bibehållas på Prop. 1992/93: I 00 

oförändrad nivå. Staten skall under en övergångstid av fyra år fr.o.m. budget- Bilaga 10 

året 1991/92 täcka kostnaderna för detta. Finansieringen av inlösen av den 
svenska oljeväxtskörden sker delvis med intäkter från försäljning av och fett-

varuavgifter på inhemsk olja. Därutöver beräknas ett behov av ca 580 miljo-

ner kronor som bör anvisas under en förslagsvis anslagspost. 
Riksdagen har beslutat om ett tillfälligt körtexportdtagande vilket innebär 

att 100 miljoner kronor skall anvisas för detta ändamål för budgetåret 

1993/94. Detta belopp skall också täcka kostnaderna för galt- och betäck

ningsstatistiken. 
Avvecklingsersättning till mjölkproducenter beräknas för budgetåret 

1992/93 kosta ca 125 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor (vilket mot

svarar en höjning av ersättningen från 60 öre till 75 öre per kg mjölk fr.o.m. 

den 1 juli 1990) skall belasta detta anslag. 

Efter höjningen av ersättningen har fler producenter anslutit sig. Detta har 

lett till ökade kostnader. Totalt är kostnaden ca 115 miljoner kronor. För bud
getåret 1993/<)4 bör 40 miljoner kronor anvisas förslagsvis. 

Från anslagsposten Vallfröstöd m.m. lämnas stöd till odling av bruna bö

nor i form av arealbidrag på 2 miljoner kronor. Odlingen av konservärter er
håller fr.o.m. budgetåret 1991/92 stöd i form av exportbidrag, vilket utgår 

med 30 öre/kg, dock högst 10 miljoner kronor. Jordbruksverket föreslår oför

ändrat belopp för budgetåret 1993/<)4 under förutsättning att nuvarande regler 

för handeln med EG är oförändrade. 

Stöd lämnas under budgetåret 1991/92 till odling av vallväxtfrö. Stödet 

lämnas i form av dels ett arealbidrag, dels ett prisstöd med sammanlagt högst 
10 miljoner kronor. Några större förändringar på vallfrömarknaden och av 

den odlade arealen väntas inte för nästa år. Jordbruksverket föreslår oföränd

rat belopp för budgetåret 1993/94. 
Totalt beräknar Jordbruksverket 22 miljoner kronor till dessa ändamål. 
Jordbruksverket disponerar under budgetåret 1992/93 en rörlig kredit på 

l 600 miljoner kronor för inlösen av spannmål och oljeväxter. Jordbruksver

ket beräknar att denna rörliga kredit kan sänkas till 700 miljoner kronor bud

getåret 1993/94. Möjlighet bör finnas för regeringen att höja krediten om så 

krävs. För finanseringen av underskottet i spannmålsregleringen för 1990 års 
skörd fick Jordbruksverket disponera en rörlig kredit på 1 050 miljoner kro

nor som amorterats delvis. Efter de ytterligare amorteringar som beräknas ske 

budgetåret 1992/93 bedömer verket att en rörlig kredit på 65 miljoner kronor 
behövs under budgetåret 1993/<)4. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i det föregående föreslagit vissa åtgärder för att förbered:'. svensktjord

bruk för den omställning som ett svenskt medlemskap i EG innebär. 
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Förslagen innebär vissa justeringar i 1990 års livsmedelspolitiska beslut Prop. 1992/93: 100 
som påverkar detta anslag. Således bör under detta anslag anvisas medel för Bilaga I 0 
direktbidrag budgetåret 1993/94. 

Riksdagen beslutade våren 1989 att 1 170 miljoner kronor skulle tillföras 
jordbruket under regleringsåret 1989/90 som kompensation för kostnadsök
ningar m.m. Till följd av en överenskommelse i GATT i april 1989, som 
bl.a. innebar att stödprisema till jordbruket inte skulle höjas fram till dess för
handlingarna avslutats, beslutades att jordbrukets ersättning i huvudsak skulle 
lämnas genom direktbidrag per djur av olika slag eller per hektar av olika grö
dor i stället för genom gränsskyddshöjning. 

Som en del i 1990 års livsmedelspolitiska beslut höjdes det totala kompen

sationsbeloppet i fonn av direktbidrag till 2 443,4 miljoner kronor för budget
året 1990/91. Hur ersättning skulle utgå efter detta budgetår skulle enligt riks

dagens beslut avgöras med hänsyn till GATT-förhandlingarna. 
För budgetåret 1991/92 uppgick kompensationsbeloppet i form av direkt

bidrag efter en besparing på 50 miljoner kronor till 2 393,5 miljoner kronor, 
varav 1 478 miljoner kronor avsattes som djurbidrag. 

I prop. 1992/93: 130 om vissa jordbrukspolitiska frågor föreslog regering
en, mot bakgrund av det ekonomiska läget i landet, ytterligare besparingar på 
direktbidragen. Bidragen för budgetåret 1992/93 föreslogs reduceras med 
793,5 miljoner kronor. Eftersom besparingarna inie skulle tillåtas slå igenom 
på konsumentpriserna måste kompensationsbeloppet enligt 1990 års Jivsme
delspolitiska beslut sänkas med motsvarande belopp. Riksdagen beslutade i 
enlighet med regeringens förslag (bet. 1992/93:JoU9, rskr. 1992/93:102). 
För budgetåret 1992/93 uppgår således direktbidragen till 1 600 miljoner kro
nor, varav 1 305 miljoner kronor avsätts som djurbidrag. 

I detta sammanhang bör för riksdagens information anmälas vilka åtgärder 
som vidtagits med anledning av 1992 års torkskador på skörden. Det totala in
täktsbortfallet för jordbruket till följd av torkan beräknas av Jordbruksverket 
till drygt 1 miljard kronor. Till följd av torkskadornas relativt stora omfattning 
beräknas Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd utbetala avsevärt större 
belopp än normalt. Därför tillförs också fonden 295 miljoner kronor av direkt
bidragen. Av detta belopp får stiftelsen använda 235 miljoner kronor för sär
skild ersättning för skador med anledning av 1992 års torka. Utöver den ordi
narie skördeskadersättningen kan alltså upp till 235 miljoner kronor utbetalas 
till de hårdast drabbade områdena som inte erhållit ersättning inom ramen för 
det ordinarie skördeskadeskyddet. Mot bakgrund av den låga vallskörden 
medgav regeringen den 3 juli 1992 att vallskörd får ske på omställningsareal 

under år 1992. Vidare tidigarelades utbetalningen av 1992 års inkomststöd 
med anledning av torkan. Det förtjänar också att påpekas att inkomststödet 
som sådant utgör en form av minimistöd till vegetabilieproducenter då det 
utgår oberoende av skördeutfallet. 

För budgetåret 1993f.}4 bör en ytterligare besparing på direktbidragen med 
50 miljoner kronor göras. För ändamålet bör således I 550 miljoner kronor 
anvisas. Anvisat belopp bör disponeras för finansiering av arealbidrag till ve-
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getabiliesektom och direktbidrag till animaliesektorn. Arealbidraget bör som Prop. 1992/93: 100 

jag tidigare nämnt uppgå till 700 kr/ha budgetåret 1993/94. Vad gäller direkt- Bilaga l 0 
bidragen inom animaliesektorn återkommer jag till regeringen i denna fråga 

sedan remissbehandlingen av Omställningskommissionens förslag i denna del 

avslutats. Inom ramen för direktbidragen bör även finansieras det stöd till pro-

duktionen av grönmjöl som jag tidigare föreslagit. Anslagsposten Vallfrö-

stöd, m.m. kan därmed reduceras med 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar 

nuvarande bidragsbelopp. 

Anslagsposterna i övrigt är förslagsvis beräknade. Belastningen av anslags

posterna styrs antingen genom fastställda ramar eller beslutade regel system. 

Belastningen för ett enskilt år kan därför vara svår att uppskatta. De ökade 

kostnader för omställningsstödet i förhållande till tidigare plan som mina för

slag i det föregående medför bör täckas genom att anslagsposten tillförs ej 

disponerade prisregleringsmedel. De ökade kostnaderna för hela perioden 

1993/94 kan beräknas till ca 150 miljoner kronor. 

För att amortera den rörliga kredit som ställts till Jordbruksverkets förfo

gande för att finansiera exportkostnader för 1990 års spannmålsöverskott får 

Jordbruksverket i mån av behov liksom budgetåret 1992/93 disponera åter

betalda medel avseende etableringsstöd. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att Statens jordbruksverk för in

lösen av oljeväxter och spannmål under budgetåret 1993/94 får dispo

nera en rörlig kredit på 700 000 000 kr i Riksgäldskontoret, . 

2. bemyndiga regeringen att medge att Statens jordbruksverk för fi

nansiering av underskottet i spannmålsregleringen för 1990 års skörd 

under budgetåret I 993/C)4 får disponera en rörlig kredit på 50 000 000 
kr i Riksgäldskontoret, 

3. bemyndiga regeringen att vid behov höja de rörliga krediter som 

Statens jordbruksverk disponerar för inlösen av oljeväxter och spann

mål samt för finansiering av underskott i spannmålsregleringen, 

4. till Omstäl/ningsdtgärder i jordbruket m.m. för budgetåret 

1993t94 anvisa ett förslagsanslag pä 2 212 001 000 kr. 

B 11. Rådgivning och utbildning 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

8 785 899 

29 785 000 

29 785 000 

Reservation 30999 100 

Från anslaget utbetalas medel för informations-, rådgivnings-, utbildnings

och utvecklingsinsatser för att underlätta jordbrukets omställning och för land

skapsvård som ett led i omställningen av jordbruket. 
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Statens jordbruksverk 

I riksdagsbeslutet om livsmedelspolitiken anförs att rådgivnings- och utbild

ningsinsatser är av grundläggande betydelse i den kommande omställnings

processen i jordbruket. De olika stödens utformning och tillämpning i olika 

situationer har inneburit ett mycket omfattande behov av rådgivning. 

Den nya livsmedelspolitiken ställer nya krav på jordbrukaren som företaga

re. Därför har utbildningsinsatser prioriterats högt. Ett samarbete har etable

rats mellan Statens jordbruksverk och bl.a. Sveriges lantbruksuniversitet, Sta

tens naturvårdsverk, Riksantikvarieämbetet, Statens skola för vuxna, Skogs

styrelsen, Arbetsmarknadsverket, lantbruksskoloma och jordbrukets organisa

tioner. Målet är att insatserna för rådgivning och utbildning under kommande 

år skall ha sin tyngdpunkt i utbildningar bl.a. i företagsledning och marknads

föring samt i verksamhet för ny sysselsättning och ny markanvändning. Däri

genom får programmet en långsiktig inriktning mot kunskapsutveckling på 

landsbygden. Exempel på aktuella utvecklingsprojekt är bl.a.: 

- ny markanvändning genom bioenergigrödor, lövskogsodlin eller land

skapsvård - extensivt bete, 
- ny sysselsättning genom småskalig vidareförädling, turism eller ökad verk

samhet i skogen, 

- omställning av ekonomi och produktion i växtodling och animalieproduk

tion, 

- särskilda insatser för kvinnor och ungdomar i jordbruket. 

Även i fortsättningen bör en del av me<llen för rådgivning och utbildning 

disponeras för utvecklingsprojekt, som kan utnyttjas i utbildning och rådgiv

ning under omställningsperioden. 

Under det g.fogna verksamhetsåret har insatsbehovet för högt skuldsatta 

jordbrukare varit litet. 

Jordbruksverket anser att omställningen av jordbruket kommer att påver

kas av en anpassning till EG. Det är därför av stor vikt att ge utbildning i och 
information om EG-frågoma. Verket bedömer därför att programmet för råd

givning och utbildning bör fullföljas men att inriktningen bör ändras så att 

också EG-frågor tas med i programmet. Verket föreslår ett oförändrat anslag. 

Föredragandens öven·äganden 

Jag anser att de utökade rådgivnings- och utbildningsinsatser som enligt det 

livsmedelspolitiska beslutet skall genomföras under omställningsperioden är 

mycket angelägna. Enligt min mening är det ocksä viktigt att utbildning i och 

information om EG-frågoma lyfts fram i arbetet. Anslaget bör föras upp med 

29 785 000 kr för budgewet 1993/94. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 10 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rddgivning och utbildning för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

reservationsanslag på 29 785 000 kr. 

B 12. Stöd till sockerbruket på Gotland m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

124 500 000 

124 500 000 
12 500 000 

I Anslaget Stöd till sockerbruken på Öland och Gotland m.m. 

Under detta anslag har anvisats stöd till sockerbruken på Öland och Got

land. Enligt riksdagens beslut skall stöd lämnas under en övergångsperiod. 
Mörbylånga sockerbruk har lagts ned. Det statliga stödet till Roma socker

bruk lämnas längst t.o.m. 1995 års kampanj. För att underlätta anpassningen 

i samband med nedläggningen och finna alternativ sysselsättning för berörd 

personal disponeras 3,5 miljoner kronor för att förstärka länsanslaget i resp. 

län. 

Statens jordbruksverk 

Av innevarande års anslag disponeras 6 miljoner kronor för Mörbylånga 

sockerbruk, 6 miljoner kronor av Länsstyrelsen i Kalmar och 12,5 miljoner 
kronor för Roma sockerbruk. Efter överläggningar mellan Sockerbolaget, 

sockerbetsodlare och anställda vid Mörbylånga sockerbruk upphörde driften 

vid Mörbylånga sockerbruk efter 1991 års kampanj. 
Jordbruksverket föreslår att 12,5 miljoner kronor tas upp för budgetåret 

1993/94 under förutsättning att Roma sockerbruk är i drift. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör i likhet med Statens jordbruksverks förslag föras upp med 

12,5 miljoner kronor som stöd för driften av Roma sockerbruk. I samband 

med det livsmedelspolitiska beslutet år 1990 utökades anslaget Regionala ut

vecklingsinsatser under tionde huvudtiteln med 100 miljoner kronor (prop. 

1989/90: 146, bet. 1989/90:JoU25, rskr. 1989/90:327). Under en övergångs

period har delar av detta belopp anvisats som stöd till sockerbruken under 

detta anslag. De medel på 12 miljoner kronor som frigjorts i samband med att 

Mörbylånga sockerbruk lagts ned, bör föras till anslaget Regionala utveck

lingsinsatser. 

Anslaget bör i fortsättningen benämnas Stöd till sockerbruket på Gotland 

m.m. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till sockerbruket pd Gotland m.m. för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 12 500 000 kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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C. Skogsbruk 

C I. Skogsvårdsorganisationen 

C 2. Skogsvårdsorganisationen: Myndighetsuppgifter 

C 3. Skogsvårdsorganisationen: Frö- och plantverksamhet 

C 4. Bidrag till skogsvård m.m. 

C 5. Stöd till byggande av skogsvägar 

C 6. Främjande av skogsvård m.m. 

Inom Jordbruksdepartementet bereds för närvarande frågor rörande den fram

tida skogspolitiken och skogsvårdsorganisationen. Arbetet bedrivs med sikte 

på att en proposition i äinnet skall kunna föreläggas riksdagen under våren 

1993. 
I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ifrågavarande anslag 

förs upp med oförändrade belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild 

proposition i äinnet, 

1. till Skogsvårdsorganisationen för budgetåret 1993/94 beräkna ett 

förslagsanslag på I 000 kr, 

2. till Skogsvårdwrganisationen: Myndighetsu.ppgifter för budget

året 1993/94 beräkna ett ramanslag på 310 080 000 kr, 

3. till Skogsvårdwrganisatianen: Frö- och plantverksamhet för bud

getåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på I 000 kr, 

4. till Bidrag till skogsvård m.m. för budgetåret 1993/94 beräkna ett 

förslagsanslag på 142 492 000 kr, 
5. till Stöd till byggande av skogsvägar för budgetåret 1993/94 be

räkna ett förslagsanslag på 39 962 000 kr, 

6. till Främjande av skogsvård m.m. för budgetåret 1993/94 beräk

na ett reservationsanslag på 14 868 000 kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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D. Fiske 

D 1. Fiskeriverket 
1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

47 508 045 

55 816 000 

49 463 000 

Riksdagen beslutade i maj 1991 att samla de centrala statliga uppgifterna 

på fiskets område i en och samma myndighet (prop. 1990/91: 87, bet. 

1990191: JoU25, rskr. 1990/91 :283). Fiskeriverkets uppgifter framgår av för

ordningen (1991 :827) med instruktion för Fiskeriverket. Verket har bl.a. till 

uppgift att leda de statliga åtgärderna för att främja fiskenäringen, fritidsfisket 

och fiskevården. 

Fiskeriverket framhåller i sin fördjupade anslagsframställning att riksdag

ens beslut år 1991 att samla de centrala statliga uppgifterna på fiskets område 

till en myndighet bl.a. innebär att verkets roll som central myndighet har för

stärkts och att undersökningsverksamhetens centrala roll betonas. Föreskrif

terna på fiskets område förenklas och de internationella frågorna på fiskets 

område har fått ökad betydelse. 

Fiskeriverket bedömer att verksamheten under den kommande treårsperio

den kommer att präglas av bl.a. följande. Utredningsarbetet i samband med 

förhandlingarna om medlemskap i EG kommer an fortsätta. FoU-verksamhe

ten kommer delvis att få ändrad inriktning bl.a. till följd av den rådande situa

tionen för torskbeståndet i Östersjön. Prisregleringen på fisk avvecklas till 

följd av EES-avtalet. För att Fiskeriverket skall kunna bevaka fiskets intress

en vid omprövning av vattendomar behövs ytterligare medel. Det är av stor 

betydelse att Fiskeriverkets biståndsverksamhet även i fortsättningen är nära 

knuten till verkets övriga verksamhet. 

Fiskeriverket har på regeringens uppdrag utrett vissa frågor om fisket med 

anledning av EES-avtalet. Uppdraget har redovisats i en promemoria som har 
remissbehandlats och som beskriver reglerna för statsstöd till fisket inom EG 

och jämför dessa med motsvarande svenska bestämmelser. Vidare beskrivs 

EES-avtalets bestämmelser om etablering och konsekvenserna av dessa för 
svenskt fiske. Vidare beskrivs EG:s regelverk för producentorganisationer på 

fiskets område. Vissa förslag till åtgärder lämnas. Slutligen lämnas förslag till 

hur de för konsumentfrämjande åtgärder avsatta medlen inom prisreglerings

kassan för fisk skall användas. 

-I {~ikstlage11 f'J'J]!<J.i. I sam/. Nr /IHI. /Ji/aga /Il 

Prop. 1992/93: I 00 
Bilaga 10 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetens inriktning: 

Fiskeriverkets övergripande mål skall vara oförändrat. Fiskeriverket 

skall verka för en ansvarsfull hushållning med fisktillgångama på ett 

sätt som långsiktigt medverkar till livsmedelsförsörjningen och vårt 

välstånd i övrigt. 

Resurser: 
Ramanslag 49 463 000 kr för budgetåret 1993f)4. 

Planeringsrarn: 

1993/94 

49 463 000 kr 

Övrigt: 

1994/95 

49 463 000 kr 
1995/96 

49 463 000 kr 

Fiskeriverkets undersökningsfanyg skall fr.o.m. budgetåret 1993/94 

vara helt avgiftsfinansierade. För Fiskeriverkets biståndsverksamhet, 

undersökningsfanyg och övrig uppdragsverksamhet ställs ett räntekon

to med kredit på 10 miljoner kronor för budgetåret J 993f)4 till Fiskeri

verkets förfogande. 

Resu.ltathediimning och fördjupad priivnin[? 

Fiskeriverkets fördjupade anslagsfrjmställning bygger till stora delar på upp

gifter som hänför sig till budgetåren före riksdagens beslut år 199 l om den 

statliga administrationen på fiskets område. Fiskeriverkets verksamhet har 

fr.o.m. budgetåret 1991/92 förändrats i så hög grad att resultaten för denna 
period knappast kan betraktas som relevanta för en utvärdering av den nuva

rande verksamheten. Vidare finns det, enligt min mening, inte ett nöjaktigt un

derlag för att kunna göra en bedömning av effektiviteten i verksamheten inom 

de olika verksan1hetsområdena eftersom de tekniska förutsättningarna för en 

sådan prövning fortfarande saknas. 

Fiskeriverkets resultatanalys inom verksamhetsområdet yrkesfiske visar 

bl.a. att arbetet med att rationalisera fiskeflottan skulle ha resulterat i att me

delåldern för flottan ökade något under perioden 1988-1990. Enligt min me

ning är tidsperioden för den genomförda analysen emellertid för kort för att 

man skall kunna dra några slutsatser. Delverksamheten fiskevård visar bl.a. 

att arbetet med bildande av fiskevårdsområden under perioden 19Rl-l990 har 

resulterat i att fiskevårdsområdenas andel av total sjöareal har ökat från 10 % 

till 38 %. Denna utveckling hade, enligt Fiskeriverket, inte skett om inte stat

liga medel beviljats för att stimulera bildandet av fiskevårdsområden. Delverk-

Prop. 1992/93:100 
Bilaga ID 
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samheten forsknings- och utvecklingsarbete har sedan år 1989 successivt ut- Prop. 1992/93: I 00 

värderats. Utvärderingen visar bl.a. att forskning rörande arter av betydelse Bilaga I 0 

för svenskt fiske och vattenbruk bör prioriteras. 

Jordbruksdepartementet presenterade i juli 1992 ett betänkande (Ds 

1992:70) Förslag om enklare fiskebestämmelser. Förslaget har remissbe

handlats. Jag avser att under våren 1993 återkomma till regeringen i denna 

fråga. 

Slutsatser 

Övergripande mål för Fiskeriverkets verksamhet skall vara att verka för en 

ansvarsfull hushållning med fisktillgångarna på ett sätt som långsiktigt med

verkar till livsmedelsförsörjningen och vårt välstånd i övrigt. 

Fiskeriverket skall i sin verksamhet särskilt 

- medverka till att förutsättningar skapas för en livskraftig fiskenäring och 

underlätta näringens anpassning till och utveckling på en fri marknad, 

- medverka i det internationella arbetet med fiskefrågor och i förhandlingar 

om sådana frågor, 

- medverka till ökade och ändamålsenliga fiskemöjligheter för allmänheten, 

- verka för en god balans mellan yrkesfiskets och fritidsfiskets intressen, 

- främja forskning och bedriva utvecklingsverksamhet på fiskets område, 

- i enlighet med myndighetens sektorsansvar för miljön verka för ett rikt och 

varierat fiskbestånd och ett ansvarsfullt fiske. 

För att uppnå det övergripande målet bör den redan inledda förändringen 

av verksamheten fort~ättas bl.a. så att verket stärker sin roll som central stat

lig myndighet på fiskets område, att arbetet intensifieras med att förenkla och 

koncentrera föreskrifterna på fiskets område och att arbetet med internationel

la frågor på fiskets område stärks ytterligare. 

Fiskeriverkets undersökningsfartyg skall fr.o.m. budgetåret 1993/94 vara 
helt avgiftsfinansierade. Avgifternas storlek skall beslutas av Fiskeriverket ef

ter samråd med de myndigheter som utnyttjar fartygen och med Riksrevisions

verket. Avgifterna bör täcka kostnaderna för löner, drift och investeringar i be

fintliga fartyg. Undersökningsfartygen finansieras i dag till största delen av 

Fiskeriverkets förvaltningsanslag. För att möjliggöra för Sveriges meteorolo

giska och hydrologiska institut (SMHI) och Statens naturvårdsverk att köpa 

tid på fartygen bör 3,6 miljoner kronor överföras till SMHI. Naturvårdsverk

ets behov av fartygstid för genomförande av verkets utsjöprogram inom ra

men för programmet för övervakning av miljökvalitet (PMK) skall bekostas 

av de till SMHI överförda medlen. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generdlt i årets bud
getförslag. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett för

slag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat en 
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modell som bör tillämpas. Fiskeriverket kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 Prop. 1992/93: 100 

att tillämpa denna modell. Fiskeriverket kommer därför att tilldelas ett ränte- Bilaga I 0 

konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under ifrågavarande anslag 

förs till detta konto. 
Anslaget för Fiskeriverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska jus

teringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspå

lägget, den ändrade finansieringsfonnen för Statshälsan, övergången till lån i 

Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 

Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av che

fen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, av

snitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition 

kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför 

avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom 

Fiskeriverkets ansvarsområde i enlighet med vad jag har förordat i av

snittet Slutsatser, 

2. till Fiskeriverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 

49 463 000 kr. 

D 2. Främjande av fiskerinäringen 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

8 142 553 
4 541 ()()() 
4 084 ()()() 

Reservation 1326453 

Anslaget används för bidrag till främjande av fiskerinäringen och för att 

täcka kostnader för forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet på 

fiskets område. 

Fiskeriverket 

Anslaget bör tillföras 2 miljoner kronor genom överföring från anslaget Fiske

riverket. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med vad som redovisades i prop. 1991/92:38 om inriktningen av 

den ekonomiska politiken bör bidragen till fiskeorganisationer avvecklas helt 
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fr.o.m. budgetåret 1993/94. Anslaget bör således minskas med 457 000 kr Prop. 1992/93:100 

till 4 084 000 kr. Bilaga 10 

Sammanlagt bör anslaget föras upp med 4 084 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Främjande av fiskerinäringen för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett reservationsanslag på 4 084 000 kr. 

D 3. Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 

D 4. Bidrag till fiskets rationalisering m.m. 

D 5. Lån till fiskerinäringen 

D 6. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till 
fiske 

D 7. Prisreglerande åtgärder på fiskets område 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 juli 1992 tillkallade jag en sär

skild utredare med uppgift att utreda fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter. 

Utredningen skall göras mot bakgrund av de internationella överenskommel

ser som har träffats på bl.a. fiskets område. Till utredaren är knuten en parla

mentarisk referensgrupp. Utredaren skall redovisa sina slutliga förslag senast 

den 1 juli 1993. Dock skall utredaren bedöma om det finns bcho'I av särskil

da åtgärder per den 1 juli 1993 och i så fall lämna förslag till sådana. Utreda

ren har i december 1992 lämnat sådana förslag. Förslaget remissbehandlas 

för närvarande. Vidare har Fiskeriverket på regeringens uppdrag den 4 juni 

1992 redovisat vissa frågor på fiskets område med anledning av EES-avtalet. 

Arbetet i Jordbruksdepartementet bedrivs med sikte på att en proposition i äm

nena skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1993. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ifrågavarande anslag 

förs upp med oförändrade belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild pro

position i ämnet, 

1. till lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen för budgetåret 1993/94 be

räkna ett förslagsanslag på 1 000 kr, 

2. till Bidrag till fiskets rationalisering m.m. för budgetåret 1993/94 

ber'dkna ett förslagsanslag på 9 388 000 kr, 
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3. till Lån till fiskerinäringen för budgetåret 1993/94 beräkna ett re

servationsanslag på 40 000 000 kr, 
4. till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske för bud

getåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 1 000 kr, 

5. till Prisreglerande dtgärder pd fiskets omrdde för budgetåret 

1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

D 8. Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m. 

1991/92 Utgift 1 819 654 

1992/93 Anslag 1 000 000 
1993/94 Förslag 1 000 000 

Från anslaget täcks 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. 

Fiskeriverket 

Fiskeriverket föreslår att anslaget förs upp med oför'dndrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen uppdrog den 6 juni 1991 åt Fiskeriverket att med utgångspunkt i 

vad som har anförts i jordbruksutskottets betänkande l 991/92:JoU22 utvärde
ra konsekvenserna av det fria handredskapsfisket. Uppdraget har redovisats 

och remissbehandlats. Frågan bereds för närvarnnde inom regeringskansliet. 

Jag har för avsikt att återkomma till regeringen i frågan. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning för intrdng i enskildfiskerätt m.m. för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 000 kr. 

D 9. Bidrag till fiskevård m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

8 359 100 
4 174 ()()() 

3 612 ()()() 

Reservation 213 017 

Från anslaget lämnas bidrag till bl.a. fiskevård och till kostnader för bildan

de av fiskevårdsområden enligt förordningen (1985:440) om statsbidrag till 

fri tidsfisket. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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Fiskeriverket 

Anslaget bör ökas med 1 326 000 kr till 5 500 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Som redovisades i prop. 1991/92:38 om inriktningen av den ekonomiska po

litiken bör bidragen till fiskeorganisationer avvecklas helt fr.o.m. budgetåret 

1993/94. Med hänsyn också till de bestämmelser som gäller för anslagets dis
position i övrigt bedömer jag att anslaget kan minskas med 562 000 kr till 
3 612 ()()()kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fiskevdrd m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

reservationsanslag på 3 612 000 kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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E. Rennäring m.m. 

E 1. Främjande av rennäringen 
1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

13 052 155 

11017000 
11017000 

Reservation 4057 232 

En del av anslaget fördelas på användningsområden genom beslut av Jord
bruksverket efter årliga överläggningar mellan staten och företrädare för ren

näringsutövarna. Användningsområdena avser åtgärder till främjande av ren

näringen såsom upplysning och rådgivning, katastrofskadeskydd vid svåra 

renbetesförhållanden, konsulentverksamhet vid Svenska samernas riksför
bund (SSR), inventering och kanläggning av vinterbetesmarker, utvecklings

prograrn för samebyar samt särskilda ändamål i övrigt som gagnar renskötan

de samer. Anslaget används också för underhåll av riksgränsstängsel med an
ledning av bl.a. 1972 års svensk-norska renbeteskonvention, för underhåll av 

vissa renskötselanläggningar samt för statens del av kostnaderna för sameby

ainas utvecklings- och markanvändningsplanering. 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverket föreslår att anslaget förs upp med 12 017 000 kr och anför 

bl.a. följande. 

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 underhålla riks
gränsstängsel i Jämtlands län enligt särskilt protokoll mellan Sverige och Nor
ge om uppförande och underhåll av dessa stängsel. Stängslen utsätts för stora 
skador främst i samband med snösmältningen. Vissa sträckningar bör byggas 

om. Vanliga långsiktiga beräkningar av hur länge ett stängsel skall hålla kan 

därför inte tjäna som underlag för beräkning av de verkliga underhållskostna
derna Mot bakgrund av konventionen bör staten fortlöpande betala de verkli

ga kostnaderna för att hålla stängslen. 

Om man utgår från länsstyrelsernas yrkanden kommer kostnaderna att upp

gå till 6, 1 miljoner kronor per år för riksgränsstängslen. Jordbruksverket före

slår att anslagsposten höjs med I miljon kronor för att åtagandena enligt kon

ventionen skall kunna uppfyllas och föreslår för övriga anslagsposter oföränd

rade belopp för nästa budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Svenska staten har genom en konvention åtagit sig att uppföra och underhålla 

vissa riksgränsstängsel mot Norge. Genom konventionen har vissa områden i 

Sverige upplåtits för norsk renbetning. Svensk renbetning får med vissa un-

Prop. 1992/93: I 00 
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dan tag inte förekomma i dessa betesområden. Överträdelse av bestämmelser- Prop. 1992/93: I 00 
na sker i ökande omfattning. Länsstyrelserna bör därför tillföras resurser för Bilaga I Cl 
kontroll av betesbestärnmelsernas efterlevnad. För att kunna tillgodose under-
hållsbehovet för stängslen och för den nämnda kontrollen bör anslaget för un-

derhåll av riksgränsstängsel och vissa renskötselanläggningar räknas upp 

med 600 000 kr till 5 113 000 kr. Motsvarande besparing får göras på andra 
områden som omfattas av anslaget. I detta sammanhang vill jag särskilt beto-

na behovet av att tillräl·kliga resurser avsätts vid överläggningarna mellan stat-

en och företrädare för de renskötande samerna för inventering av vinterbetes-

markerna. 
Sammanlagt bör anslaget föras upp med 11 017 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande av rennäringen för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

reservationsanslag på 11 017 000 kr. 

E 2. Prisstöd till rennäringen 
1991/92 Utgift 23 803 267 
1992/93 Anslag 38 000 000 
1993/94 Förslag 38 000 000 

Anslaget används för pristillägg på renkött. Bestämmelser om prisstödet 

finns i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött. Enligt riksdagens 

beslut skall reella överläggningar föras mellan staten och företrädare för ren

näringen om nivån på prisstödet (bet. 1989/90:JoU14, rskr. 1989/90: 194). 

Pristillägget utgår innevarande budgetår med 379 kr för varje slaktad ren som 
godkänts vid köttbesikming. 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverket har efter överläggningar med Svenska samernas riksförbund 
beslutat att pristillägg skall utgå till renägare med 364 kr per slaktad ren som 

godkänts vid köttbesiktning och att därutöver ett kollektivt marknadsstöd 

skall utgå med 15 kr per slaktad ren. Antalet godkända slaktade renar under 

budgetåret 1991/92 var 64 000 vilket innebär en minskning med ca 30 000 

djur jämfört med föregående budgetår. Mot bakgrund av att renantalet är allt

för högt i vissa områden är denna nedgång allvarlig. Det är därför angeläget 

att de insatser som nu kan komma att ske i fonn av marknadsföringsåtgärder 

också kan fortsätta under budgetåret 1993/94. 

Riksdagen har beslutat att prisstödet till rennäringen skall frikopplas från 

stödet till jordbruket i norra Sverige. I regeringens proposition 1991/92:96 
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om vissa jordbrukspolitiska frågor m.m. framhölls att Jordbruksverket inom Prop. 1992/93: 100 
ramen för pågående projektarbete inom verket skall föreslå den tekniska ut- Bilaga 10 

formning av uppräkningsreglema som i stället bör gälla. Utformningen av ett 
system för justering av prisstödsnivån är bl.a. beroende av stödets framtida 

utformning och förändringarna av de ekonomiska förutsättningarna för ren-

näringen. Stor oklarhet räder för närvarande om vad som kommer att gälla för 
rennäringen efter förhandlingarna med EG. Dessa förhållanden gör att det i 
nuläget är svårt att föreslå någon långsiktig modell för hur stöduppräkningen 

bör ske. 
Jordbruksverket har haft överläggningar med SSR angående verkets an

slagsframställning. Mot bakgrund av osäkerheten om lämpliga metoder för 

stöduppräkning samt då den allmänna inflationstakten för närvarande är låg 

föreslår verket att prisstödet behålls oförändrat under nästa budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen föreslog i prop. 1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m. 
att prisstödet bör lämnas som ett stöd per kilo från den 1 juli 1993. Kostnader

na beräknades bli i stort sett oförändrade. Regeringen uppdrog den 1 oktober 
1992 åt Statens jordbruksverk att utarbeta ett förslag till hur ett kilorel:iterat 

prisstöd bör utformas. Jag avser att återkomma till regeringen i frä.gan sedan 

Jordbruksverket har redovisat sina förslag. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Prisstöd till rennäringen för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 38 000 000 kr. 

E 3. Ersättningar för viltskador m.m. 

1991/92 Utgift 27 168 378 

1992/93 Anslag 12 320 000 

1993/94 Förslag 12 320 000 

Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till följd av 
angrepp av vissa rovdjur på renar, får och andra tamdjur. Bestämmelser om 

ersättning finns i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av 
rovdjur. Från anslaget lämnas vidare viss ersättning enligt förordningen 

(1980:400) om ersättning vid vissa viltskador, m.m. Dessutom bekostas från 

anslaget vissa åtgärder för att förebygga skador av vilt m.m. 

Riksdagen har beslutat om ändrade principer för ersättning för rovdjursriv

na renar (prop. 1992/93:32, bet. l 992/93:BoU8, rskr. 1992/93: 115). Enligt 
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beslutet skall det årligen avsättas en samlad ersättningssumma som motsvarar 

skäligt värde för de rovdjursrivna renarna. Fördelningen av ersättningen skall 

baseras på rovdjursförekomst. Beloppet skall användas till ersättning för rov

djursrivna renar. Sametinget svarar för administrationen och fördelningen i 

samverkan med Statens naturvårdsverk. Naturvårdsverket skall ansvara för 

att det sker en sammanställning av uppgifterna om rovdjursförekomsten inom 

renskötselområdet. När det gäller skador som rovdjuren orsakar andra tam

djur skall ett fast belopp anvisas för ersättning av dessa skador. Det nya ersätt

ningssystemet gäller från den 1 juli 1995. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar för viltskador m.m. för budgetåret 1993/94 an

visa ett förslagsanslag på 12 320 000 kr. 

E 4. Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall 
1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

54 889 368 
1 ()()() 

1 ()()() 

Från detta anslag betalas kostnader med anledning av beslut om ersättning 

enligt förordningen (1986:62 I) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och 

renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan 

och förordningen (1987 :64) om ersättning för merkostnader och förluster 

med anledning av Tjernobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är beroen

de av fiske, jakt, bär- eller svampplockning. 

Nedfallet av radioaktivt cesium från Tjernobyl fortsätter att påverka i första 

hand rennäringen men även köttproduktionen av nöt och får i vissa delar av 

norra Sverige. Problem med för höga halter av radioaktivt cesium i det naturli

ga fodret för ren, nöt och får kan beräknas pågå i ytterligare 10-20 år. 

Kostnaderna för ersättningen till rennäringen är främst beroende av den år

liga variationen i växternas cesiumupptag, omfattningen av den totala renslak

ten och prisstödets storlek. Andelen kasserade renar ökade under budgetåret 

1991/92 till ca 22 000 djur. Detta beror på att en större andel av det totala an

talet slaktrenar kommer från områden med stort radioaktivt nedfall. Enligt 

Jordbruksverket har en av konsehensema av ersättningssystemet blivit att 

slaktföretagen i ökad omfattning har slaktat renar från cesiumhaltiga områden. 

Av det pristillägg som lämnas för varje slaktad ren avsätts under innevaran

de budgetår 15 kr för marknadsföringsåtgärder. Genom denna ~1gärd stimule

ras slaktföretagen att köpa renar som kan bjudas ut på renköttrnarknaden. 

Jordbruksverket har utfärdat föreskrifter om ersättning till bl.a. rensköt

selföretag. Om renköttet kasseras vid slakt lämnas ersättning för köttvärdet, 

Prop. 1992/93: 100 
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slaktkostnader, förlorat pristillägg samt kostnaderna för provtagning, kon- Prop. 1992/93: l 00 

troll, cesiumanalys och destruktion av köttet. Ersättning lämnas även för and- Bilaga l 0 

ra ändamål. Inom vissa områden lämnas ersättning för merkostnader om vin-
terslakten tidigareläggs för att ske när köttet har låg cesiumhalt. Ersättningen 

Jämnas då med ett schablonbelopp per ren och som ett risktillägg till same-

byn. Tillägget avser bl.a. att ersätta fördyrade samlingskostnader för same-
byn. Inom vissa områden kan ersättning även lämnas till sameby för hel ut-

fodring av slaktrenar. Ersättningen, som lämnas per slaktad godkänd ren, 

varierar mellan 740 kr och 950 kr beroende på utfodringstidens längd. Ersätt-

ning lämnas dessutom för de anläggningar som behövs för utfodringen. För 

att vänja renarna vid det foder som används vid helutfodring kan ersättning 

lämnas för plockning och transport av lav. Slutligen kan ersättning under vis-

sa förutsättningar lämnas för flyttning av renar till marker med låg cesiumhalt. 

De åtgärder som vidtas för att minska cesiumhalten i renkött är ofta admi

nistrativt betungande. Kostnaderna för åtgärderna kan i vissa fall bli högre än 

slaktvärdet. Regeringen fattar mot denna bakgrund senare i dag beslut om ett 

uppdrag åt Jordbruksverket att göra en översyn av utformningen av ersättning

arna till följd av Tjernobylolyckan. Jag avser att återkomma till regeringen i 
frågan sedan Jordbruksverket har redovisat sin översyn. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föresli!r 

riksdagen att 
I. godkänna vad jag nu har förordat om utformningen av ersättning

arna på grund av Tjernobylolyckan, 
2. till Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall för budgetilret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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F. Djurskydd och djurhälsovård 

F 1. Statens veterinärmedicinska anstalt: 

U ppdragsverksamhet 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

1 000 

1 000 

Under anslaget tas upp ett fonnellt belopp av 1 000 kr till uppdragsverk

samhet vid Statens veterinännedicinska anstalt (SVA). 

SY A är ett expen- och serviceorgan åt Statens jordbruksverk och andra 

myndigheter samt åt enskilda organisationer och allmänheten, med uppgift att 

bl.a. utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt. 

SY A skall vara ett veterinärmedicinskt centrallaboratorium samt utföra viss ru

tinmässig diagnostisk verksamhet. Vidare skall SY A aktivt medverka i djur

sjukdomars förebyggande och bekämpande. Till stöd för dessa funktioner 

skall SY A utföra forsknings- och utveck.lingsarbete. 

SVA:s organisation m.m. framgår av förordningen (1988:864) med in

struk'1ion för Statens veterinännedicinska anstalt. 

Under budgetåret 1992/93 beräknas kostnaderna för centrallaboratoriet, 

m.m. till 95 737 000 kr och för övrig service till 42 285 000 kr. Verksamhe

ten finansieras dels genom driftbidrag från staten med 65 293 000 kr, dels 
med intäkter från uppdragsverksamheten med 72 729 000 kr. 

SV A framhåller i sin fördjupade anslagsframställning att verksamheten un

der budgetåren 1993/94-1995/96 främst kommer att öka till följd av Sveriges 

närmande till EG. För att möta de kostnadsökningar EG-anpassningen med

för föreslår SV A att uppdragsverksamheten utökas varvid en integrationsvinst 

uppnås mellan myndighetsuppgiften och uppdragsverksamheten samtidigt 

som rationaliseringar genomförs. Anslaget bör dock årligen öka med 1 miljon 

kronor under treårsperioden. 

Prop. 1992/93: 100 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Verksamhetens inriktning: 

För budgetperioden 1993/94--1995/96 skall SYA främst inrikta verk
samheten mot epizootiska och andra allvarliga infektionssjukdomar. 

Därvid bör särskilt beaktas de sjukdomar som innebär ett hot mot för
sörjningen med animaliska livsmedel, medför förluster för animalie

produktionen, drabbar sällskapsdjur och djursjukdomar som är över
förbara till människor. Det är angeläget att konsekvenserna av en an

passning till EG noga följs och att SV A medverkar i utvecklingen och 

genomförnndet av de sjukdomskontrollprogram som föranleds av EG

anpassningen. SV A bör aktivt verka för att de diagnostiska resurserna 

används optimalt genom samverkan med andra laboratorier såväl natio

nellt som internationellt. 

Resurser: 

Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet 1993/94 

1 000 kr. 

Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt 1993/94 67 121 000 kr 

(förslagsanslag). 

Planeringsram: 

1993/94 

67 121 000 kr 

Resultatbedömning 

1994/95 1995/96 

67 121 000 kr 67 121 000 kr 

SY A har två huvudsakliga verksamhetsområden - en myndighetsuppgift och 
en uppdragsverksamhet. Myndighetsuppgiften är indelad i verksamhetsgrenar

na epizootologisk verksamhet, centrallaboratorieuppgifter, vaccinberedskap 

och djurslagsinriktad verksamhet. Uppdragsverksamheten indelas i verksam

hetsgrenarna diagnostik och hälsokontroll, diagnosutrustning och lalx>ratorie

produkter, vacciner samt viss uppdragsforskning. För verksamhetsområdena 

finns väl definierade må.I i enlighet med de uppgifter staten ålagt SY A, men 

för verksamhetsgrenarna saknas angivna mål. 

De prestationer SV A utför utgör medverkan i sjukdomsförebyggande pro

gram, hälsokontrollprogram, program för bekämpning av sjukdomar, utveck
ling av diagnostiska metoder för att diagnostisera nya sjukdomar och för att 

förkorta analystiderna samt utveckling av nya och effektivare v:'.i.:Ciner. Effek

terna kan mätas i förändring av sjukdomsfrekvensen hos såväl människor 

som hos djur, förändring av kostnadsutvecklingen för bekämpning och före

byggande av vissa sjukdomar samt förbänrad livsmedelskvalitet. Genom sam-

Prop. 1992/93: 100 
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verkan mellan myndighetsuppgiften och uppdragsverksamheten har SY A kun- Prop. 1992/93: I 00 

nat visa att kostnaden för myndighetsuppgiften under den senaste tioårsperio- Bilaga I 0 

den minskat i fast penningvärde. Den forskningsinriktade verksamheten som 

bedrivs vid SY A har medfört bl.a. att viss diagnosutrustning utvecklats, vil-

ket medför intäkter för SY A och som till en del skapar möjlighet för SY A att 

ytterligare utveckla uppdragsverksamheten. Detta kommer även myndighets-

uppgiften till godo. 

Kostnaderna för SV A:s verksamhet beräknar jag för budgetåret 1993/94 
till 146 294 000 kr. Dessa finansieras dels genom bidrag över statsbudgeten 

med 67 121 000 kr, dels med intäkter från uppdragsverksamheten med 

79 173 ()()() kr. 

Fördjupad prövning 

Målet för SVA:s verksamhet är att främja en god djurhälsa och en god folk

hälsa. En utökad analys av effekterna av SY A:s prestationer, särskilt i fråga 

om sjukdomsbekämpning, hälsokontroll och sjukdomsförebyggande åtgär

der, bör göras. Genom Sveriges anpassning till EG och SY A:s viktiga roll 

som expertmyndighet måste verksamhetsmålen utformas så att hög beredskap 

finns att möta de krav som en EG-anpassning kräver. 

Slutsatser 

Mot bakgund av den fördjupade prövningen av verksamheten drar jag följan

de slutsatser. 

De övergripande målen för SY A:s verksamhet bör även fortsättningsvis 

var.i att främja en god djurhälsa och en god folkhälsa. Under perioden kan det 

förutsättas att ett EES-avtal kommer att träda i kraft i fråga om det veterinära 

området och avsikten är att Sverige skall bli medlem i EG. Verksamheten bör 

därför inriktas så att SY A aktivt kan medverka i detta integrationsarbete och 

upprätthålla en hög beredskap mot de förändrade sjukdomshot som en EG

anpassning kan medföra. 

Samverkan mellan myndighetsuppgiften och uppdragsverksamheten bör 

ytterligare effektiviseras för att uppnå en större effekt samtidigt som kostnads

redovisningen för de olika verksamhetsområdena hålls isär. Därutöver vill jag 

framhålla vikten av en fortsatt utveckling av myndighetens resultatredovis

ning. 

För förberedelsearbetet inför ett svenskt EG-medlemskap bör SY A anvisas 

500 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom 

Statens veterinärmedicinska anstalts ansvarsområde i enlighet med vad 

jag har förordat under avsnittet Slutsatser, 
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2. till Statens veterinärmedicinska anstalt : Uppdragsverksamhet för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr. 

F 2. Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

61 198 ()()() 

65 293 ()()() 

67 121 ()()() 

Reservation 

Under detta anslag anvisas medel för centrallaboratorieuppgi.fter m.m. vid 

Statens veterinännedicinska anstalt. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag anfört under punkten F 1 beräknar jag bidraget till 
67 121 ()()() kr. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i. ärets bud
getförslag. 

Jag anser att anslaget bör ändras från reservationsanslag till förslagsan

slag. Förändringen motiveras av att bidraget till verksamheten skall avse en

dast det budgetår det tas upp på statsbudgeten. 

Anslaget för SY A har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar 

som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, 
den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 

denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudge

ten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till 
myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade 

riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 67 121 000 kr. 

F 3. Distriktsveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhet 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

60 316 
1 ()()() 
l ()()() 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr till uppdragsverk

samhet vid Statens jordbruksverk för djurens hälso- och sjukvård. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 10 
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Statens jordbruksverk är chefsmyndighet för distriktsveterinärorganisatio
nen och skall bl.a. säkerställa genomförandet av skärpta djurskyddskrav och 

verka för ett gott hälsotillstånd bland husdjuren. 
Länsstyrelsen svarar för distriktsveterinärorganisationen i länet och utövar 

tillsyn över andra praktiserande veterinärers verksamhet samt leder och sam

ordnar åtgärder mot djursjukdomar. 
Antalet tjänster inom distriktsveterinärorganisationen får uppgå till högst 

390. 
Distriktsveterinärorganisationen är avpassad främst för att tillgodose beho

vet av sjukvård och hälsovård hos djur inom animalieproduktionen och hos 

hästar som används i jordbruket och skogsbruket. Om djurskyddsskäl före

ligger eller där annan veterinärvård inte kan anvisas är distriktsveterinär skyl

dig att även utöva djursjukvård för övriga husdjur. Distriktsveterinärorganisa

tionen skall, i samarbete med främst den organiserade hälsokontrollverksam

heten, medverka vid förebyggande åtgärder. 

I veterinärtaxeförordningen (1975:539) föreskrivs att vid varje förrättning 
som utförs av en distriktsveterinär betalas en särskild djursjukvårdsavgift, 

vars storlek bestäms av regeringen. 
Under budgetåret 1992/93 beräknas kostnaderna för distriktsveterinär

organisationen m.m. uppgå till 114 160 000 kr och övriga kostnader till 

800 000 kr. Verksamheten finansieras genom bidrag över statsbudgeten med 
74 637 000 kr och beräknade intäkter från djursjukvårdsavgifter med 

40 323 000 kr. 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverket hemställer att bidraget till inrättande av veterinärstationer 
höjs från 500 000 kr till 1 500 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Den särskilde utredaren med uppdrag att göra en översyn av veterinärväsen
det har avgett sitt betänkande (SOU 1992:88) Veterinär verksamhet. Jag avser 
att under våren 1993 framlägga förslag till framtida organisation för veterinär

väsendet och finansieringen av veterinärstationerna. 

Kostnaderna för djurens hälso- och sjukvård beräknar jag för budgetåret 

1993/94 till 117 314 000 kr. Mina beräkningar beträffande lönekostnaderna 

för organisationen baserar sig på preliminära uppgifter. Kostnaderna finan

sieras dels genom bidrag över statsbudgeten med 76 868 000 kr, dels med 
intäkter av djursjukvårdsavgifter med 40 446 000 kr. 

Djursjukvårdsavgifter har för budgetåret 1991/92 uppgått till ca 20,6 miljo

ner kronor. Jag beräknar att djursjukvårdsavgifterna för budgetåret 1993/94 

uppgår till 40,3 miljoner kronor. 

.'i Riksdagrn 199]!93. I 111111/. Nr /00. /Jilaga /() 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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Av det belopp som anvisas över statsbudgeten för finansiering av distrikts- Prop. 1992/93: 100 

veterinärorganisationen under budgetåret 1993/94 utgör 52,7 miljoner kronor Bilaga 10 

medel som jordbruket skall tillföras i form av budgetmedel (prop. 

1990/91:100 bil. 11s.10-12). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Distriktsveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhei för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr. 

F 4. Bidrag till distriktsveterinärorganisationen 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

84 521 344 

74 637 ()()() 

7 6 868 ()()() 

Reservation -21 571 

Under anslaget anvisas medel för bidrag till distriktsveterinärorganisatio

nen och viss veterinärutbildning samt stöd vid inrättande av flerveterinärsta

tioner. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag anfört under punkten F 3 beräknar jag bidraget till 

76 868 000 kr. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud

getförslag. 
Jag anser att anslaget bör ändras från reservationsanslag till förslagsan

slag. Förändringen motiveras av att bidraget till verksamheten skall avse en

dast det budgetår det tas upp på statsbudgeten. 

Anslaget för distriktsveterinärorganisationen har budgeterats utan hänsyn 

till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 

lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsfom1en för Statshälsan samt 

de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa för

ändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartemen

tet (bil. l, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som 

kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas 

enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgetera

de beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till distriklsveterinärorganisaiionen för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 76 868 000 kr. 
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F 5. Bidrag till avlägset boende djurägare för 
veterinärvård 
1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

5 470 627 

2217000 
6000000 

Under anslaget anvisas medel för att bestrida avlägset boende djurägares 

kostnader för veterinärvård. Länsstyrelsen disponerar medlen i enlighet med 

vad som framgår av veterinärtaxeförordningen (1975:539), m.m. 

Statens jordbruksverk 

Statens jordbruksverk föreslår att anslaget räknas upp till 6 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör räknas upp till 6 miljoner kronor för att anpassas till belastning

en på anslaget under de senaste budgetåren. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvdrd för bud

getåret 1993/94 anvisa ett förs lagsanslag pA 6 000 000 kr. 

F 6. Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

25 448 571 

30 357 000 
25 757 000 

Reservation 9 064 734 

Under anslaget anvisas medel för främjande av förebyggande åtgärder 

samt medel för kostnader för prövning från djurskyddssynpunkt av djurhåll

ningsmetoder, inredningsdetaljer i stallar, m.m. och utbildning i djurskydds
tillsyn. 

Under anslaget anvisas också medel för en del av den djurhälsovård som 

tidigare finansierats inom ramen för jordbruksprisregleringen. 

Statens jordbruksverk 

För att täcka kostnader för främjande av förebyggande åtgärder, kostnader för 

provning från djurskyddssynpunkt av djurhållningsmetoder, inredningsdetal

jer i stallar m.m. och kostnader för utbildning i djurskyddstillsyn bör samman
lagt 10 miljoner kronor anvisas för budgetåret 1993/94. 

Medel för en del av den djurhälsovård som tidigare finansierats inom ra

men för jordbruksprisregleringen bör anvisas med 21 115 000 kr. Medlen 

Prop. 1992/93: I 00 
Bilaga 10 
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skall disponeras för arbetet med djurhälsovård hos Svensk husdjursskötsel Prop. 1992/93: 100 

och hos Sveriges slakteriförbund samt för djursjukdata, fårhälsovård och Bilaga 10 
stöd till biodlingen. 

Föredragandens överväganden 

De medel som har anvisats för främjande av förebyggande åtgärder har huvud

sakligen disponerats av länsstyrelserna och till stor del använts för obduktions

verksarnhet. Jag bedömer att denna verksamhet i fortsättningen får skötas in

om ramen för distriktsveterinärorganisationens ordinarie verksamhet. För ob

duktioner finns särskilda medel anvisade under anslaget Bekämpande av smitt

samma husdjurssjukdomar. 

Sammanlagt beräknar jag anslaget till 25 757 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Djurhälsovdrd och djurskyddsfrämjande åtgärder för budget

året 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 25 7 57 000 kr. 

F 7. Centrala försöksdjursnämnden 

1991/92 Utgift 4 864 947 Reservation 

1992/93 Anslag 

199 3/94 Förslag 

5 370 ()()() 

5 608 ()()() 

2097 503 

Riksdagen beslutade våren 1988 (prop. 1987/88:93, bet. 1987/88:JoU22, 

rskr. 1987/88:327) om Centrala försöksdjursnämndens (CFN) roll som myn

dighet. Nämndens uppgifter framgår av förordningen (1988:541) med instruk

tion för Centrala försöksdjursnämnden. Nämnden har bl.a. till uppgift att ver

ka för att användningen av försöksdjur begränsas genom att främja utveckling

en av alternativa metoder samt svara för planeringen av försöksdjursverksam

heten och företa åtgärder för att förbättra försöksdjurssituationen, sammanstäl

la statistik över försöksdjursförbrukningen samt följa de djurförsöksetiska 

nämndernas arbete och bedömning av frågor om användning av försöksdjur. 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mät: 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller 

för treårsperioden 1992/93-1994/95. 

Resurser: 
Ramanslag 1993/94 5 608 000 kr. 

Planeringsram: 

1993/1)4 

5 608 OOOkr 
1994/95 
5 608 000 kr 

Jag bedömer att de riktlinjer som lades fast i 1992 års budgetproposition 
bör gälla även för budgetåret 1993/94. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud

getförslag. 

Anslaget för CFN har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar 

som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, 

den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riks

gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Rikt

linjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 

Finansdepartementet (bil. l, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). 

Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att 

slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från 

det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Centrala försöksdjursnämnden för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett ramanslag på 5 608 000 kr. 

F 8. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 
1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

59 661 233 

51766000 

51766000 

Anslaget finansierar kostnader och ersättningar i samband med bekämpan

de av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. Från anslaget ut-

Prop. 1992/93: I <Xl 
Bilaga 10 
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betalas också ersättning för kostnader som uppkommit genom beslut om för- Prop. 1992/93: 100 

intande av bisamhällen, för bi tillsynsmännens arvoden m.m. Vidare anvisas Bilaga 10 

under anslaget medel för bekämpande av leukos och Aujeszkys sjukdom. 

Statens jordbruksverk 

I sin förenklade anslagsframställning yrkar Jordbruksverket att för innevar
ande budgetår få använda 2 miljoner kronor av anslaget för särskilda under

sökningar, bl.a. avseende salmonella, samt för bidrag till vissa obduktioner 

och bakteriologisk undersökning med avseende på salmonella i samband med 

obduktion. 
Jordbruksverket har hemställt om att 3,5 miljoner kronor anslås som bi

drag till obduktionsverksamhet, bl.a. för att en anpassning skall ske till den 
sjukdomsövervakning EG kräver. Bidraget är avsett att täcka viss del av ob

duktionsverksamheten. Resterande kostnader finansieras genom avgifter från 

djurägarna och jordbruksnäringens organisationer. 

Jordbruksverket har beräknat de ärliga kostnaderna för de sjukdomskon
troller som krävs med anledning av ett EES-avtal till 10 miljoner kronor. 

För bekämpande av leukos, Aujeszkys sjukdom och meadi-visna hos fä.r 

har Svensk husdjursskötsel och Sveriges slakteriförbund, som är huvudmän 

för bekämpningsprogrammen, beräknat kostnaderna för budgetåret 1993/94 

till 49,6, 33,5 resp. 1,5 miljoner kronor. 

Med hänsyn till att kostnaderna för programmet för bekämpning av leukos 

och Aujeszkys sjukdom budgetåret 1993/94 ligger på en oförändrat hög nivå 
föreslår Jordbruksverket att anslagsposten räknas upp från 35 till 42 miljoner 

kronor. Inom ramen för anslagsposten fä.räven ett eventuellt bekämpningspro
gram för meadi-visna bekostas. Kostnaderna för bekämpningsprogrammen 

för leukos och Aujeszkys sjukdom förväntas minska under budgetåret 

1994/95. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar kostnaderna för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 

till 4 616 000 kr. 

Bekämpningsprogrammen för leukos och Aujeszkys sjukdom löper under 

5 resp. 10 är. Bekämpningen sker inom ramen för lagen (1985:342) om kon

troll av husdjur m.m. Sjukdomarna kan orsaka betydande produktionsförlus

ter och förekomst av sjukdomarna i landet kan leda till handelsrestriktioner 

från andra länder. Under förevarande anslag bör beräknas en oförändrad post 

på 35 miljoner kronor. Medlen bör disponeras för bekämpningen av leukos. 

Regeringen har liksom budgetåret 1991/92, inom ramen för anvisade di

rektbidrag för budgetåret 1992{}3, anvisat 41,5 miljoner kronor för bekämp

ningsprograrnmen av leukos, Aujeszkys sjukdom och meadi-visna hos får. 
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Medlen avser kostnader under budgetåret 1993/94. Sammanlagt disponeras Prop. 1992/93: I 00 
således 76,5 miljoner kronor för programmen. Bilaga I 0 

Sverige har i ett internationellt perspektiv ett mycket gott läge i fråga om an
talet fall av smittsamma husdjurssjukdomar. Obduktioner av djur är ett viktigt 

medel för att kontrollera och dokumentera sjukdomsläget i landet. Jag föreslår 

därför att 2 150 000 kr avsätts som bidrag till obduktionsverksamheten. 
Jag bedömer att 10 miljoner kronor bör anvisas för utveckling av sjuk

domskontrollprogram och genomförande av sjukdomskontroller som krävs 

för att infria de krav som förväntas med anledning av ett EES-avtal. 

Jag föreslår att anslaget förs upp med 51 766 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar för bud

getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 51766000 kr. 
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G. Växtskydd och jordbrukets miljöfrågor 

G 1. Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1000 
1000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr till uppdragsverk

samhet vid Statens utsädeskontroll (SUK). 
SUK är centralt organ för den statliga utsädeskontrollverksamheten med 

uppgift att mot fastställda avgifter verkställa analysering, provtagning och 

plombering m.m. av utsädesvaror samt att bedriva forskning och försöks

verksamhet i syfte att främja att fullgott utsäde tillhandahålls. SUK bedriver 

vidare rådgivning och upplysning, utövar tillsyn av efterlevnad av lagar och 

förordningar på området samt arbetar för samordning av kontrollverksamhe

ten. SUK har hand om uppbörden av växtförädlingsavgifter. 

SUK:s organisation m.m. framgår av förordningen (1988:860) med in

struktion för Statens utsädeskontroll. 
Under budgetåret 1992/93 beräknas kostnaderna för den allmännyttiga 

verksamheten uppgå till 3 223 000 kr och kostnaderna för uppdrngsverksam
heten till 28 878 000 kr. Kostnaderna beräknas bli finansierade genom intäk

ter för uppdragsverksarnheten med 28 878 000 kr och genom ett bidrag över 

statsbudgeten med 3 223 000 kr. 

SUK har i årsredovisningen indelat verksamheten i olika verksamhetsom

råden och efter finansieringskällor. Myndigheten använder som ett grovt mått 
på effektiviteten kontrollkostnadens andel av utsädespriset. SUK avser dock 

att utveckla operationella effekt- och prestationsmål. 

SUK:s avgiftsfinansierade verksamhet minskar sedan ett antal år i omfatt

ning. Sortprovningen utgör ett undantag där efterfrågan är konstant. Myndig
heten har vidtagit vissa rationaliseringsåtgärder i syfte att förbättra det ekono

miska resultatet. Åtgärderna har lett till minskat underskott för budgetåret 
1991/92 och väntas ge större effekter under innevarande och nästföljande bud

getår. 
De ekonomiska målsättningarna om full kostnadstäckning och avkastning 

på statskapitalet har inte uppnåtts. 

Rik:srevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 

SUK utgår i anslagsframställningen från att förändringar till följd av över

synen genomförs först från den 1 juli 1994 och att statsplomberingen fortgår 

med oförändrade förutsättningar under budgetåret 1993/94. Kostnaderna för 

implementering av ett EES-avtal väntas bortfalla under budgetåret 1993/94 
och förändringar i kontrollsystemet väntas minska vilket sammantaget innebär 

ett minskat anslagsbehov med 900 000 kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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Föredragandens överväganden Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 

Riksdagen har i skrivelse (rskr. 1992/93:212) givit regeringen till känna att 

vissa frågor beträffande SUK bör utredas. Regeringen har med anledning här-

av uppdragit åt Statskontoret att med utgångspunkt i riksdagens skrivelse ut-
reda och föreslå en lämplig organisation för den officiella utsädeskontrollen. 
Statskontoret har i november 1992 till regeringen överlämnat rapporten Utsä-
deskontroll i nya former - förslag till organisation. Rapporten remissbehand-
las för närvarande. Sedan remissbehandlingen avslutats avser jag att återkom-

ma till riksdagen med redogörelse för hur utsädeskontrollens organisation 

skall utformas. 
SUK:s årsredovisning, visar enligt min mening, att verksamheten bedrivs 

med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Jag finner det emeller

tid otillfredsställande att de ekonomiska målen för verksamheten inte har upp

nåtts. 
I avvaktan på att ett ställningstagande till utredningens förslag föreligger 

får de riktlinjer som angavs i budgetpropositionen avseende budgetåret 

1992/93 tills vidare gälla. Anslaget kommer att minskas med de kostnadsbe
sparingar på 900 000 kr som SUK anvisat. 

Under budgetåret 1993/94 bör bidraget föras upp med 2 416 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens utsädeskontro/l: Uppdragsverksamhet för budgetåret 

1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr. 

G 2. Bidrag till Statens utsädeskontroll 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

2 691 872 
3 223 ()()() 

2 416 ()()() 

Reservation 

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid Sta

tens utsädeskontroll. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag anfört under punkten G 1 beräknar jag bidraget 
till 2 416 ()()() kr. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud

getförslag. 
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Jag anser att anslaget bör ändras från reservationsanslag till förslagsan

slag. Förändringen motiveras av att bidraget till verksamheten skall avse en

dast det år det tas upp på statsbudgeten. 
Anslaget för SUK har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar 

som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, 

den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 

denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. I, Statsbudge
ten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till 

myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade 
riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Statens utsädeskontroll för budgetåret 1993/94 an

visa ett förslagsanslag på 2 416 000 kr. 

G 3. Statens växtsortnämnd 
1991/92 Utgift 271 380 

1992/93 Anslag 628 000 

1993/94 Förslag 646 000 

Nämnden skall enligt sin instruktion handha uppgifter enligt växtförädlar

rättslagen (1971 :392) och utsädesförordningen (1980:438). Nämnden fullgör 
de skyldigheter som åligger myndighet enligt konventionen den 2 december 

1961 för skydd av växtförädlingsprodukter. 
Växtsortnämndens inkomster härrör från den avgiftsbelagda registreringen 

av nya växtsorter för växtförädlarrätt. Nämndens kostnader för godkännande 
av nya växtsorter och för omprövning av godkända sorter för statsplombering 

finansieras över statsbudgeten. 
Under budgetåret 1992/93 beräknas förvaltningskostnadema uppgå till 

1078033 kr, varav 715 732 kr avser lönekostnader. Kostnaderna finansieras 

dels genom beräknade avgifter med 450 033 kr, dels genom anslag över stats

budgeten med 628 000 kr. 

Växtsortnämnden föreslår inga förändringar av verksamheten i sin anslags

framställning. 

Växtsortnämnden har lämnat en kortfattad redovisning av myndighetens 

verksamhet samt årsbokslut. 
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invä!ldningar. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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Föredragandens överväganden 

Sommanjattning 

Övergripande mål: 

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som gäller för 

treårsperioden 1991/92-1993/94. Gällande riktlinjer förlängs till att om

fatta även budgetåret 1994/95. 

Resurser: 
Ramanslag 1993/94 646 000 kr. 

Planeringsram: 

1993/94 

646 000 kr 

Resultatbedömning 

1994/95 

646 OOOkr 

Växtsortnämndens årsredovisning visar, enligt min mening, att verksamheten 

bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 

års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. Riktlinjerna för 

Växtsortnämnden bör även omfatta budgetåret 1994/95. Skälet är att det på så 

sätt är möjligt att, me<l utgångspunkt i ett komplett underlag omfattande Växt

sortnämndens årsredovisning, under våren 1993 utarbeta nya direktiv för 

nämnden inför en fördjupad prövning från regeringens sida i 1995 års budget

proposition. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud

getförslag. 

Anslaget för Växtsortnämnden har budgeterats utan hänsyn till de tekniska 

justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads

pålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya princi

perna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 

tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. I, Stats

budgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att stäl

las till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redo

visade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade: beloppet. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens växtsortnämnd för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 646 000 kr. 

G 4. Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 
1991/92 Utgift 

1992193 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 000 

I 000 

Under anslaget taS upp ett formellt belopp av 1 000 kr till uppdragsverksam
het vid Statens maskinprovningar. 

Maskinprovningarna har till uppgift att åt allmänheten prova maskiner, for

don och redskap för jordbruket, skogsbruket, trädgårdsnäringen och för vår

den av grönytor samt publicera resultaten. Maskinprovningarna skall vidare 

enligt särskilda föreskrifter utföra obligatorisk kontroll som avses i lagen 
(1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning. Maskin

provningarna utför också uppdragsprovning på begäran av myndighet eller 

enskild. Maskinprovningarna har också att tillhandagå allmänheten och berör

da myndigheter med råd och upplysningar inom maskinprovningarnas verk
samhetsområde samt verka för upplysning om en ändamålsenlig maskinan

vändning. 

Maskinprovningarnas organisation m.m. framgår av förordningen 
(1988:858) med instruktion för Statens maskinprovningar. 

Under budgetåret 1992/93 beräknas kostnaderna för myndighetsuppgifter, 
provningsverksamhet m.m. uppgå till 13 868 000 kr och kostnaderna för riks
provplatsverksamheten till 20 675 000 kr. Kostnaderna beräknas bli finansie

rade med 6,6 miljoner kronor som flyter in som inkomster från uppdragsvei'k

samheten m.m., 7 268 000 kr i bidrag över statsbudgeten och 20 675 000 kr i 
intäkter från riksprovplatsverksamheten. 

Dispositionen av resultatredovisningen av verksamheten följer RRV:s rikt
linjer. 

I redovisningen har myndigheten tagit fasta på ett av de resultatkrav som 

angavs i regleringsbrevet. Maskinprovningarnas produktivitet i den obligato

riska kontrollen bör öka med 6 % under 1991/92-1993/94. Maskinprovning

ama har därvid valt att jämföra avgiftsutvecklingen med kostnadsindex för 
maskin- och förarkostnad. Under verksamhetsåret har produktiviteten mätt på 

detta sätt inte ökat. Maskinprovningarnas resultat var positivt och har förbätt

rats något jämfört med året före. 
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 

Maskinprovningarna föreslår ingen förändring av verksamhetens omfatt

ning eller inriktning. 

Prop. 1992/93: I 00 
Bilaga 10 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller 
för treårsperioden 1991 f.)2-1993/94. 

Resurser: 
Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 1993/94 1 000 kr. 

Bidrag till Statens maskinprovningar 1993/94 7 443 000 kr (förslags

anslag). 

Resultatbedömning 

Maskinprovningarnas årsredovisning visar, enligt min mening, att verksam

heten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Det är 

dock inte tillfredsställande att avkasmingskravet på statskapitalet inte har upp

nåtts. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991/92 
års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. 

Regeringen har låtit en särskild utredare se över möjligheterna och former

na för en begränsning av statens engagemang inom provnings- och mätteknik 

samt anslutande verksamhet inom Statens provningsanstalt och Statens ma

slcinprovningar. Förslagen redovisas i betänkandet (SOU 1992:74) Prova pri

vat som har remissbehandlats. Med anledning av Sveriges anpassning enligt 

ett EES-avtal på bl.a. detta område avser jag att under våren 1994, när nänna

re erfarenheter vunnits, ta ställning till utredningens förslag såvitt avser ma

skinprovningama. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet för budget

året 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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G 5. Bidrag till Statens maskinprovningar 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

7 121 674 

7 268 ()()() 

7 443 ()()() 

Reservation -179 884 

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid Stat

ens maskinprovningar. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag anfört under punkten G 4 beräknar jag anslaget 

till 7 44 3 ()()() kr. 
Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av 

utgifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets 

budgetförslag. 
Jag anser att anslaget bör ändras från reservationsanslag till förslagsan

slag. Förändringen motiveras av att bidraget till verksamheten skall avse 

endast det år det tas upp på statsbudgeten. 

Anslaget för Maskinprovningarna har budgeterats utan hänsyn till de tek

niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost

nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya 

principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändring

ar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 

1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer 

att ställas till myndighetens disposition konuner att slutligt fastställas enligt de 

redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade belop

pet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Statens maskinprovningar för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 7 443 000 kr. 

G 6. Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 

1991/92 utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

147 099 606 

3 2 900 ()()() 

28 315 ()()() 

Reservation 74 385 154 

Medel ur anslaget disponeras för att genom försöks-, utvecklings-, infor

mations- och rådgivningsverksamhet styra utvecklingen inom jordbruket mot 

minskat växtnäringsläckage samt säkrare och minskad användning av kemis

ka bekämpningsmedel och till åtgärder för att bevara odlingslandskapets na

tur- och kulturmiljövärden. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 

78 



I riksdagens beslut (prop. 1990/91:90, bet. 1990/9l:JoU30, rskr. Prop. 1992/93:100 

1990/91:338) om en god livsmiljö anvisades Statens jordbruksverk 20 mil- Bilaga 10 

joner kronor för budgetåret 199 lf)2 för utveckling av teknik och metodik för 

typgodkännande av gödselspridare, 15 miljoner kronor för teknikutveckling 

för att minska växtnäringsläckaget och 14,8 miljoner kronor för information 

samt försöks- och utvecklingsverksamhet rörande höst- och vinterbevuxen 

mark. Därutöver anvisades 8,3 miljoner kronor för information om besprut-

ningsfria kantzoner, tillsyn av skötsellagen och serieprovning av gödselspri-

dare. Medlen anvisades engångsvis för perioden 199 lf)2- l 993/94. 

På statsbudgeten för budgetåret 1992/93 har ytterligare 32,9 miljoner kro

nor anvisats för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket under budgetåren 

1992/93-1993f)4. 

Statens jordbruksverk 

Anslaget har tidigare tillförts medel för att för tiden t.o.m. budgetåret 

1993/94, samt i något fall budgetåret 1994/95, bedriva forsknings- och ut

vecklingsverksamhet, information och rådgivning för att styra utvecklingen 

inom jordbruket mot minskat växtnäringsläckage samt säkrare och minskad 

användning av bekämpningsmedel. 

Beträffande tillsyn enligt skötsellagen och därmed förknippad information 

har anslaget tillförts 6 miljoner kronor för budgetåret 1992/93. Denna verk

samhet avser till största delen lönekostnader vid Jordbruksverket och länssty

relserna. För budgetåret 1993/94 behövs samma resursins:HS. Medlen bör 

prisomräknas med 200 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen beslutade år 1988 att målet skall vara att halvera kväveutlakningen 

från jordbruket till år 2000. Till följd av internationella överenskommelser har 

detta mål tidigarelagts och riksdagen beslöt år 1990 att en halvering skall om

fatta alla utsläpp till haven längs hela väst- och sydkusten upp till Stockholms 

skärgård till år 1995. 

Riksdagen lade år 1990 fast målet att ytterligare en gång halvern användning

en av bekämpningsmedel till strax efter mitten av 199()-talet räknat i aktiv sub

stans och med år 1990 som basår. Dessutom skall ammoniakavgången från 

jordbruket minska med 25 % till år 1995 i södra och västra Götaland. Den 

ökade insikt om de natur- och kulturmiljövärden, såsom öppna landskap och 

biologisk mångfald, som jordbruket i vårt land bidrar med ser jag som myck

et positiv. Det är väsentligt att dessa värden och de mål som har satts upp vär

nas. Riksdagen anvisade våren 1991 58, I miljoner kronor till rr.iljöförbättran

de åtgärder inom jordbruket (prop. 1990/91:90, bet. 1990/9l:JoU30, rskr. 

1990f)l:338). Medlen skulle användas framför allt till åtgärder för att minska 

växtnäringsläckaget. 
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Pä statsbudgeten för budgetåret 1992/93 har ytterligare 32,9 miljoner kro- Prop. 1992/93: 100 
nor anvisats för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. För tillsyn enligt 6 a Bilaga 10 

och 6 b §§lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark anvisades 6 mil-
joner kronor för budgetåret 1992/93. Därutöver anvisades för budgetåren 

1992f)3--1993/94 ytterligare 3 miljoner kronor för information och utbildning 

rörande de nya föreskrifterna till 6 a § skötsellagen. Jag föreslår att medel för 

dessa ändamål skall anvisas under anslaget Statens jordbruksverk. För för-

söks- och utvecklingsverksamhet samt information om höst- och vinterbe-

vuxen mark som åtgärd för att minska kväveläckaget anvisades 4 miljoner 
19"onor för budgetåren 1992/93-1993/94. För samma period anvisades 
18,4 miljoner kronor för åtgärder med syftet att minska användningen av och 

reducera riskerna med användning av bekämpningsmedel. För forsknings-

och utvecklingsinsatser bl.a. rörande biförgiftningar anvisades vidare för bud-

getåren 1992/93-1994/95 totalt 1,5 miljoner kronor. Under anslaget Statens 

jordbruksverk har sedan budgetåret 1988/89 anvisats medel för miljöinriktad 

växtodlingsrådgivning. Jordbruksverket har hemställt att oförändrade medel 

för detta ändamål bör anvisas för budgetåret 1993/94. Jag föreslår att medel 

för dessa åtgärder i fortsättningen anvisas under här ifrågavarande anslag. Det 

bör sammanlagt tillföras 28 315 000 kr för budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 28 315 000 kr. 

G 7. Bekämpande av växtsjukdomar 

1991/92 Utgift 727 476 
1992/93 Anslag 2 429 000 
1993/94 Förslag 2 429 000 

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 karantäns

skadegörare betalas också från detta anslag, liksom kostnader för undersök

ningar av växtprover som av växtinspektionen överlämnas för laboratoriemäs

sig diagnostisering. 

Statens jordbruksverk 

Jordbruksverket föreslår att verket bemyndigas att använda högst 400 000 kr 

för brådskande undersökningar i samband med växtinspektion. 
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Föredragandens överväganden Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 

Jag föreslår att anslaget tas upp med 2 429 000 kr. Jag har därvid räknat med 

högst 400 000 kr för brådskande undersökningar i samband med växtinspek-

tion. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bekämpande av växtsjukdomar för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett förslagsanslag på 2 429 000 kr. 

11 Riksdagen 199:!/'JJ. I sam/. Nr /{il!. /Ji/,1ga /(} 
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H. Livsmedel 

H 1. Statens livsmedelsverk 

1991/92 Utgift 49 829 110 

1992/93 Anslag 88 486 000 

1993/94 Förslag 94 305 000 

Statens Iivsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 

handlägga frågor om livsmedel, i den mån sådana frågor inte skall handläggas 

av någon annan myndighet. Verket är chefsmyndighet för besiktningsveteri

närorganisationen. Livsmedelsverkets organisation m.m. framgår av förord

ningen (11188:857) med instruktion för Statens livsmedelsverk. 

De huvudsakliga uppgifterna för verket är att bevaka konsumentintresset 

inom livsmedelsområdet, utöva tillsyn enligt livsmedclslagen (1971 :511) 

samt leda och samordna livsmedelskontrollen, verkställa utredningar och prak

tiskt vetenskapliga undersökningar om livsmedel och kostvanor, medverka 

till att statsmakternas riktlinjer i fråga om kost och hälsa fullföljs, informera 

om sådana förhållanden på Iivsmedelsområdet som är viktiga för konsumen

terna samt godkänna laboratorier för livsmedelsundersökningar. 

Livsmedelsverkets inkomster består bl.a av avgifter för köttbesiktning 

m.m., kontroll av läkemedelsrester och bekämpningsmedelsrester i anima

liska och vegetabiliska livsmedel, avgiftsmedel för central tillsyn som över

förs till verket från kommunerna, avgifter för provtagning och undersökning 

vid större livsmedelsanläggningar samt avgifter för tillstånd m.m. Dessutom 

erhålls inkomster för uppdragsverksamhet, publikationer och kursverksam

het. Inkomsterna utgör ca 70 % av verket<; finansiering. 
Livsmedelsverket har fått dispens av Riksrevisionsverket från bokförings

förordningen i dess nya lydelse för budgetåret 1991/92 med innebörden att 

årsredovisningens bokslut inte innehåller tillgångsredovisning samt att en fi

nansieringsanalys endast redovisas för viss del av verksamheten. I de delar 

som avser resultatredovisningen redovisas verksamheten i verksamhetsområ

dena tillsyn och kontroll, information och påverkan, normgivning, kunskaps

uppbyggnad samt övrigt. För dessa har följande mål lagts fast. Verket skall: 
- samordna den offentliga Iivsmedelskontrollen, samtidigt som kontrollen i 

högre grad skall bygga på företagens egentillsyn, 

- bedriva tillsyn av större livsmedelsanläggningar, 

- utveckla nya metoder för kontroll och analys, 

- förenkla reglerna och harmonisera dem med främst EG:s regelsystem så 

långt detta är möjligt med hänsyn till våra egna säkerhetskrav. Normer och 

nya föreskrifter skall endast fastställas om det finns tungt vägande konsu

mentskäl eller om det krävs med hänsyn till Sveriges internationella förplik

telser, 

- stärka informationsinsatserna gentemot lokal och regional livsmedelskon

troll, företag som producerar och hanterar livsmedel etc. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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Livsmedelsverket utvecklar för närvarande resultatmått för olika prestatio

ner, bl.a. produktivitet och styckkostnad. Avsikten är att tillföra resultatredo

visningen sådana beräkningar kommande år. 
Verket understryker att man under en följd av år fått fler uppgifter sam

tidigt som anslagsmedel över statsbudgeten minskar. Under budgetåret 

1991/92 har en neddragning av verkets personalstyrka gjorts motsvarande ca 

2 % av verkets anslagsmedel samtidigt som verksamhetsområden har mins

kats eller helt avvecklats. Inom besiktningsveterinärorganisationen har ge

nomgripande rationaliseringsåtgärder vidtagits. Genom en förstärkt lednings

funktion, ett nytt avgiftssystem samt en effektiviserad bemanning och ned

dragning av verksamheten vid de olika kontrollslakterierna har en besparing 

gjorts med 7 %. Livsmedelsverkets ackumulerade avgifts- och anslagsspa

rande uppgår till 38 938 424 kr. 

Av Riksrevisionsverkets revisionsberättelse framgår att man finner Livs

medelsverkets årsredovisning rättvisande. Vad avser resultatredovisningen 

har årets granskning begränsats till en bedömning av krav på fullständighet 

och dokumentation. 

I sin förenklade anslagsframställning finner Livsmedelsverket i huvudsak 

ingen anledning att föreslå avvikelser från den inriktning av verksamheten 

och den budgetram som riksdagen beslutat om för perioden 1991/92-

1993/94. Verket påpekar dock bl.a. an det i EES-avtalet ingår ett 30-tal räns

akter på området vin och spritdrycker och att denna nya myndighetsuppgift 

naturligen bör ligga på Livsmedelsverket. Verket förutsätter att frågan om 

ytterligare resurser för denna myndighet~uppgift tas upp av regeringen.Verket 

tar även upp frågan om finansiering av den inhemska pesticidkontrollen av 

trädgårdprodukter med anledning av Omställningskommissionens förslag att 

ta bort prisregleringsavgiftema på bekämpningsmedel. 

Föredragandens Ö\'er\'äganden 

Sammanfattning 

Ö\'ergripande mål: 

Det har inte funnits skäl till an förändra de övergripande mål som gäller 
treårsperioden 1991 /92-1993/94. Gällande riktlinjer förlängs till att om

fatta även budgetåret 1994/95. 

Resurser: 
Statens livsmedelsverk 1993/94 94 305 000 kr (ramanslag). 

Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning 1993/94 l 000 kr. 

Planeringsram: 

1993/94 

94 305 ()()()kr 

1994/95 

94 305 ()()()kr 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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Resultatbedömning 

Livsmedelsverkets årsredovisning visar, enligt min mening, att verksamheten 

bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Emellertid 

finns det fortfarande inte underlag för att göra en bedömning av effektiviteten 

för någon av verksamhetsgrenarna. Jag noterar emellertid med tillfredsställel

se att Livsmedelsverket genom olika åtgärder lyckats uppnå väsentliga bespa

ringar inom besiktningsveterinärorganisationen. Detta leder i sin tur till att 

kostnaderna för slakterierna kan hållas nere, vilket är en förutsättning för att 

stärka konkurrenskraften inom den svenska livsmedelssektorn inför ett EG

medlemskap. 

Av resultatredovisningen framgår bl.a. att Livsmedelsverket har påbörjat 

arbetet med att införa ca 100 rättsakter i den svenska lagstiftningen med anled

ning av införlivandet av EES-avtalet, att egenkontrollprogram har fastställts 

för i stort sett alla livsmedelsanläggningar där Livsmedelsverket har övertagit 

tillsynsansvar från kommunerna samt att metoder har utarbetats för att påvisa 

rester i livsmedel för ytterligare ett antal bekämpningsmedel och veterinärme

dicinska preparat. 

Jag kan konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invändningar i re

visionsberättelsen avseende Livsmedelsverket. Jag avstår dock att kommente

ra det ekonomiska resultatet ytterligare då de redovisningsgrunder som ligger 

till grund för årsbokslutet innebär att en fullständig bild av det ekonomiska re

sultatet inte kan erhållas för budgetåret 1991/92. 

Slutsatser 

De riktlinjer som Jades fast i 1991 års budgetproposition bör gälla även för 

budgetåret 1993/94. Riktlinjerna för Livsmedelsverket bör även omfatta bud

getåret 1994/95. Skälet är att det på så sätt är möjligt att, med utgångspunkt i 

ett underlag omfattande Livsmedelsverkets årsredovisning, under våren 1993 

utarbeta nya direktiv för verket inför en fördjupad prövning från regeringens 

sida i 1995 års budgetproposition. 

Mot bakgrund av Livsmedelsverkets anslagsframställning beräknar jag an

slaget för budgetåret 1993/94 till 94 305 000 kr. Jag har därvid tagit hänsyn 

till medelsbehovet dels för pesticidkontroll av inhemskt odlade trädgårdspro

dukter med anledning av regeringens beslut om att avskaffa prisregleringsav

gifterna på handelsgödsel från den 2 december 1992, dels för nya uppgifter 

som följer av ett EES-avtal och förberedelsearbetet inför ett EG-medlemskap. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut

gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud

getförslag. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett för

slag om generell r'.intebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat en 

modell som bör tillämpas. Statens livsmedelsverk kommer fr.o.m. budgetåret 

1993/94 att tillämpa denna modell. Livsmedelsverket kommer därför att tillde-
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las ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under ifrågavaran

de anslag förs till detta konto. 
Anslaget för Livsmedelsverket har budgetemts utan hänsyn till de tekniska 

justeringar som måste göms till följd av ändringen av nivån på lönekostnads
pålägget, den ändmde finansieringsformen för Statshälsan, övergången till 
lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av ansla
gen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 

chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, 

avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition 
kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför 

avvika från det nu budgetemde beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens livsmedelsverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 94 305 000 kr. 

H 2. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

I 000 

1 000 

Fran detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktning vid kontro\l

slakterierna m.m. Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr. Sta

tens utgifter för ändamålet täcks enligt särskild taxa av bl.a. slakteriföretagen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. för bud

getåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr. 

H 3. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

2 740 206 
3 646 000 
3 750 000 

Livsmedelsekonorniska samarbetsnämndens uppgift är att göra kalkyler 

och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom lantbruket och de 

senare leden i livsmede!skedjan. 

Samarbetsnämndens sammansättning framgår av förordningen (1988:862) 

med instruktion för Livsmedelsekonorniska samarbetsnämnden. 
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I sin förenklade anslagsframställning anför Livsmedelsekonomiska samar- Prop. 1992/93: 100 

betsnämnden att man nu inte kan förutse några förändringar i sin verksamhet Bilaga I 0 
som kan påverka anslagsberäkningen, varför samarbetsnämnden hemställer 

om en ramanslag för budgetåret 1993/94 i enlighet med den fastställda plane-

ringsramen. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål: 

Det har inte funnits skäl till an förändra de övergripande mål som gäller 

för treårsperioden 1992/93-1994/95. 

Resurser: 
Ramanslag 1993/94 3 7 50 000 kr. 

Planeringsram: 

1993/94 

3 7 50 000 kr 

Slutsats 

1994/95 

3 7 50 ()()() kr 

Min bedömning innebär att de riktlinjer som lades fast i 1992 års budgetpro

position bör gälla även för budgetåret 1993/94. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut
gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud

getförslag. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett för
slag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat en 

modell som bör tillämpas. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden kom

mer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Livsmedelsekono

miska samarbetsnämnden kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kre

dit i Riksgäldskontoret och medlen under ifrägavarande anslag förs till detta 

konto. 
Anslaget för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden har budgeterats 

utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen 

av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Stats

hälsan samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna 

för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefrn för Finans

departementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det 

belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slut-
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ligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det 

nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 3 7 50 000 kr. 

H 4. Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

89 671 122 
83 959 ()()() 

87 398 ()()() 

Reservation 12 046 159 

Under anslaget anvisas medel för bruttoinvesteringar i beredskapslager av 

livsmedel och insatsvaror i jordbruket. Vidare anvisas medel för produktions

förberedelser, skydd mot ABC-stridsmedel och ransoneringsförberedelser. 

Statens jordbruksverk 

För beredskapslagring av insatsvaror har Jordbruksverket beräknat ett medels

behov om 89,1 miljoner kronor under budgetåret 1993/94, varav 11,6 miljo

ner kronor avser medel inom den ekonomiska planeringsramen för totalförsva

rets civila del. 

Till följd av regeringens planeringsanvisningar för år 1992 har lagringsmå

let för livsmedel kunnat sättas lägre jämfört med i fjolårets anslagsframställ

ning och programplan. Jordbruksverket föreslår därför inga medel under an

slaget för bruttoinvesteringar i livsmedel under budgetåret 1993/94. 

Det föreligger dock fortfarande ett stort behov av att bygga upp lagren av 

handelsgödselkväve och fodermedel. Jordbruksverket föreslår att 77,5 miljo

ner kronor tilldelas verket för detta ändamål. Av de 11,6 miljoner kronor som 

ingår i den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del föreslår 

verket att 6,6 miljoner kronor får utnyttjas för beredskapslagring av kemikali

er m.m. för dricksvattenberedning, 4 miljoner kronor för beredskapslagring 

av veterinära läkemedel och 1 miljon kronor för åtgärder inom ABC-området. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att anslaget efter prisomräkning förs upp med 87 398 000 kr, var

av 5,7 miljoner kronor utgör medel från den ekonomiska ramen för totalför

svarets civila del. Av dessa bör 4 miljoner kronor användas för beredskaps

lagring av veterinära läkemedel och 1 miljon kronor för åtgärder inom ABC

området. 
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Mitt förslag innebär en neddragning med 15 203 000 kr för budgetåret Prop. 1992/93:100 

1993/94 jämfört med de kostnader för lageruppbyggnad som förutsattes i det Bilaga 10 
livsmedelspolitiska beslutet år 1990. 

Hemställan 

Jag hemställer an regeringen föreslår riksdagen 

att till Inköp av livsmedel m.m.för beredskapslagring för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 87 398 000 kr. 

H 5. Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

217 336 071 

233 250 000 

247 280 000 

Från anslaget betalas driftkostnaderna för beredskapslagring av livsmedel 

m.m. samt kostnader för andra beredskapsåtgärder än lagring i form av plane

ring m.m. Under anslaget Statens jordbruksverk anvisas medel för lönekost

nader m.m. för viss personal. 

Statens jordbruksverk 

Statens jordbruksverk har beräknat kostnaderna för bered~kapslagring till 

235 517 000 kr, varav 3,8 miljoner kronor avser medel inom den ekonomis

ka planeringsrarnen för totalförsvarets civila del. Räntekostnaderna beräknar 

verket till 140,3 miljoner kronor. Vidare beräknas kostnaderna för ersättning 

för beredskapslagring till 91 550 000 kr och för övergripande planering 

m.m. till 3 667 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör efter prisomräkning föras upp med sammanlagt 247 280 000 kr, 

varav 2,4 miljoner kronor avser medel inom den ekonomiska ramen för total

försvarets civila del. Mitt förslag innebär en neddragning med I 533 000 kr 

för budgetåret 1993/94 jämfört med de kostnader för beredskapslagring av 

livsmedel som förutsattes i det livsmedelspolitiska beslutet år 1990. 

Hemställan 

Jag hemställer an regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m. för bud

getåret 1993/94 anvisa en förslagsanslag på 247 280 000 kr. 
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H 6. Industrins råvarukostnadsutjämning, m.m. 
1991/92 Utgift 135 166 287 

1992/93 Anslag 179 000 000 
1993/94 Förslag 172 000 000 

Från anslaget betalas i enlighet med förordningen (1991:914) om avgifter 

på. vissa jordbruksprodukter m.m. dels delar av kostnaderna för industrins rå
varukostnadsutjämning (RÅK), dels kostnaderna för rabatteringssystemet för 

svensktillverkad stärkelse för tekniskt bruk. 

Statens jordbruksverk 

Enligt nu aktuella planer skall EES-avtalets protokoll 3 träda i kraft den 1 juli 

1993. Förhandlingarna om prisutjämningsförfarandet är dock inte helt avsluta

de (augusti 1992). Anslagsberäkningama har baserats på antagandet att RÅK
protokollet träder i kraft den 1 juli 1993. För RÅK torde avtalet komma att 

innebära betydande förändringar i form av nettokompensation (prisutjämning 

till lägsta EES-pris i stället för till världsmarknadspris) och utvidgad varuom

fattning. Det är för närvarande svårt att bedöma de finansiella effekterna av 

dessa förändringar eftersom de nya utjämningsbeloppen kommer att faststäl

las först sedan samtliga EES-parter notifierat sina hemmamarknadspriser och 

EES-kommitten fastställt lägsta EES-priser. 

Jordbruksverket har beräknat kostnaderna för industrins råvarukostnads

utjämning till 135 miljoner kronor, en sänkning med 5 miljoner kronor. Kost
naderna för rabatteringssystemet för stärkelse beräknas till 37 miljoner kro

nor, en sänkning med 2 miljoner kronor. Sänkningen på 5 miljoner kronor 

beror på en bedömning av konsekvenserna av ett kommande EES-avtal. Sänk
ningen på 2 miljoner kronor beror på eh bedömning av lönsamhetsutveckling

en för fabrikspotatis satt i refation till andra grödor. 
Sammanlagt hemställer Jordbruksverket om att anslaget förs upp med to

talt 172 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Inom ramen för EES-förhandlingarna har de deltagande länderna arbetat med 

att utforma ett gemensamt system för utjämning av industrins kostnader för 

jordbruksråvaror. Den slutgiltiga utformningen av ett sådant system påverkas 

emellertid också av de pågående GA IT-förhandlingarna. Ett gemensamt sy

stem kommer, förutom att det påverkar själva utformningen av det svenska 

systemet för råvarukostnadsutjämning, också sannolikt att påverka kostna

derna för detsamma. Jag beräknar kostnaderna till 135 miljoner kronor. 
Vad gäller kostnaderna för rabatteringssystemet för svensktillverkad stär

kelse för tekniskt bruk beräknar jag dessa, i likhet med Jordbruksverket, till 

37 miljoner kronor. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att Statens jordbruksverk för råvarukostnadsutjämning un

der budgetåret 1993/94 får disponera en rörlig kredit på högst 

20 000 000 kr i Riksgäldskontoret, 

2. till Industrins rdvarukostnadsutjämning, m.m. för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 172 000 000 kr. 

H 7. Livsmedelsstatistik 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

13 228 547 

13 966 000 

11514000 

I prop. 1991/92:96 om vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m. redovisas att 

10 miljoner kronor skall sparas på jordbruksstatistikens område budgetåret 

1993/94. För lantbruksregistret innebär det besparingar på 3 miljoner kronor 

och för objektiva skördeuppskattningar görs en neddragning motsvarande 

7 miljoner kronor under anslaget Omställningsåtgärder i jordbruket m.m. De 

framtida formerna för den svenska strukturstatistiken och behovet av register

uppgifter skall utredas vidare med utgångspunkt i ett svenskt EG-medlem

skap i mitten av 1990-talet och de förändringar av EG:s jordbrukspolitik som 

kan komma att genomföras. 

Föredragandens överväganden 

I betänkandet (SOU 1992:48) Effektivare statistikstyrning redovisas förslag 

om den statliga statistikens styrning, finansiering och samordning. Regering

en har därefter i prop. 1992/93: I 01 om den statliga statistikens finansiering 

och samordning lagt fram principer och förslag som syftar till att göra styr

ningen av den statliga statistikproduktionen effektivare. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom områ

det förs upp med 11 514 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Livsmedelsstatistik för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags

anslag på 11 514 000 kr. 
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I. Utbildning och forskning 

I 1. Sveriges lantbruksuniversitet 

I 2. Lokalkostnader m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet 

I 3. Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 
lantbruksuniversitet m.m. 

I 4. Skogs- och jordbrukets forskningsråd 

I 5. Stöd till kollektiv forskning 

I 6. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 
Inom regeringskansliet bereds för nälvarande vissa frågor om inriktningen av 

den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på an en proposi

tion i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1993. 

I avvaktan på an beredningen slutförs föreslår jag an ifrågavarande anslag 

förs upp med oförändrade belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild 

proposition i ämnet, 

1. till Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1993/94 beräkna 

ett reservationsanslag på 627 975 000 kr, 

2. till Lokalkostnader m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet för 

budgetåret 1993/94 beräkna en förslagsanslag på 295 336 000 kr, 
3. till Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruks

universitet m.m. för budgetåret 1993/94 beräkna ett re~ervationsanslag 

på 33 700 ()()() kr, 

4. till Skogs- och jordbrukets forskningsråd för budgetåret 1993/94 

beräkna en reservationsanslag på 169 680 000 kr, 

5. till Stöd till kollektiv forskning för budgetåret 1993/94 beräkna ett 

reservationsanslag på 101200000 kr, 
6. till Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för budgetåret 

1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 772 000 kr. 
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J. Biobränslen 

J 1. Bioenergiforskning 
Inom regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av 

den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposi
tion i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1993. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ifrågavarande anslag 

förs upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild 

proposition i ämnet, 

till Bioenergiforskning för budgetåret 1993/94 beräkna ett reserva
tionsanslag på 48 930 000 kr. 

J 2. Bidrag för ny energiteknik 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

16000000 

200000000 

200000000 

Reservation 194 000 000 

1 Tolfte huvudtitelns anslag Insatser för ny energiteknik, anslagsposten 1. 

Riksdagen beslutade våren 1991 om ett stöd för att främja investeringar i 

anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränsle och för att förbättra 

konkurrenskraften för befintlig biobränslebaserad kraftvärme (prop. 

1990/91:88, bet. 1990/9l:NU40, rskr. 1991/92:373). Detta stöd ingår som 

ett led i 1991 års energipolitiska beslut. 

Stödet som administreras av Närings- och teknikutvecklingsverket 
(NUTEK) kan lämnas under en femårsperiod fr.o.m den 1 juli 1991. För 
stödet har avsatts 1 miljard kronor för femårsperioden. Medlen anvisas i form 

av årliga anslag över statsbudgeten på 200 miljoner kronor per budgetår. Den 
stödgivande myndigheten får, inom den totala medelsramen 1 miljard kronor, 
fritt fördela sina åtganden över femårsperioden. Utbetalningarna får dock inte 

överstiga det belopp som finns tillgängligt på anslaget. Reserverade medel un
der tolfte huvudtitelns anslag Insatser för ny energiteknik, anslagsposten 1, 

vid utgången av budgetåret 1991/92 bör tillföras detta anslag. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att riksdagen våren 1992 beslutade 

om ett stöd för främjande av biobränsleanvändningen (prop. 1991/92:97, bet. 

1991/92:NU25, rskr. 1991/92:271). Stödet uppgår till sammanlagt 625 miljo

ner kronor och är avsett att kunna lämnas under en femårsperiod. Även detta 

stöd ingår i 1991 års energipolitiska beslut. Stödet syftar till att påskynda ut

veckling av teknik som förbättrar förutsätmingama för kommersiell elproduk

tion med biobränslen. Jag har för avsikt att i annat sammanhang återkomma 

till regeringen i fråga om de förslag till disposition av dessa medel som bio

bränslekommissionen har lämnat i betänkandet (SOV 1992:90) Biobränslen 

för framtiden. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag för ny energiteknik för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

reservationsanslag på 200 000 000 kr. 
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Utredningens sammanfattning av delbetänkandet (SOU 
1992:87) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och 
livsmedelsindustri för EG - förslag om vegetabiliesektorn, 
livsmedelsexporten och den ekologiska produktionen 

Omställningskommissionen erhöll i november 1991 regeringens uppdrag att 

förbereda en avstämning av 1990 års livsmedelspolitiska beslut utifrån Sveri

ges ansökan om medlemskap i EG. 
I föreliggande delbetänkande redovisas resultatet av kommissionens be

handling av vegetabiliesektorns anpassning, export av förädlade livsmedel 

och åtgärder för ekologisk produktion. 
I det fortsatta arbetet kommer kommissionen även att behandla animalie

produktionens anpassning, mål och medel för att bevara ett öppet och levande 

kulturlandskap, stödet till norra Sverige, m.m. 

I kapitel 1 redovisas uppdraget och de avgränsningar till andra områden 

som kommissionen gjort. Kapitel 2 tar upp 1990 års livsmedelspolitiska be

slut i huvuddrag samt de effekter detta beslut förväntades få. 

EG :s jordbrukspolitik 

I kapitel 3 ges en översiktlig beskrivning av mål och medel i EG:s jordbruks

politik (CAP). Den beslutade reformen av politiken samt de effekter reformen 

förväntas få beskrivs. Vidare tas innehållet i det yttrande (den s.k. avin) som 

EG-kommissionen lämnat över Sveriges ansökan om medlemskap upp. 

EG:s ministerråd fattade den 21 maj 1992 ett beslut om att reformera den 

gemensamma politiken. Syftet med denna reform är bl.a. att få en bättre ba

lans mellan utbud och efterfrågan i EG:s jordbmkspro<luktion och därmed 

minska överskottsproduktionen och kostnaderna för denna. 

Ett av de viktigaste elementen i reformen är att jordbruksstödet delvis om

fördelas från prisstöd till inkomststöd, t.ex. i form av arealbidrag. Produktions

begränsningar skall ytterligare bidra till att minska överskottet. 

Reformen innehåller också kompletterande åtgärder i form av stöd till miljö

vänligare brukningsmetoder, stimulans till skogsplantering, förmånliga vill

kor för förtidspensionering, m.m. 
Jordbrukspolitikens traditionella instrument i form av gränsskydd, reglera

de priser och exportbidrag finns kvar efter reformen, men deras betydelse 

kommer att minska. 
Effekterna av reformen förväntas bli störst för spannmålsodlingen där pro

duktionen förväntas minska på grund av sänkta priser och den odlingsbegräns

ning som trädesvillkoren för att erhålla arealbidrag innebär. Därmed minskar 

också kostnaderna för överskottet på sikt. 

För animaliesektorerna blir inte effekterna så märkbara. För mjölkproduk

tionen kan dock lönsamheten förväntas öka jämfört med en fortsatt tillämp

ning av nuvarande politik. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 

Underbilaga 10.1 

94 



För EG:s konsumenter innebär reformen lägre priser. På kort sikt kan bud- Prop. 1992/93: 100 
getkostnaderna för kompensationsbetalningar och olika former av direkta stöd Bilaga 10 
förväntas öka över dagens nivå. På längre sikt räknar EG-kommissionen med 
att reformen kommer att medföra bättre balans mellan konsumtion och produk- Underbilaga 10.1 

tion och därmed lägre kostnader. 

Effekter av ett EG-medlemskap 

Kommissionens syn på de generella effekterna för livsmedelssektorn av ett 

EG-medlemskap redovisas i kapitel 4. Enligt uppdraget skall en utgångspunkt 

för kommissionens arbete vara att Sverige vid inträdet i EG har en stark och 

konkurrenskraftig jordbruksnäring och livsmedelsindustri. Enligt kommissio

nen innebär detta bl.a. att produktionen måste effektiviseras, samtidigt som 

vissa anpassningar behöver göras så att företag som bedöms kunna bli kon

kurrenskraftiga vid en EG-anslutning inte slås ut under tiden fram till EG-in

trädet. 

Konkurrenskraften för det svenska jordbruket och den svenska livsmedels

industrin avgörs av hur väl man lyckas anpassa sig till EG-marknaden och till 

den prisnivå som kommer att gälla där. Kostnadsanpassning samt produkt

och marknadsutveckling är nyckelord. För att stärka konkurrenskraften inför 

medlemskapet måste betydande rationaliseringar och kostnadsminskningar 

äga rum i produktionen. Därutöver behöver marknadspositionerna stärkas, 

t.ex. genom marknadsanalyser och produktutveckling, framför allt på om

råden där Sverige har komparativa fördelar. 

Kommissionen vill understryka att ökat konkurrenstryck och effektivise

ringar i samtliga led från insatsledet till detaljistledet är avgörande för att Sve

rige har en konkurrenskraftig jordbruksnäring och livsmedelsindustri vid EG

inträdet. 

De beräkningar av den totala stödnivån till jordbruket som årligen utförs in

om OECD, s.k. PSE-beräkningar (Producer Subsidy Equivalents), visar att 

Sverige har en stödnivå som totalt överstiger den som gäller inom EG. Skill

naderna i stödnivån mellan Sverige och EG kan i stor utsträckning hänföras 

till animalieproduk""tionen. 

De stödsystem som tillämpas inom EG kommer inte att medge lika höga 

priser på animalieprodukter som i dag gäller i Sverige. Det kommer därför att 

bli nödvändigt att anpassa den svenska kostnadsnivån om den svenska pro

duktionen skall kunna konkurrera med den inom EG. För den svenska vegeta

bilieproduktionen kan det finnas förutsättningar att med de stödnivåer som gäl

ler inom EG långsiktigt upprätthålla en åkerareal som är större än den som 

skulle ha gällt om 1990 års reforn1 skulle ha fullföljts. 

För att inte jordbruksföretag som kan komma att bli konkurrenskraftiga i 

EG skall slås ut före ett EG-medlemskap kan det vara befogat att särskilt be

akta de vegetabilieinriktade företagens situation. För animalieproduktionen 

krävs det däremot betydande effektiviseringar för att en produktion motsva-
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rande det inhemska avsättningsutrymmet skall kunna upprätthållas. Detta gäl- Prop. 1992/93: 100 
ler särskilt för nötkötts- och mjölkproduktionen. Bilaga 10 

Det är angeläget att de ekonomiska villkoren för primärproduktionens olika 
sektorer snarast tydliggörs för producenterna. I annat fall kommer onödiga Underbilaga 10. l 

samhällsekonomiska förluster att uppstå. Oförändrade stödnivåer leder för 

animalieproduktionens del till att resurser bibehålls eller förnyas som kan bli 

överflödiga vid ett EG-inträde. För vegetabiliesektorn innebär en oförändrad 

politik att resurser förstörs eller lämnar sektorn under tiden fram till ett inträ-

de. Eftersom en större åkerareal blir konkurrenskraftig i en EG-marknad än i 

en isolerad svensk marknad kommer nya resurser att tillföras denna sektor ef-

ter inträdet. Till detta kan läggas att de resurser som lämnar sektorn före inträ-

det i rådande konjunktur knappast har något större alternativvärde. 

För att det svenska jordbruket skall ha förutsättningar att konkurrera räcker 

det enligt kommissionen inte med en ökad effektivisering i jordbruket utan en 

sådan är också nödvändig i samtliga övriga led i livsmedelskedjan. Ökade 

FoU-insatser på livsmedelsområdet är 1!n viktig förutsättning för detta arbete 

och är därmed en betydelsefull konkurrensfaktor för svenskt jordbruk och 

svensk livsmedelsindustri. Svenska företag behöver också arbeta mer aktivt 

när det gäller produktutveckling och med att få tillträde till EG-marknaden. 

Det är i första hand näringslivets ansvar att vidta erforderliga åtgärder för att 

stärka konkurrensförmågan. 

För de svenska konsumenterna innebär den ökade konkurrens på livsme

delsmarknaden, som ett EG-medlemskap medför, lägre livsmedelspriser. På 

vegetabilieområdet kommer, när EG:s reform genomföns, spannmålspriserna 

att bli lägre än den prisnivå som skulle ha gällt vid ett svenskt inhemskt jäm

viktspris om 1990 års beslut fullföljts. Samtidigt kommer också de s.k. för

malningsavgifterna som nu utgår på främst brödspannmål att bortfalla. I dags

läget är producentpriserna på de flesta animalier högre i Sverige än i Dan

mark. När det svenskajordbruket tvingas konkurrera med producenterna in

om EG kommer priserna i Sverige att sjunka, vilket medför sänkta priser ock

så i konsumentledet. Förädlingskostnaderna är också lägre inom EG och den 

ökade konkurrensen i detta led bör också medföra gynnsamma effekter på 

konsumentpriserna i Sverige. 

Utgångspunkter 

I kapitel 5 redovisar kommissionen vissa utgångspunkter för sina förslag. 

Det fak""tum att EG nu fattat beslut om sin jordbrukspolitik för de närmaste 

åren underlättar arbetet med svensk anpassning. De viktigaste skillnaderna 

mellan Sverige och EG i sättet att angripa problemen med överskott, jordbru

karinkomsternas utveckling, m.m. framgår nu med all tydlighet. Förenklat 

unryckt har Sverige valt mer marknadsmässiga lösningar medan EG valt att 

försöka reglera bort problemen. 

EG:s reform kan ses som ett första steg mot mer marknadsmässiga lösning

ar. Även om en del frågetecken kvarstår, t.ex. när det gäller detaljer i CAP-
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reformen och problem som måste lösas i förhandlingarna, måste siktet nu va

ra inställt på EG:s reformerade jordbrukspolitik. Möjligheten att påverka EG:s 

politik kommer först när Sverige blir medlem i Gemenskapen. Vid förhand
lingarna om medlemskap finns också möjligheter till övergångsvisa arrange

mang. 
Det förberedelsearbete som pågår sedan Sverige ansökte om medlemskap i 

EG har siktet inställt på medlemskap fr.o.m. år 1995. Följaktligen har kom

missionen denna tidpunkt som en utgångspunkt i sitt arbete. 

När det gäller graden och takten i anpassningen anser kommissionen bl.a. 

att det generellt sett är en fördel om en anpassning av regelsystemen kan gö

ras inom något eller några produktområden före intr'.idet. I annat faJI kan ge

nomförandeproblem uppstå med betydande förluster av olika slag. 
De förändringar av priser och villkor som görs under anpassningsperioden 

måste ge rätt signaler till marknadens aktörer. Priserna måste närma sig EG:s 

nivåer. Ändringar i produktpriser och villkor i övrigt för produktionen får inte 

vara sådana att resurser tas i anspråk som inte klarar konkurrensen inom EG. 
När det gäller anpassningen av nivån på olika priser samt på bidrag och avgif

ter är det generellt sett inte nödvändigt med en fullständig anpassning före in

trädet. 
Kommissionen bedömer med hänsyn till gränsskyddet inom EG och pågå

ende GATT-förhandlingar att gränsskyddsförändringar är olämpliga i nulä

get. 
Kommissionen har måst göra vissa antaganden om utfallet av de komman

de medlemskapsförhandlingama. Ett sådant är att Sverige självt får ta det eko

nomiska ansvaret för sin jordbruksproduktion före inträdet i EG. Det innebär 
bl.a. att avsättningsvillkoren m.m. under året före inträdet måste vara sådana 

att de inte ger nämnvärt utrymme för spekulation genom lagring och produk

tionsplanering. Vidare utgår kommissionen från att den mark som ingår i det 
svenska omställningsprogrammet i huvudsak kommer att få ingå i den bas

areal som kommer att ligga till grund för beräkning av träda och arealbidrag 
vid ett medlemskap. 

Med hänsyn till bl.a. EG:s politik och till att marknaden för produktion av 

annat än livsmedel inte förefaller att utvecklas på det sätt som förutsågs vid ti

den för anslutningen till omställningsprogrammet anser kommissionen att en 

möjlighet bör finnas att avbryta omställningen för de jordbrukare som så öns
kar. 

Förslagen får inte föranleda ökade utgifter på statsbudgeten. 

Vegetabilieproduktionen 

I kapitel 6 ges inledningsvis en beskrivning av nuvarande reglering och mark

nadssituation på vegetabilieområdet i Sverige och EG. Dessutom beskrivs 
EG:s reform av regleringarna på vegetabilieområdet. 

Mot bakgrund av kommissionens bedömningar i kapitel 4 och utgångs

punkter i kapitel 5 föreslås följande om anpassning av stödet till spannmåls-

7 Riksdagen JW2!93. I sam/. Nr JO(). Bilaga JO 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 

Underbilaga 10.1 
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produktionen 1993/94-1994/95. Kommissionen har även övervägt föränd- Prop. 1992/93: I 00 

ringar för övriga vegetabilier men inte ansett att behov föreligger att i nuläget Bilaga I 0 

vidta några åtgärder för dessa. 
Kommissionen föreslår att systemet med inlösen priser förlängs till att gälla U n<lerbilaga 1 O. l 

även för 1994/95. Inlösenpriset föreslås för 1994/95 vara 90 kronor per l 00 

kg. 

För att minska kostnaderna i växtodlingen för 1994 års odling föreslår 

kommissionen att prisregleringsavgifterna på handelsgödsel och bekämp

ningsmedel tas bort från den l juli 1993. Sådana avgifter finns inte i EG. De 

skulle också tas bort enligt 1990 års beslut. 

Inom EG finns inte heller någon förmalningsavgift. Den uppgår till 1, 15 

kronor per kg spannmål och tas ut av kvarnarna och används tillsammans 

med ovan nämnda prisregleringsavgifter för att finansiera spannmålsexport

en. I enlighet med 1990 års beslut föreslår kommissionen att den tas bort den 

l juli 1994. 

Kommissionen föreslår att arealbidrag lämnas under perioden 

1993/94-1994/95 med i genomsnitt 1 000 kronor per hektar och år. För att 

bli berättigad till bidrag krävs att minst 15 % av basarealen läggs i träda. I 

basarealen bör samma areal ingå som är berättigad till inkomst- och omställ

ningsstöd (jfr. 6.1.2), dock med undantag för de grödor som inte är berättiga

de till stöd inom EG, dvs. potatis, sockerbetor, vallfrö m.m. Bidrag utgår 

även för trädesarealen. Arealbidrag och trädesersättning lämnas med samma 

belopp. Bidragen differentieras på samma sätt som det nuvarande inkomst

och omställningsstödet. Trädan får inte användas för någon produktion. Den 

får ligga fast på samma areal under de båda åren. Jordbrukare som är med i 

omställningsprograrnmet får tillgodoräkna sig denna areal då trädeskravet fast

ställs. Företag som har en basareal som understiger 20 ha undantas från trä

deskravet. 

Omställningsprogrammet fortsätter enligt nuvarande regler med några un

dantag. Det ges möjlighet att gå ur programmet mot att en del av stödet åter

betalas. Kommissionen föreslår att 5 000 kronor per hektar betalas tillbaka. 

Som en följd av förslagen bedömer kommissionen att ca 100 000 ha lämnar 

omställningen. 

På grund av att minst 1 S % av basarealen skall trädas minskar produktio

nen av spannmål. Kommissionen bedömer att minskningen uppgår till ca 

400 miljoner kg. Vid nom1al skörd ger det ett kvarvarande överskott på ca 

600 miljoner kg. 

Intäkterna i spannmålsodlingen ligger med kommissionens förslag under 

den nivå som råder vid en fullständig anpassning till EG:s regler. 

Kommissionens förslag innebär sänkta spannmålspriser 1994/95 jämfört 

med 1990 års beslut där en marknad i jämvikt skulle ha givit ett spannmåls

pris på ca 115 kronor per 100 kg. Lägre spannmålspriser ger förbättrad lön

samhet i animalieproduktionen. Vid en total foderförbrukning på 3 miljoner 

ton spannmål ger det en förbättring på ca 750 miljoner kronor per år för 

1994/95. Kommissionen återkommer till hur dessa effekter skall fä genom-
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slag i produkt- och konsumentpriser när animalieproduktionens anpassning 

behandlas i ett senare betänkande. 

För 1993/94 kommer konsumentpriserna vid normal skörd inte att påver-

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 

kas av kommissionens förslag. Effekterna av förslagen för 1994/95 beror på U nderbilaga I 0.1 

vilken marknadssituation som annars skulle ha rått. Om en överskottssitua-

tion skulle ha förelegat ger kommissionens förslag högre priser. Hade det där-
emot varit balans på marknaden blir priserna lägre med förslaget. Det kommer 

också att leda till lägre animaliepriser. Den borttagna förmalningsavgiften ger 
utrymme för en sänkning av brödpriserna med ca 5 %. 

Kommissionens förslag innebär att såväl produktionsmedels- som produkt

priser faller. Hur det kommer att påverka möjligheten att nå miljömålen skall 

utredas under hösten av Jordbruksverket. Eventuella förändringar av miljöav

gifterna på jordbrukets produktionsmedel kan därefter göras under våren 

1993 så att de borttagna prisregleringsavgifterna inte leder till några negativa 

miljöeffekter. Vidare bör framhållas att förslagen om arealbidrag och träda är 

positiva från miljösynpunkt. En övergång till arealbidrag gynnar generellt sett 
områden med sämre produktionsförutsättningar och jordbrukare som bedriver 

ett mindre intensivt jordbruk. 

Förslaget innebär att kostnader tillkommer för inlösen av spannmål 

1994/95 och för arealbidrng/trädesersättning 1993/94-1994/95 jämfört med 

I 9~0 års beslut. Totalt kan kostnaderna för inlösen beräknas till ca 0,36 

miljarder kronor per år och för arealbidrag/trädesersättning till ca 1,5 miljar

der kronor per år. 

Åtgärderna föreslås finansierade på följande sätt: 

Förmalningsavgifter 
Återbetalning av omställ

ningsstöd 
Direktbidrag varav 

spannmål som tidigare år 
omfördelning från animalier 

I 993/94 

700 

250 

700 
210 

I 860 

1994195 

250 

700 

910 
I 860 

Finansieringen medför inga ökade utgifter över statsbudgeten. Den innebär 

en omfördelning av stöd från animalieområdet till vegetabilieområdet, vilket 
bidrar till att anpassa stödnivån på animalieområdet till förhållandena inom 

EG. Kommissionen kommer att behandla animalieproduktionens anpassning 

i sitt nästa betänkande. 
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Export av livsmedel 

I kapitel 7 behandlas behovet av åtgärder för att underlätta en marknadsetable

ring av svenska produkter som bedöms vara långsiktigt konkurrenskraftiga 

på EG-marknaden eller på marknader utanför EG. Syftet med sådana åtgärder 

bör vara att ge svenska livsmedelsföretag en möjlighet att arbeta på utländska 

marknader och lära sig dessa marknaders villkor. 

Kommissionen förordar i första hand att regeringen verkar för att de ömse

sidiga tull- och avgiftsfria kvoter som inrättats inom det b.ilateralajordbruksav

tal som slutits i anslutning till EES-avtalet för vissa jordbruks- och livsmedels

produkter utvidgas - både i fråga om varuomfäng och kvanrjreter. Möjlighet 

till detta finns i avtalets utvecklingsklausul. En sådan utvidgning skulle enligt 

kommissionen vara det bästa sättet att underlätta för svensk export under peri

oden fram till ett svenskt medlemskap. Kvoterna prioriterar EG gentemot and

ra marknader och exporten behöver inte bekostas av subventioner. En utvidg

ning har därutöver positiva effekter i fråga om konkurrenstryck och kostnads

anpassning. 

Konunissionens utgångspunkt har varit att det är produkternas framtida 

konkurrenskraft som skall avgöra behovet av insatser. Insatserna skall utfor

mas så att de inte verkar prishöjande på den svenska marknaden och därige

nom motverkar en Hmgsiktig anpassning till EG:s stödnivåer. För att uppnå 

detta bör exportstödet anpassas till den ni.vä som gäller inom EG. Er..portslö

det kommer då inte att utjämna hela skillnaden mellan svenskt pris och världs

marknadspris. Därmed skapas incitament för en fortsatt kostnadsanpassning 

som kan göra svenska produkter konkurrenskraftiga med EG:s. Hänsyn mås

te också tas till de begränsningar för subventionerad export som Sveriges bud 

i de pågående GA IT-förhandlingarna innebär. 
Finansiering av kommissionens förslag om exportfrämjande åtgärder bör 

ske genom att medel omfördelas från de direktbidrag som sedan överenskom

melsen i GA TI år 1989 via budgetmedel lämnas som stöd till jordbruket. 

Generellt sett har kommissionen inte velat peka ut enskilda produkter eller i 

detalj föreslå stödnivåer och produktomfång m.m. Detta arbete bör överlåtas 

till Jordbruksverket i samverkan med livsmedelsindustrin. Kommissionen har 

dock i några undantagsfall funnit det angeläget att peka på behovet av insatser 

för vissa produkter. 

Kommissionen föreslår att ett begränsat exportstöd införs för hårdost 

fr.o.m. den 1 juli 1993. För nöt- och griskött föreslår kommissionen att det 

nu gällande temporära systemet förlängs med ett halvår till den 1 januari 

1995. Kostnaderna för detta bör inte fä överstiga 50 miljoner kronor. Inrikt

ningen på systemet bör ändras från den 1 januari 1993 så att stödet framför 

allt används för export av produkter som bedöms ha långsiktiga konkurrens

fördelar. Nivån på stödet bör successivt anpassas till EG:s nivåer. För föräd

lade Jivsmedelsindustriprodukter, s.k. RÅK-produktcr, föreslar kommissio

nen att nuvarande procentuella begränsningar vad gäller kostnadsutjämning 

för vissa råvaror ses över i syfte att höjas. Därn1ed stimuleras användning av 

svenska råvaror i högförädlade livsmedel. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 

Underbilaga l 0.1 
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Elwlogisk produktion Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 

I kapitel 8 lämnas förslag till åtgärder för att främja den ekologiska produk-

tionens utveckling. Kommissionen föreslår att sammanlagt 10 miljoner kro- Underbilaga JO. I 
nor per år anvisas för ett stöd till FoU, marknadsutveckling och kontroll ut-
över de resurser som i dag står till förfogande. Härav bör 5 miljoner kronor 

avse forskning och utveckling med prioritering på tillämpad forskning. Mark-

nadsutveckling och kontroll bör få ett ökat stöd med 3 miljoner kronor resp. 2 

miljoner kronor. 
Kommissionen anser vidare att ett förslag till stöd till omläggning till ekolo

gisk produktion bör utarbetas snarast. Det skall utfomrns så att det uppfyller 
villkoren för stöd från EG inom ramen för det kompletterande miljöprogram

met inom EG:sjordbrukspolitik. Förhandlingar med EG om ett godkännande 
av ett sådant program bör ske så att det kan träda i kraft senast den 1 januari 
1995. 
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Utredningens sammanfattning av delbetänkandet (SOU 
1992: 125) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk 
och livsmedelsindustri för EG - förslag om animaliesektorn 
Omställningskommissionen erhöll i november 1991 regeringens uppdrag att 

förbereda en avstämning av 1990 års livsmedelspolitiska beslut utifrån Sve

riges ansökan om medlemskap i EG. I början av september 1992 lämnade 

kommissionen förslag om åtgärder för vegetabiliesektorn, livsmedelsexporten 

och den ekologiska produktionen. 

I föreliggande delbetänkande redovisas resultatet av kommissionens be

handling av animaliesektorns anpassning. 

Utgdngspunkter 

Anpassningsåtgärdernas syfte är att få ett jordbruk som har förutsättningar att 

överleva och utvecklas med de nya förutsättningar som ett medlemskap inne
bär. En annan utgångspunkt är att bevara ett öppet och levande kulturland

skap. De förändringar av priser och villkor som görs under anpassningsperio

den måste ge rätt signaler till berörda parter och vara utformade på ett sådant 

sätt att de miljöpolitiska målen uppnås. 

I prop. 1992/93: 130 om vissa jordbrukspolitiska frågor uttalas att regering

ens målsättning är att Sverige skall bli medlem i EG fr.o.m. den 1 januari 

1995. Det övergripande förhandHngsmålet på jordbruksområdet är att en full

ständig integrering med EG:s gemensamma jordbrukspolitik skall ske från 

den dag Sverige blir medlem. Utgångspunkten är att Sverige vid integrationen 

skall uppnå så stora positiva samhällsekonomiska effekter som möjligt med 

hänsyn tagen till både behovet av en stark och konkurrenskraftig jordbruksnä

ring och till konsumenternas och skattebetalarnas intressen. En ambition bör 

därvid vara att inga övergångsåtgärder skall behöva tillämpas sedan Sverige 

blivit medlem samt an övriga konkurrensbegränsande åtgärder undanröjs. En 

anpassning mot de totalt sett lägre pris-, stöd- och kostnadsnivåer som gäller 

inom EG måste därför omedelbart påbörjas. 

Som aviserats i kommissionens första delbetänkande skall effekten av för

slagen rörande vegetabilieproduktionens anpassning på animalieproduktionen 

behandlas. En utgångspunkt för korrunissionen har därför varit att spannmåls

priset i Sverige kommer att ligga i nivå med det inlösenpris som motsvarar 

EG:s vid tidpunkten för ett svenskt medlemskap, vilket föreslagits i kommis

sionens första betänkande. För att säkerställa denna prissänkning komplette

rar kommissionen nu sitt tidigare förslag med referensprissänkningar för 

spannmål. 
Eftersom EG har lägre pris-, kostnads- och stödnivåer på animalieområdet 

anser kommissionen att det fram till ett medlemskap i EG är angeläget att suc

cessivt sänka dessa. Statsmakterna kan bidra till en anpassning till EG:s vill

kor genom att sänka det gränsskydd på proteinfodermedel som bidrar till att 

hålla de svenska kosmaderna på en högre nivå än EG:s. 
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Jordbruksministern har i prop. 1992/93: 130 om vissa jordbrukspolitiska 

frågor redovisat sin avsikt att föreslå regeringen att fr.o.m. den 1 januari 

1993 sänka införselavgiften på proteinfodermedel med 30 %. Animalieprodu

Prop. I 992/93: 100 
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centerna kan dänned sänka sina kostnader. Detta ger utrymme för en sänkt Underbilaga 10.2 

pris- och stödnivå inom sektorn. Den kan åstadkommas genom sänkt gräns-

skydd eller genom en sänkning av direktbidragen. Produktionsprocessen med-

för en tidsförskjutning mellan den borttagna proteinfoderregleringen och ef-

fekter i form av sänkta kostnader. Gränsskyddssänkningar kommer till viss 

del även att omfatta förädlings- och uppsamlingsleden. För att möta den öka-

de konkurrens som ett EG-medlemskap innebär är det nödvändigt med en ef-

fektivisering i samtliga led i livsmedelskedjan - från insatsvaruledet till detal-

jistledet. Kommissionen utgår ifrån att dessa led, liksom även de led som lig-

ger efter prisregleringsledet, vidtar alla de åtgärder som är möjliga för an an-

passa sig till den nya situationen. Effekterna av de föreslagna åtgärderna i livs-

medelskedjans alla led bör följas upp. 

Det finns utöver denna åtgärd behov av ytterligare sänkningar av priserna 

inom animaliesektorn för att anpassa dessa till EG:s nivåer. Motivet härför är 

att tydliggöra de framtida villkoren och påskynda effektiviseringen så an kon-

kurrenskraften stärks. 

Kommissionen har i sina förslag tagit hänsyn till den skillnad som finns 

mellan olika kosmader när det gäller möjligheten till an sänka dessa på kortare 

eller längre sikt. Eftersom kostnadsnivån först på längre sikt kan förväntas an

passa sig till den som gäller inom EG är det därför, enligt kommissionen, inte 

rimligt att sänka prisnivån så att den är i nivå med EG:s före den 1 januari 

1995, vilket är det datum för medlemskap som kommissionen enligt sina di

rektiv utgår ifrån. 

Dessutom är det förmodligen så att precis som det föreligger skillnader mel

lan olika EG-länders prisnivåer är det inte osannolikt att prisnivån i åtminsto

ne vissa delar av Sverige kommer att avvika från EG:s. Detta kan bero pä 

transportkostnader. Vidare kan en viss del av den svenska produktionen på 

grund av önskemål från konsumenterna betinga ett mervärde i konsumentle

det. Detta har beaktats i samband med förslagen om takten i anpassningen. 

Kommissionen vill understryka den stora betydelse som utfallet av den 

ekonomiska politiken får för livsmedelssektorn i fråga om möjligheterna till 

en smidig anpassning till EG. Inte minst gäller det räntenivån. 

Förslagen 

Jordbruksministem har, som nämnts, aviserat en sänkning av införselavgift

en på proteinfoder med 30 % den 1 januari 1993. Kommissionen anser att 

den resterande avgiften bör tas bon för dessa fodermedel den 1 juli 1993. 

Utöver den sänkning av priserna på animalieprodukter som darigenom möj

liggörs har kommissionen ansett an en ytterligare anpassning till EG:s prisni

våer är nödvändig. Mellan en tredjedel och hälften av den återstående skillna-
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den mellan Sveriges och EG:s priser i det prisreglerade ledet bör kunna elimi

neras fram till den 1januari1995. 

En sänkning av spannmålspriset mot den förväntade EG-nivån efter en 
fullt genomförd reform av CAP medför tillsammans med ett bomagande av 

gränsskyddet för proteinfcxier att kostnaderna i anirnalieprcxiuktionen sänks i 

följande omfattning: 

Prcxiuktionsgren 

Mjölk 
Nötkött 
Griskött 
Ägg 
Slaktkyckling 
Får- och lammkött 

*Avser slaktad vikt för könslagen 
Källa: Statens jordbruksverk 

Direktbidrag 

kr/kg prcxiukt* 

0,25 kr/kg 
3,00 kr/kg 
2,00 kr/kg 
1,05 kr/kg 
1,15 kr/kg 
0,50 kr/kg 

varav effekt av 
borttagen protcin
fcxierreglering 

0,15 
0,75 
1,25 
0,70 
0,80 
0,10 

Regeringen har för budgetäret 1992/93 föreslagit att jordbruket skall tillföras 

1 600 miljoner kronor i fonn av direktbidrag. Det innebär totalt en minskning 

med 800 miljoner kronor. Hur beloppet skall fördelas kommer inte att bestäm

mas förrän riksdagen har fattat beslut om beloppet. 
Det belopp för direktbidrag till nötköttsprcxiuktionen som betalades ut un

der budgetåret 1991/92 utgjorde totalt 168 miljoner kronor. Under år 1992 ut
betalades därutöver ett djurbidrag på sammanlagt ca 100 miljoner kronor till 
självrekryterande köttproduktion (am- och dikor). Kommissionen föreslär att 

dessa bidrag även utbetalas fram till ett medlemskap i EG. 

Eftersom riksdagen ännu inte behandlat regeringens förslag an jordbruket 
för budgetåret 1992/93 bör tillföras 1 600 miljoner kronor kan kommissionen 

inte ange hur stort direktbidraget för mjölkproduktionen blir för innevarande 

budgetär och vilken minskning det kan innebära jämfört med föregående är. 

Genom den minskning som är trolig, har en del av den prissänkning som 

kommissionen föreslår, redan genomförts för mjölkproduktionen. Eftersom 

det inte finns några djurbidrag för mjölkkor i EG förordar kommissionen att 

även den återstående prissänkningen tas ut genom en minskning av direktbi

dragen. 

För budgetåret 1993/94 föreslär kommissionen att 800 kr/mjölkko utbeta

las som direktbidrag. Den minskning av direktbidragen som då har genom

förts jämfört med budgetäret 1991/92 (totalt 1 530 kr/mjölkko) motsvarar 

drygt 25 öre/kg mjölk. Återstående sänkning av direktbidragen görs för bud

getåret 1994/95 då resterande 800 kr tas bort. Referenspriserna på olika meje

riprcxiukter påverkas därmed inte. 
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Utvecklingen av direktbidragen för mjölkproduktionen ser enligt kommis

sionens förslag ut som följer (kr/mjölkko): 

1991/)2 

2 330 
1992/93 

(?) 

Referensprissänkningar 

1993/)4 

800 
1994/95 

Kommissionen föreslår att referenspriserna för nötkött, griskött, fågelkött 

och ägg successivt sänks under tiden fram till ett medlemskap i EG. Detta 

skulle medföra en utveckling av referenspriserna enligt följande: 

Referenspris Nötkött Griskött Fägelköu Ägg 

november 1992 29,57 19,61 20,72 11,85 
1 juli 1993 29,57 18,61 19,72 10,85 
1 januari 1994 28,07 17,61 17,97 10,35 
1 juli 1994 26,57 16,61 17,97 10,35 

Oljeväxter 

Kommissionen föreslår att för 1994 års skörd ges ett arealbidrag till oljeväxt

odlingen på 1 000 kr/ha. Det motsvarar det arealbidrag som kommissionen fö

reslagit skall utbetalas till spannmålsodlingen för samma år. Kommissionen 

föreslår vidare an fröpriset sä!!s till 2,30 kr/kg för 1994 års produktion. 

Effekter av kommissionens förslag 

Kommissionens förslag på animalieområdet får stora effekter på konsument
priserna. 

Kommissionen uppskattar att effekten på konsumentpriserna av de före

slagna gränsskyddssänkningarna på animalier fram till ett medlemskap blir 

mellan 1,9 och 2,6 miljarder kronor beroende på vilket genomslag handeln 

låter prissänkningama få. De sänkta spannmåls-priserna och den borttagna 

förmalningsavgiften sänker därutöver konsumentpriserna med mellan 1, 1 och 

1,4 miljarder kronor. Sammanlagt minskar alltså kommissionens förslag kon

sumenternas utgifter för livsmedel med mellan 3 och 4 miljarder kronor. 

Förslaget innebär prissänkningar i konsumentledet på mellan 5 % och 

12 % för de aktuella produkterna. 

Förslaget innebär för animaliesektorn att jordbrukarnas intäkter på grund 

av sänkt gränsskydd och minskade direktbidrag minskar jämfört med de för

hållanden som rådde år 1991. Samtidigt minskar kostnaderna på grund av 

sänkta foderkostnader. Nettoeffekten för animaliesektorn blir uppskattnings-
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vis 900 miljoner kronor. Jordbrukets totala intäkter var år 1991 29 miljarder Prop. 1992/93 :100 
kronor. Bilaga 10 

Hur stora effekter som uppstår på lönsamheten i jordbruket är svårt att ut-
tala sig om. En prissänkning på produkterna måste mötas med effektivisering- Underbilaga I 0.2 

ar för att minska produktionskostnaderna varvid de negativa effekterna på lön-

samheten kan begränsas. 
Möjligheterna att minska kostnaderna bedöms vara goda i mjölkproduktion

en men kan variera i olika delar av landet Inom nötköttsproduktionen blir det 
svårare, särskilt inom den intensiva uppfödningen. Vid ett medlemskap ökar 
stödet till den extensiva nötköttsproduktionen så att denna i förhållande till nu

varande läge i Sverige inte borde få sämre lönsamhet. Antalet betande djur be

döms därför inte minska nämnvärt under anpassningsperioden. 
Utvecklingen inom animalieproduktionen är av stor betydelse för möjlighe

terna att bibehålla ett öppet och biologiskt rikt odlingslandskap. Kommission

en skall, i sitt kommande betänkande, behandla frågan om hur detta miljömål 

inom den nuvarande livsmedelspolitiken skall kunna tillgodoses inför ett med
lemskap i EG. Skilda styrmedel för att bevara ett öppet och levande kultur
landskap kollUller att behandlas. 

Kommissionen kommer också att behandla stödet till jordbruket i norra 
Sverige och vissa andra regionalpolitiskt betingade jordbruksstöd, m.m. Be

hovet av utvecklingsinsatser inom jordbruket och livsmedelsindustrin kom

mer också att diskuteras. 
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Sammanställning av remissyttranden över delbetänkandet 
(SOU 1992:87) Åtgärder för att förbereda Sveriges 
jordbruk och livsmedelsindustri för EG - förslag om 
vegetabiliesektom, livsmedelsexporten och den ekologiska 
produktionen 

Remissinstansema 

Efter remiss har yttranden över delbetänkandet avgetts av Kommerskollegi

urn, Riksrevisionsverket (RRV), Statens jordbruksverk (SJV), Livsrnedels

ekonorniska samarbetsnämnden (LES), Konkurrensverket, Statens naturvårds

verk (SNV), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Konsumentberedningen 

(KoB), Alternativodlarnas riksförbund (ARF), Biodynamiska föreningen, 

Grossistförbundet Svensk handel, Kooperativa förbundet (KF), Landsorga
nisationen i Sverige (LO), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Svenska natur

skyddsföreningen, Sveriges livsrnedelsindustriförbund (SLIM), Tjänstemän

nens centralorganisation (TCO) och Trädgårdsnäringens riksförbund (TRF). 

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) ansluter sig till KoB:s 

yttrande och Svenska livsrnedelsarbetareförbundet ansluter sig till LO:s yttran

de. 

Vidare har yttranden inkommit från Agrobränsle, Kontrollföreningen för 

ekologisk odling (KRAV), Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) och 

Föreningen Sveriges spannrnålodlare (SprnO). 

1 Allmänna utgångspunkter 

I.I Kommerskollegium avstyrker Ornställningskornrnissionens förslag i 

den del det avser en förlängning av systemet med inlösenpriser och export

stöd. 

- - - Kollegiet delar den grundsyn som Klas Eklund ger uttryck för i sitt 

särskilda yttrande. I enlighet härmed bör man i stället genom offensiva sats

ningar verka för att livsrnedelsbranschen i sin helhet blir mer konkurrenskraf

tig inför ett EG-med.lernskap. Ökad konkurrens och produktutveckling i föräd

lingsledet bör främjas. - - -

- - - Sverige bör enligt kollegiets uppfattning också i EG-sammanhang 
och som EG-rnedlern verka för en frihandelsinriktad jordbrukspolitik. - - -

Kollegiet vill slutligen peka på att EG:s utlåtande om Sveriges medlem

skapsansökan, den s.k. avin, inte kräver en förtida anpassning till EG:s sy

stern. ---

1.2 Riksrevisionsverket anser att ett ställningstagande till ett delbetänkan

de av det slag som den s.k. Omställningskornrnissionen arbetat fram är svårt 

att bedöma eftersom de här aktuella förslagen i nog så väsentliga stycken bör 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 

Underbilaga 10.3 

107 



ses i ett sammanhang. Detta innebär an det inte är möjligt an göra en helhetsbe

dömning av kommissionens förslag. 
RRV vill dock redan nu framhålla värdet av att hålla fast vid principen om 

en avreglering av jordbrukspolitiken. Det är därför tveksamt att genomföra så

dana förändringar som innebär avsteg från 1990 års livsmedelspolitiska be

slut, exempelvis att förlänga systemet med inlösenpriser som kommissionen 
föreslår. Det vore olämpligt att nu ändra signalerna till jordbrukarna, då detta 

försvårar en framtida avreglering. Vidare kommer det, om Sveriges intr'åde i 

EG skulle försenas, att leda till ökade utgifter i statsbudgeten. 

1.3 Statens jordbruksverk: --- EG:s reform av jordbrukspolitiken (ger 
inte) samma samhällsekonomiska fördelar som den svenska reformen. Vid ett 

EG-medlemskap kan Sverige komma att omfattas av EG:s jordbrukspolitik 

(CAP). Innan Sverige blir medlem kommer kostnaden för en felaktig resurs

fördelning emellertid att belasta landet Dälför bör EG:s system inte införas ti

digare än nödvändigt. 

Den tekniska anpassningen till CAP är enligt Jordbruksverkets bedömning 

relativt lätt att genomföra. Det finns därför inte några administrativa skäl att an
passa regelsystemet före ett medlemskap. 

Enligt Jordbruksverkets uppfattning har Sveriges medlemskapsansökan -

och dänned behovet av att förbereda jordbrukarna för EG-marknaden - där

emot ändrat förutsättningarna för 1990 års livsmedelspolitiska beslut i så hög 
grad att beslutet bör ändras på vissa centrala punkter. 

Utgångspunkten för förändringarna bör enligt verket vara att ge jordbruks

näringen så goda möjligheter som möjligt att anpassa sig till den marknadssi

tuation som den om några år kan möta i EG. 

Detta kräver en konkurrenskraftig jordbruksnäring, dvs. en näring som, in

om ramen för CAP:s stödsystem, klarar konkurrensen från övriga EG:s jord
bruk och som inom denna ram ger en bättre avkastning på använda resurser 

än annan användning. I annat fall kommer resurserna inte att kunna stanna i 

jordbruksnäringen på sikt. - - -
- - - Så lite statlig styrning som möjligt ger största möjliga flexibilitet och 

marknadsmässighet. Detta bör vara vägledande för de svenska åtgärderna fö

re ett svenskt medlemskap. 
- - - Enligt Jordbruksverkets uppfattning ger en marknadsmässig över

gångslösning större möjlighet att nå långsiktig konkurrenskraft. I detta ligger 

såväl att sänka kostnaderna som att anpassa produktionen efter marknaden. 

liinsstyrelsen i Blekinge län finner det svårt att nu ta definitiv ställning till 
behovet av förändringar i livsmedelspolitiken på vegetabilieområdet utan att 

samtidigt kunna ta ställning till åtgärder som kommer an bli aktuella på anima
lieområdet. Länsstyrelsen föreslår att behovet av anpassningar pä animalieom

rådet av 1990 års livsmedelspolitiska beslut skyndsamt utreds. - - -
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Länsstyrelsen delar kommissionens uppfattning att en justering av 1990 
års livsmedelspolitik är nödvändig för att effektiva spannmålsproducenter inte 

skall få allvarliga ekonomiska problem före ett EG-inträde och då speciellt un

der 1994 och tiden därefter om EG-inträdet sker vid en senare tidpunkt än 

1995. Länsstyrelsen är däremot tveksam till effektiviteten i de åtgärder, som 

kommissionen föreslagit. 
Länsstyrelsen i Västerbottens län: Betänkandet innehåller förslag, som om 

de genomförs, får konsekvenser för det norrländska jordbruket. En brist i ut

redningen är att vegetabilieproduktionen behandlas separat. Enligt länsstyrel

sen borde uppdragen enligt direktiven behandlas i ett sammanhang så att kon

sekvenserna för jordbruket bedöms i ett helhetsperspektiv. 

1.4 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden: - - - En anpassning 

mot EG:s stödnivå är tills vidare an föredra En sådan anpassning kräver sänk

ningar av stödnivån till jordbruket, framför allt på animalieområdet. 

- - - Det är naturligt och önskvärt att avvakta med ett beslut om förändring

ar av livsmedelspolitiken tills dess att det är möjligt att göra en helhetsbedöm

ning. Samtidigt har LES förståelse för att klara signaler så snart som möjligt 

kan ges till spannmålssektorn med tanke på de speciella åtgärder för omställ

ning och produktionsanpassning som där gäller. 

Vid ställningstagande till anpassningsåtgärdernas utformning måste också 

hänsyn tas till den osäkerhet som kan finnas såväl vad gäller förändringar 

utanför EG som inom EG och som kan ställa krav på förändringar av EG:s 

jordbrukspolitik (och för övrigt även av den svenska jordbrukspolitiken). 

- - - LES anser i princip att olika regelsystem borde kunna tillåtas i olika 

länder förutsatt att dessa åtgärder får den effekt eller att de mål nås som man 

mellan länderna är överens om att uppnå. Mot bakgrund av den bedömning 

som kommissionen gjort om att marknadsekonomiska inslag i åtgärderna är 
det effektivaste sättet att åstadkomma ett konkurrenskraftigt jordbruk synes 

kommissionens förslag till anpassning till EG alltför långtgående när det gäl

ler att i förväg införa nya regleringar. 

Med de förutsättningar som Omställningskommissionen anger är Omställ

ningskommissionens förslag finansierat men innebär samtidigt en överföring 

av resurser från animalie- till vegetabiliesektorn. Detta understryker ytterligare 

behovet av en helhetsbild. 

1.5 Konkurrensverket menar att kommissionen härvid i allt för hög ut

sträckning strävat efter att uppnå likheter i de kostnader och intäkter som 

jordbruks- och livsmedelsindustrin i EG-länderna och Sverige möter. Kon

kurrensverket anser i stället, i likhet med Klas Eklund i dennes särskilda ytt

rande, att det viktiga från konkurrenssynpunk.'1 i en EG-anpassning är att för

stärka kompetens, höja kvalitet och att sänka kostnader. Även i övrigt kan 
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Konkurrensverket ansluta sig till det konkurrensinriktade synsätt som präglar 

Eklunds särskilda yttrande, och de slutsatser som detta leder till. 
Fördelarna med den jordbrukspolitik som inletts i Sverige genom 1990 års 

beslut när det gäller att uppnå effektivitet är uppenbara. En väl fungerande 

marknad - vilket förutsätter en effektiv konkurrens - leder över tid bl.a. till 

en effektiv allokering av samhällsresurserna. Dänned uppnås lägre priser för 
konsumenterna, en rationellare produktion samt förbättringar av produkterna 

och produktionsmetoderna. Verklig konkurrenskraft för livsmedelsföretagen 

uppkommer endast om dessa i konkurrens med varandra lyckas tillfredsställa 
konsumenternas behov. Konsumentintresset bör således sättas främst vid ut

formningen av den politik som skall gälla, inte enbart av hänsyn till konsu

menternas krav på lägre livsmedelspriser och till samhällsekonomin, utan ock
så med hänsyn till företagens långsiktiga konkurrenskraft. 

Mot ovanstående bakgrund är det Konkurrensverkets uppfattning att 1990 

års beslut om avreglering bör ligga fast. 

l.8 Sveriges lantbruksuniversitet: - - - menar dock an man ej närmare 

diskuterat innebörden av begreppet konkurrenskraft. Denna är endast till en 
viss del beroende av de enskilda primärföretagens kostnader. Stor betydelse 

har förädlingsindustriernas och marknadsföringsföretagens kostnader och 

konkurrensförmåga. Åtgärder som kan stimulera till effektivisering, organisa
toriskt nytänkande och produktutveckling inom denna del av jordbrukssek
torn bör ha hög prioritet. Man får också intrycket att alltför stor vikt lägges 

vid jordbrukspolitiken som bestämmande för konkurrenskraften. 

En bätrre strategi att stödja svenskt jordbruks konkurrenskraft i en utvid

gad marknad inom EG är enligt SLU:s mening att selektivt stödja insatser syf
tande till produktutveckling, kostnadsrationalisering och utveckling av nya or

ganisationsformer i primärledet samt framför allt i efterföljande förädlings
och distributionsled. - - -

1.9 Konsumentberedningen: - - - När det gäller slutsatserna och för
slagen till åtgärder delar emellertid KoB i stor utsträckning de åsikter som 

förs fram av Klas Eklund i hans särskilda yttrande till kommissionens för

slag. Sammanfattningsvis leder detta KoB till att i huvudsak avvisa kommis

sionens förslag. 

Huvudproblemet för aktörerna på livsmedelsmarknaden vid ett EG-inträde 

lir den svenska pris- och kostnadsnivån, som me.d fä undantag är högre, i vis

sa fall mycket högre, än EG:s. Hur kostnadsläget skall anpassas är enligt 

KoB den mest angelägna frågan. 

- - - Enligt KoB:s mening bör omläggningar av livsmedelspolitiken inte 

beslutas, vilkas genomföranden blir olämpliga eller inaktuella om tidsschemat 

för EG-inträde förskjuts eller folkomröstningen resulterar i ett nej till EG. 
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Bara av det skälet bör kommissionens förslag avvisas, åuninstone beträffande 

1993/94. StäJlningstagandet till åtgärder för en EG-anpassning 1994/95 kan 

uppskjutas tills tidtabellen för ett EG-inträde klarnat. 

1.11 Biodynamiska föreningen: Fortsatt stöd till jordbruket är viktigt. 
Införande av arealbidrag och minskat prisstöd är steg i rätt riktning. Målsätt

ningen för stödet bör, förutom en anpassning till EG, vara att få ett miljövän

ligt jordbruk och god kvalitet på de producerade livsmedlen, skapa balans mel

lan produktion och efterfrågan, bevara det öppna landskapet samt säkra pro

duktion av baslivsmedel inom konsumenternas närområden. - - -

1.13 Grossistförbundet Svensk handel: Den föimsta av dessa är att 

kommissionens första delbetänkande uteslutande behandlar vegetabiliesektorn 

samt vissa frågor som rör svensk export. Detta förhållande gör det hart när 

omöjligt att hit entydiga värderingar beträffande kommissionens förslag då det 
gäller konsekvenserna inte bara för svenskt jordbruk utan också för handel 

och konsumenterna vid en framtida EG-anslutning. 

Därför bör enligt vår mening en remissbehandling av frågan i sin helhet 

avvaktas till dess an Omställningskommissionen presenterar sitt kompletteran

de förslag rörande eventuella åtgärder då det gäller animaliesektorn. - - -

- - - Att på nytt införa olika former av regleringsekonomisk karaktär skul

le i sammanhanget knappast gagna en framtida svensk anslutning till EG med 

alla de osäkra faktorer, som i dagsläget kan noteras. 

Vi anser därför att den pågående omställningen skall fortsätta till dess att 

bilden av ekonomin i Europa och utformningen av CAP mem konkret kan vär

deras. 

1.14 Kooperativa förbundet: - - - Kommissionen har följt direktiven 

och i sina utredningar och förslag primärt utgått från producentmålen, medan 
omtanken o!ll konsumenterna kommit i andra hand. 

KF kan självfallet inte acceptera denna grundsyn, som i så hög grad satt 

sin prägel på kommissionens arbete. 

Sammanfattningvis anser KF: 

att Omställningskommissionens nu framlagda förstag inte skall föranleda 

några politiska beslut 

att 1990 års livsmedelspolitiska beslut skall ligga fast, och 

att frågan om anpassning av jordbrukspolitiken bör hänföras till de 

kommande rnedlemsförhandlingarna med EG samt att regeringen därvid bör 

påverka EG att närma sig den svenska jordbrukspolitik som fastlades av 

statsmakterna i 1990 års beslut. 

1.15 LaJ1dsorganisationen i S\·erige: - - - LO anser inte att det 

finns några skäl att i förväg anpassa Sveriges jordbrukspolitik till EG. 
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Utvecklingen av EG:s jordbrukspolitik är mycket osäker. Skall man vidta Prop. 1992/93: 100 
förändringar borde det vara ytterligare marknadsanpassning och inte nya Bilaga 10 
regleringar. 

LO anser att Omställningskommissionens arbete fått en alltför snäv inrikt- Underbilaga 10.3 

ning på anpassning till EG:s rådande jordbrukspolitiska regelsystem. 

Vi har ännu ej beslutat om ett svenskt EG-medlemskap. Innan beslutet fat

tas skall också en folkomröstning hållas. Enligt LO bör också utformningen 

av jordbrukspolitiken och stödet till bönderna utgöra en post i det allmänna 

övervägandet för ett ja eller nej till ett svenskt medlemskap i EG. Det finns 

därför inga skäl att gå händelserna i förväg och särbehandla jordbruket. 

1.16 Lantbrukarnas riksförbund: - - - vill särskilt understryka att en 

EG-anpassning på jordbrukets område inte bara innebär en utveckling mot 

EG:s jordbrukspolitiska system utan även en pris- och kostnadsanpassning 

på livsmedelsområdet. 

- - - Jordbrukspolitiken ligger visserligen utanför EES-avtalet men liksom 

Omställningskommissionen konstaterar LRF att avtalets åtföljande bilaterala 

arrangemang på jordbruksområdet indirekt ställer krav på en anpassning till 
EG:s förhållanden. Kan inte denna påbörjas kommer inte handeln inom de 

tull- och avgiftsfria kvoterna att bli ömsesidig. LRF vill i själva verket hävda 

att den pågående Europa-integrationen av konkurrensskäl kommer att ställa 
krav på en långtgående harmonisering av regler och jordbrukspolitiska sy
stem. Detta är en utveckling som kommer att vara nödvändig oberoende av 

medlemskapsfrågan. 
LRF instämmer således med Omställningskommissionen i an sik""tet nu mås

te vara inställt på EG:s reformerade jordbrukspolitik. - - -
- - - och vill särskilt peka på att en förtida harmonisering ger stabilitet och 

långsiktighet i politiken, vilket är synnerligen önskvärt - inte minst sett ur 

jordbrukets synvinkel. - - -
I sammanhanget vill LRF även peka på an det inte bara är Sveriges med

lemskapsansökan som påverkat förutsättningarna för 1990 års jordbrukspo

litik. Denna politik förutsatte i hög grad att GA IT-förhandlingarna relativt 

snabbt skulle leda till en resultat. Så har inte skett och en tänkt positiv inter
nationell utveckling och marknadsanpassning har följaktligen i ston sett ute

blivit. ---

- - - Det är i högsta grad rimligt an företag och produktionsgrenar som be

döms kunna vara konkurrenskraftiga ges möjlighet an utvecklas under EG

villkor. Parallellt bör en signal om fonsan effektivisering och kostnadsanpass

ning utgå till de delar av jordbruket som i dag bedrivs på en pris- och kost

nadsnivå som ligger väsentligt över EG:s. - - -

1.20 Svenska naturskyddsföreningen ställer inte upp på det presentera

de förslaget till arealersättning. Det styr mest pengar till de mest högavkastan

de spannmålsjordarna, dvs. de jordar som generellt har lägst naturvärden och 
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högst intensitet och miljöstörning. Ofta handlar det om gårdar med kreaturs

lös drift och hög användning av handelsgödsel och i vissa fall också slam. 

1.21 Sveriges livsmedelsindustriförbund: - - - Problemet i san1band 

med medlemskapet är att den svenska pris- och kostnadsnivån i de flesta fall 

är högre än EG:s, ofta mycket högre. Detta är det helt dominerande problemet 

för det svenska jordbruket och den svenska livsmedelsindustrin -och det pro

blem som Omställningskommissionen i första hand borde föreslagit åtgärder 

för att lösa, enligt SLIM. 

SLIM anser att vegetabilie- och animaliesektorns EG-anpassning måste 

behandlas i ett sammanhang. SLIM anser därför att beslut om de föreslagna 

åtgärderna i allt väsentligt bör anstå tills Omställningskommissionens slutbe

tänkande avgivits. Frågan om avsättningsgaranti 1994/95 bör anstå tills tid

tabellen för ett EG-inträde är närmare känd. 

För att jordbruket och livsmedelsindustrin skall bli konkurrenskraftiga i ett 

EG-perspektiv måste de utsättas för en yttre pris- och kostnadspress. Det en

da verkningsfulla medlet för detta är ett selektivt sänkt gränsskydd, dvs. en 

sänkning av referenspriserna. Utan en sådan sänkning finns risk att aktörerna 

på marknaden inte i tid vidtar erforderliga anpassningsåtgärder. 

1.22 Tjänstemännens centralorganisation: - - - Hur väl svensk livs

medelssektor, framför allt jordbruket och livsmedelsindustrin kommer an kla

ra konkurrensen i EG bestäms främst av dess förmåga att anpassa sin pris

och kostnadsstruktur till en nivå som åtminstone är jämförbar med den dans

ka. 

Vilka medel som skall användas för jordbrukspolitikens EG-anpassning 

måste bedömas utifrån deras verkan på konkurrens och kostnader. Stödnivån 

i jordbrukspolitiken måste minska, kostnaderna pressas och konkurrensen 

öka. Lyckas detta kommer livsmedelssektorn att stå väl rustad för ett svenskt 

EG-medlemskap. Lyckas det inte blir följden förluster av marknadsandelar 

och kraftigt minskad produktion. 

1.26 Skogs- och lantarbetsgivareförbundet: - - - förutsättningen då 

var Ja till GA IT och Nej till EG. - - -

Det är således inte en fråga om att vare sig avbryta eller backa ur den för

ändringsprocess som jordbruket för närvarande genomgår. Det handlar i stäl

let om att lägga om kursen mot ett mål som nu är väl definierat. Innehållet i 

den nuvarande jordbrukspolitiken måste följaktligen anpassas så att den i allt 

väsentligt överensstämmer med EG:s CAP-reform. 

S Riksdagen /'J'J:!!<J.l. I .1w11/. Nr /1111. /Ji/11g11 /() 
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En grundläggande målsättning måste följaktligen vara att inte slå ut produk

tionskapacitet som kommer att visa sig vara konkurrenskraftig i en EG-per

spektiv. Livskraftiga företag miste fä förutsättningar an arbeta vidare. ben nu
varande svenska jordbrukspolitiken måste därför justeras på följande punkter 

för att bättre hannonisera med de förhållanden som kommer att gälla efter ett 

EG-inträde. 

• Gräm.skydd på EG-nivå 

• Marknadsregleringar på samma sätt som i EG 

• Exportbidrag på EG-nivå 

• Omställningsarcal inräknas definitionsmässigt i arealbasen för träda 

• Arealersättning'(0,38 kr x normskörden för området). 

SLA konstaterar att huvudlinjerna i Omställningskommissionens analys 

och slutsatser överensstämmer med SLA:s syn på behovet av åtgärder för an 

Sverige vid inträdet i EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnä

ring och livsmedelsindustri. SLA kan följaktligen i allt vä~entligt instämma i 

de av kommissionen framlagda förslagen. Vi tillstyrker att de lämnade förslag

en snarast leder till beslut och genomförande. 

1.27 Föreningen Sveriges spannmålsodlare: - - - Den svenska an

sökan om ett medlemskap i EG, förändrar också grundförutslittningama för 

1990 års beslut, och kräver i stället en omedelbar och fullstlindig anpassning 

till den av EG nyligen antagna Mac-Sharry-planen. 

2 Vegetabilieproduktioncns anpassning 

2.3 Statens jordbruksverk: - - - En grundläggande fråga när det gäller 

överbryggningen till ett EG-medlemskap är hur långt statens ansvar bör 

sträcka sig. En fråga som därvid bör ingå i beslutsunderlagct är vid vilken 

prisnivå det finns stor risk att företag som väl skulle kunna hävda sig i en 

EG-perspektiv slås ut under åren fram till en EG-anslutning. 

Kopplingarna är starka mellan vegetabilieproduktionen och animalieproduk

tionen. Jordbruksverket delar kommissionens uppfattning att oförändrade 

stödnivåer för animalieproduktionens del leder till att resurser bibehålls eller 

förnyas som kan bli överflödiga vid ett EG-inträde. Jordbruksverket anser an 

det vore en fördel om åtgärder kan vidtas för båda sektorerna samtidigt. 

Med hänsyn till att de osäkra faktorerna är många, är behovet av handlings

frihet ston. Vidare bör jordbruksnäringens långsiktiga konkurrenskraft stimu

leras. Utifrån dessa utgångspunkter redovisar Jordbruksverket ett alternativ 

till kommissionens förslag. I det nya llige som följer av Sveriges medlemsan

sökan till EG finns det skäl att ompröva 1990 års beslut. De viktigaste föränd-
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ringarna av detta beslut är att staten bör åta sig en fortsatt skyldighet att lösa in 

spannmål och att kravet på varaktighet i omställningsprogrammet bör avskaf

fas. 
Därigenom styrs inte resurserna aktivt ut ur jordbruket till annan använd

ning före ett medlemskap. Omställningsarealen utgör dänned en resurs som 

kan användas på det sätt den enskilde jordbrukaren finner bäst den dagen 

Sverige är medlem i EG. Ett bibehållet krav på varaktighet kan i detta nya läge 

medföra såväl företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt felaktiga investe

ringar. 

I detta alternativ bör ocllingsbegränsningen kvarstå med nuvarande system 

för beräkning av stödareal. 

Möjligheten att ansluta sig till omställningsprogrammet bör förlängas med 

ett år. 
De skötselregler som bör gälla för den mark som ansluts till omställnings

programmet bör vara att marken skall hållas bevuxen genom att marken på 

lämpligt sätt besås. 

Om de belopp som tidigare betalats ut för deltagande i omställningspro

grammet bedöms vara oskäliga med hänsyn till att varaktighetskravet slopas 

kan jordbrukarna ges möjlighet att köpa sig fria från detta krav. 

Liinsstyrelsen i Blekinge län: - - - Att EG fr.o.m. 1993 inför effektivitets

dämpande moment i sin jordbrukspolitik kan inte anses vara ett skäl för att 

Sverige redan nu skall införa liknande åtgärder. Åtgärden framstår som omoti

verad framför allt mot bakgrund av att tidpunkten för en EG-anslutning är 

oviss. 

Länsstyrelsen föreslår att staten även efter 1993 åtager sig att lösa in spann

mål till ett pris av storleksordningen 90--100 kr/dt. För att begränsa spannmåls

produktionen bör nuvarande omställningsprogram fr.o.m. 1993 kompletteras 
med en frivilligt trädessystem. Ersättning bör i princip endast utgå till tr'dda 
som leder till en minskning av spannmålsodlingen. Ersättningen bör faststäl

las med hänsyn till lönsamheten i spannmålsodlingen vid prisnivån 

90--100 kr/dt. 

Enligt länsstyrelsens mening saknas skäl att införa regler som gör det möj

ligt att lämna nuvarande omställningsprograrn. Däremot bör begreppet "varak

tig omställning" ges en annan innebörd. 

Det är i dag inte lika angeläget att varaktigt ställa om åkennarken till annan 

produktion än livsmedelsproduktion som det var 1990. Osäkerheten om vad 

omställningsarealen kan användas till är stor bland jordbrukarna. Kravet att 

omställningsstödet skall återbetalas om marken senast den 30 _juni 1996 inte 

varaktigt har ställts om till annan produktion än livsmedelsproduktion utgör 

ett stressmoment för jordbrukarna. Detta krav kan tillsammans med kommis

sionens förslag leda till an även jordbrukare med långsiktigt svaga förutsätt-
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ningar för spannmålsodling åtminstone delvis reducerar sin omställnings

areal. 

Enligt länsstyrelsens mening bör omställningsarealen betraktas som en 

jordbank. - - -

Länsstyrelsen har inget att erinra mot att prisregleringsavgiftema på han

delsgödsel och bekämpningsmedel avvecklas fr.o.m. den 1 juli 1993. En av

veckling av prisregleringsavgiftema underlättar vegetabilieföretagens kost

nadsanpassning inför ett EG-inträde. 

Länsstyrelsen bitr'<ider kommissionens förslag att avveckla förmalningsav

giften. - --

Länsstyrelsen i Malmöhus län: - - - Med hänsyn till de svårigheter som 

finns med att hitta lönsamma alternativ till användningen av åkermark som är 

anmäld till omställning bör lantbrukarna ges möjlighet att lämna omställning

en under förutsättning an del av omställningsersättningen återbetalas. 

- - - Länsstyrelsen i Malmöhus län anser an de svenska animalieproducen

terna redan nu bör ges signaler om att lägre priser på animalieprodukter är an 

förvänta vid en EG-anslutning. 

Länsstyrelsen anser i likhet med kommissionen att ersättningen för spann

målsproduktionen i Sverige bör ligga på ungefär samma nivå som inom EG. 

- - - Arealersättningen bör anknytas till de skörde.områden där arealerna är 

belägna. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län föreslår därför att den som inte lyckats 

åstadkomma en godkänd omställning 1996, inte behöver betala tillbaka hela 

beloppet utan an återbetalningen står i rimlig relation till föreslagen återbetal

ning vid utträde 1993. Den som har legat i vänteläge hela omställningsperio

den har otvivelaktigt bidragit till att minska spannmi!.lsövcrskottet. 

- - - Länsstyrelsen anser det olämpligt att låsa fast stödarealen en gång för 

alla. Vår uppfattning är an man inte har gjort så i EG utan att arealersättning 

där kan utgå på den enskilda brukningsenheten för uppkörd slåttervallsarcal 

som besås med exempelvis spannmål eftersom man där har möjlighet att fast

ställa basarealen regionalt. 

- - - En del av trädan kommer att ligga på bättre jordar och någon kan trä

da mer än 15 % på svaga jordar. Därigenom sänks produktionen något. Å 
andra sidan medför slopad odlingsbegränsning att viss vallareal överförs till 

spannmålsodling, (även om den blir olönsam). Sammantaget bedömer vi att 

det är tveksamt om förslaget sänker spannmålsöverskottet med 400 000 ton. 

Att trädan skall skötas miljömässigt korrekt bör enligt länsstyrelsen innebä

ra an man tillämpar nuvarande regler för omställningsareal i vänteHige vilket 

bl.a. innebär att trädan skall vara bevuxen men ej nödvändigtvis besådd. 
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Liinssryrelsen i Skaraborgs län: - - - tillstyrker att lantbrukarna ges möj

lighet att mot återbetalning av 5 000 kr/ha upphörn med hela eller delar av om

ställningen 1993. I anslutning till ett sådant beslut måste man också precisera 

återbetalningsvillkoren för lantbrukare som inte hittar något godkänt omställ

ningsalternativ 1996, men som ändå avhållit sig från livsmedelsproduktion 

under hela omställningsprogrammet. 

Enligt länsstyrelsen måste det finnas sådan flexibilitet i systemet och bas

arealbegreppet att driftomläggningar möjliggörs. Även driftomläggning från 

odling av potatis, frövall, konservärter, sockerbetor m.fl. grödor till odling 

av t.ex. spannmål och oljeväxter måste på sanmia sätt varn möjlig och bli före

mål för arealstöd. 
Liinsszyrelsen i Kopparbergs län: Genom en fast arealersättning lika för 

hela landet och som utgår för all åkerareal inkl. slåtter- och betesvall skulle 

man lättare uppnå de positiva effekter man efterlyser. Ekonomiskt betyder 

detta, allt annat oförändrat, en ersättning i storleksordningen 550 kr/ha. 

I ett EG-perspektiv finns inte en klart uttalad målsättning att all mark som 

används för öppen växtodling (dvs. allt utom vallodling) varaktigt ställs om 

till annat än livsmedelsproduktion. Med hänsyn härtill samt att marknaden, 

främst bioenergi, i nuläget är svag föreslås att jordbrukare som är med i om

ställningsprogrammet ges en möjlighet att avbryta omställningen. 

Omställningskomrnissionens förslag om återbetalningspliktigt belopp är 

rimligt under förutsättning att det gäller obeskattade medel. Att återbetalning

en skall ske 1993 förutsätter att alternativen är kända både på kort och lång 

sikt. -- -

Liinsszyrelsen i Västerbottens län: - - - tillstyrker därför den delen i försla

get som avser möjlighet an utträda från omställningsprogrammet mot återbetal

ning. 
Länsstyrelsen avstyrker dock den delen av förslaget som avser arealersätt

ning med trädeskrav. Den föreslagna finansieringen drabbar mjölkpnxluktion

en i norra Sverige särskilt hårt. 

2.4 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden: ---anser det dock 

rimligt och bedömer det nödvändigt an åtgärder vidtas så an effektiva spann

målsproducenter inte får allvarliga ekonomiska problem före en inträde i EG 

samtidigt som signaler ges om önskvärdheten av produktionsanpassning. Spe

ciellt gäller det år 1994, då statens inlösenskyldighet för spannmål upphör 

och priset i princip kan falla till världsmarknadsnivå. Staten bör därför för

länga sitt inlösenansvar för spannmål till år 1994 och till samma nivå som för 

år 1993. 
Dessa åtgärder bör dock som tidigare nämnts inte innehålla ~ådana effekti

vitetsdämpande moment som en tvångsträda innebär. - - - Dessutom torde 

stora administrativa problem bli följden med tvångsträdesarealer i kombina

tion med omställningsarealer. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 

Underbilaga HU 

117 



Vidare torde det enligt LES saknas skäl att införa regler som gör det möj

ligt att lämna nuvarande omställningsprograrn. Programmet får i stiillet betrak
tas som en jordbank där arealen inte får användas för produktion före år 
1996. Uppfylls detta villkor bör krav på återbetalning inte ställas. Detta borde 

uppmuntra en viss anslutning även nästa år. 

En väsentlig åtgärd vid en EG-anpassning är en sänkning av kostnaderna i 

produktionen. LES tillstyrker cllirför att de interna avgifterna avvecklas i enlig

het med kommissionens förslag. 

2.6 Statens naturvårdsverk: - - - Förslaget kan fungera väl utifrån må

let att vegetabilieföretag inte skall slås ut före EG-inträdet. Från miljösyn

punkt är det emellertid negativt med sänkta handelsgödsel- och bekämpnings

medelsavgifter. 

- - - Verket anser att man bör vara öppen för olika former av grön mark 
på tr'..idan (som dock ej får skördas). Flerårig vall är ett sådant alternativ, per

manenta skyddszoner längs vattendrag ett annat. 

--- Vallodling på åker kan i viss mån sägas bidra till biologisk mångfald 

på landskapsnivä, t.ex. i Norrland. På biotop- och artnivå och på gennivå har 
odlade åkerarealer ingen positiv betydelse för den biologiska mångfalden. På 

dessa nivåer är det bibehållna naturbetesmarker och ängsmarker som är grun

den för en rik biologisk mångfald. Det är dessa nivåer som har den avgörande 

betydelsen för en rikedom av arter och arvsanlag i odlingslandskapet. 

Omfördelning av stöd från animalieområdet till vegetabilieomrMet är nega
tiv från landskapsvårdssynpunkt. För landskapsvården har betesdjur mycket 

stor betydelse men tyvärr är lönsamheten i betesbaserad animalieproduktion 
svag och den blir ännu sämre om den föreslagna omfördelningen genomförs. 

Naturvårdsverket anser att man bör överväga billigare och miljövänligare 

sätt att förhindra utslagning de närmaste åren av företag som kan bli konkur
renskraftiga inom EG. Ett tänkbart åtgärdspaket kan bestå av inlösenpriser 

som förhindrar alltför låga spannrnålspriser samt riktat stöd till långsiktigt bär

kraftiga företag i akut ekonomisk kris. - - -

2.8 Sveriges Iantbruksuniversitet: ---1 princip bör de samhällsekono

miska kostnaderna för dessa åtgärder före inträdet vägas mot eventuella sam

hällsekonomiska vinster efter inträdet av att ha kvar en något större areal i 

spannmåls- och oljeväxtproduktion än vad vi eljest skulle haft. En sådan kal

kyl är självfallet svår att göra. Med hänsyn till att osäkerheten är mycket stor 

både vad gäller tidpunkten för ett svenskt medlemskap och villkoren vad gäl

ler EG:s jordbrukspolitik vid denna framtida tidpunkt finns goda skäl att för

moda att kostnaderna överstiger den eventuella vinsten. - - -

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 10 

Underbilaga 10.3 

118 



2.9 Konsumentberedningen: - - - En sådan sänkning [förmalningsav

gift] borde i kommissionens förslag ha lagts in redan avseende 1993/94 i lik

het med arealbidraget, som gynnar jordbruket. 

KoB är synnerligen tveksam till kommissionens förslag om möjligheten an 

avbryta omställningen mot återbetalning av endast en del av omställningsbe

loppet. Kommissionens förslag att använda återbetalade belopp för finansie

ring av arealbidrag, finner KoB oförenligt med andan i omställningsbeslutet. 

Eventuellt återbetalade medel bör inte användas för åtgärder som leder till ute

bliven omställning utan bör återgå till statskassan. 

KoB anser för sin del att det bästa vore om omställningsprogrammet kun

de fullföljas. Resurser bör inte bindas i jordbrukssektorn, som kan få bättre 

avkastning inom andra sektorer. - - -

2.10 Alternativodlarnas riksförbund: - - - menar att det ekologiska 

lantbruket skall undantas från detta trädeskrav. I det ekologiska lantbruket pro

duceras i dag inga överskott som motiverar en produktionsneddragning. 

- - - En koppling mellan arealbidrag och ett krav på 30 % av åkerarealen i 

vall skulle förutom en extensifiering också ge en större egenförsörjning av 

kväve till jordbruket och därmed en mindre användning av konstgödsel. 

2.11 Biodynamiska föreningen: - - -
- Möjlighet till arealbidrag bör finnas för all areal åkermark. Man slipper då 

problemen med an beräkna basarealen, och spannmålsodlingen gynnas in

te framför andra grödor. 

- Ett krav för att arealbidrag skall utgå bör var;i. vallodling på minst 30 % av 

arealen i växtfciljden. Vallen skall vara rörlig i växtföljden på den stödberät

tigade arealen. 

- Behåll prisregleringsavgiften på handelsgödsel och kemiska bekämpnings

medel, och använd den som tidigare till att finansiera jordbruksstödct. Om 

den ändå tas bort, är det av största vikt att den ersätts med miljöavgift, så 

att priserna inte sänks på insatsmedlen. 

- Inför ett omläggningsstöd till ekologiska jordbruk, under minst tre år. 

2.14 Kooperativa förbundet finner att det ur miljösynpunkt är angeläget 

an användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel minimeras. Qn 

och när prisregleringsavgiften tas bort bör den därför ersättas av en likvärdig 

miljöavgift. 
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2.15 Landsorganisationen i Sverige anser an ett avskaffande av fönnal

ningsavgiften är ett mycket enkelt sätt att något sänka de svenska brödpriser

na, som järnfön med EG:s ligger mycket högt. 

Kommissionen har arbetat utifrån den förutsättningen att ·det är ett själv

ändamål att ha så stor areal som möjligt inför ett EG-inträde. Stödet från EG 

till det svenska jordbruket skulle då bli så ston som möjligt. 

2.16 Lantbrukarnas riksförbund - - - tillstyrker huvuddragen i Om
ställningskommissionens anpassningsförslag på vegetabilieområdet. Inlösen 

av spannmål, arealbidrag och trädeskrdv är fundament i EG:s politik och där

med är ocksä en svensk anpassning till dessa ätgärder nödvändig. 

LRF tillstyrker även förslaget om en avveckling av de s.k. prisreglerings

avgiftema pä handelsgödsel och bekämpningsmedel. Beträffande miljöavgif

terna förutsätter LRF att Jordbruksverkets utredning leder till en kraftig re

duktion av dessa - - - LRF vill hävda att miljömålen inom jordbraket myck

et väl kan uppnås även om avgifterna avvecklas. Till detta bidrar den medve

tenhet som finns inom jordbrukarkåren, sänkta produktpriser, krav på grön 
mark, bättre sprututrustning, rådgivning m.m. 

LRF tillstyrker med vissa reservationer bontagandet av fönnalningsavgif

ten fr.o.m. den 1 juli 1994. - - -
- - - Förslaget från kommissionen att trädan skall kunna ligga fast under 

flera år tycker LRF är bra. - - -

- - - Inom EG är det tillåtet att odla energi- och industrigrödor på trädan. 

Det gäller även fleråriga grödor som Salix, dvs. energiskog. Det vore orimligt 

att inte denna möjlighet också erbjuds svenska lantbrukare. - - -
Liksom Omställningskommissionen förutsätter LRF att arealerna i det nu

varande omställningsprogranunet tillgodoräknas i den s.k. basarealen vid fast

ställande av areal- och trädesbidrag. För att motverka inlåsningseffekter vid 
exempelvis driftsförändringar föreslår LRF att basarealen, i enlighet med 
EG:s regler, kan beräknas utifrän den genomsnittliga växtodlingen 1989-
1991. Den bör också kunna fastställas på regional nivå. - - -För att inte od

lingen av vallfrö och grönmjöl skall missg}11nas i ett läge där den ligger utan

för arealbasen ser LRF det som angeläget att nuvarande svenska stimulanser 

till odlingen anpassas till EG:s nivå. Alternativt bör odlingen ingå i basarealen 

fram till EG-inträdet. Förändringar i sockerbetsodlingen till följd av strukturåt

gärder bland sockerbruken bör även beak""tas vid fastställandet av basarealen. 

- - - Förslaget rörande återbetalning av omställningsstöd samt slopad od

lingsbegränsning tillstyrks. Dock bör rördllde den förstnämnda frågeställning

en klargöras att en övergång under 1993 även innebär att odling och skörd 

kan ske på tidigare omställningsmark under 1993. 

1 nuvarande ekonomiska läge har LRF förståelse för att statsfinansiella 

överväganden görs. Omfördelningen av djurbidrag förutsätter dock att ytter-
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ligare åtgärder vidtas som sänker kostnadsnivån i animalieproduktionen. 

Sänkta spannmålspriser jämfört med 1990 års politik är inte tillräckligt i detta 

avseende. LRF föreslår dä1för att en avveckling av importavgifterna på prote

infodermedel påbörjas redan under 1993. I detta sanunanhang bör även effek

ter för oljeväxtodlingen belysas och hanteras. 

2.20 Svenska naturskyddsföreningen anser att miljöavgifterna på han

delsgödsel och bekämpningsmedel bör höjas kraftigt. När prisregleringsavgif

terna på handelsgödsel och bekämpningsmedel tas bort bör motsvarande be

lopp i stället tas ut genom höjning av miljöavgifterna på handelsgödsel och be

kämpningsmedel. 

De ökade miljöavgifterna bör oavkortat användas till miljöförbättrande åt

gärder, i vid bemärkelse, inom jordbruket. 

Vi vill en gång för alla slå fast att det inte existerar något automatiskt posi

tivt samband mellan arealen åker och den biologiska mångfalden. Det är kva

liteten inte kvantiteten på åkermarken som är avgörande. - - -

Naturskyddsföreningen anser det mycket olyckligt om möjligheten ges att 

bryta omställningen. Eftersom omställningsarealen bedöms gå in i basarealen 

vid ett EG-inträde tycker vi att motiven är svaga. I stället borde en anpassning 

ske till de möjligheter som EG:s nya jordbrukspolitik ger beträffande land

skaps-, natur- och miljövård, på samma sätt som skett beträffande den ekolo

giska odlingen. - - -

- - - Vid en svensk EG-anslutning kommer kreatursbönderna i skogs

och mellanbygden att missgynnas samtidigt som spannmålsbönderna kan bi

behålla eller utöka sin åkerareal. Ur naturvårds- och miljösynpunkt innebär 

detta ett mycket stort problem. Naturskyddsföreningen anser att denna situa

tion avsevärt kan förbättras om: 

* koldioxidavgiften höjs till 50 öre/kg 

* föreningens förslag till generell och värdedifferentierad arealersättning ge

nomförs 

* en massiv satsning på att skapa en marknad för alternativ produktion på 

åkermark genomförs. 

2.21 Sveriges Ih·smedelsindustriförbund: - - - anser att det i dags

läget med hänsyn till att totalt reformstopp införts på grund av det statsfinan

siella läget samt med hänsyn till den osäkra tidtabellen för anslutningen till 
EG inte finns anledning att nu ompröva omställningen. En omprövning av 

avsättningsgarantin kan anstå till 1994/95 års skörd. 

SLIM anser att en sänkning av priset på spannmål måste åtföljas av en 

sänkning av gränsskyddet så att kostnadsminskningen förs vidare till samtliga 
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led i kedjan fram till konsument. I annat fall förstärks nuvarande överskydd 

på spannmålssidan. 

SLIM anser att prisregleringsavgiftema på konstgödsel och bekämpnings

medel, som kan betraktas som produktskatter och saknar motsvarighet i EG, 

skall avvecklas senast i enlighet med 1990 års beslut 

För att få till stånd en erforderlig kostnads- och prispress i samtliga led 

krävs gränsskyddssänkningar, enligt SLIM:s bedömning. De gränsskydds
sänkningar som måste vidtas för att det svenska gränsskyddet skall motsvara 

EG:s finns redan angivna i vårt erbjudande i GAIT-förhandlingama - och 

dessa gränsskyddssänkningar kan enligt SLIM vidtas i förtid. - - -

2.22 Tjänstemännens centralorganisation: - - - Naturligen reses ock

så frågan om omställningsbidrag som inte används för omställning och därför 

återbetalas skall användas för finansiering av fortsatt överskottsproduktion el

ler återföras till statskassan. Omställningsstödets syfte var ju att tillföra jord

bruket tillfälliga medel att användas för att permanent reducera överskotten ge

nom att överföra åkerareal till annan användning än livsmedelsproduktion. 

TCO stöder därför i princip Omställningskommissionens tanke att stödet 

skall omfördelas från animalieproduktion till vegetabilieproduktion. Eftersom 

den svenska stödnivån är 20 % högre än EG:s mhte i så fall stödet till anima

lieproduktionen reduceras mer än vad som tillförs vegetabilieproduktionen 

om åtgärderna skall leda till EG-anpassning. 
- - - Kommissionen föreslår nu att omställningsstöd skall kunna återbe

talas i förtid med 5 000 kr. - - -

TCO anser att det föreslagna beloppet är för lågt, i synnerhet med beaktan

de av att den som inte haft kostnader för omställning kunnat tillgodogöra sig 

en betydande ränta på de utbetalda bidragen. Det finns heller inget intresse an 

ekonomiskt stimulera förtida återtagande av omställd areal i vänteläge till en 
spannmålsproduktion som bara skulle öka överskotten. 

TCO är mot bakgrund av sitt tidigare ställningstagande i princip positiv till 
Omställningskommissionens förslag i denna del. Det bästa hade visserligen 

varit om omställningsprogrammet hade kunnat fullföljas mot produktionsba

lans 1994/95, eftersom resurser inte onödigtvis bör bindas i produktion som 

inte efterfrågas. Men om detta i ett EG-perspektiv inte längre bedöms möjligt 

är kombinationen lågt pris och arealersättning att föredra framför andra tänk

bara stödformer. 
TCO tillstyrker att förmalningsavgiften tas bort. Det skulle leda till lägre 

konsumentpriser. Eftersom kommissionen föreslår att de för jordbruket posi

tiva åtgärderna genomförs redan 1993/94 borde förmalningsavgiften kunna 

avskaffas redan då. 
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- - - Enligt TCO:s mening behöver det över huvud taget inte fattas något 

beslut nu om stöd för 1994/95. Ett sådant beslut kan anstå i avvaktan på att vi 

vet mer både om EG:s framtida jordbrukspolitik och utfallet av de svenska 

medlemskapsförhandlingarna. 

2.23 Trädgårdsnäringens riksförbund: - - - Detta gäller förslaget om 

avveckling av prisregleringsavgiften på handelsgödsel- och bekämpningsme

del från den I juli 1993. I takt med att statsmakterna avvecklat många av sina 

tidigare åtaganden och stöd för den yrkesmässiga trädgårdsodlingen har de 

kollektivt restituerade regleringsavgifterna för trädgårdsnäringens del fått en 

ökad betydelse för att bära näringens gemensamma kostnader för marknads

föring, information och utvecklingsarbete. - - - Förbundet efterlyser därför 

möjligheter för att framgent med statsmakternas hjälp bygga upp kollektiva 

fonder via ett generellt avgiftssystem eller via ett skatterestitutionsförfaranck. 

Beträffande prisregleringsavgiften vill förbundet också frnmhålla att man 

starkt motsätter sig en omläggning av denna till miljöavgifter. 

2.24 Agrobränsle: När svenskt jordbruk anpassas till EG är det viktigt att 

också de regler som finns för trädans användning gäller svenskt jordbruk. 

En aktiv användning av trädan ger lantbrukarna möjlighet att ucveckla r.ya 

jordbruksgrödor som kan bli viktiga i framtiden. Nya lönsamma grödor mins

kar överskottsproblemen och slår vakt om infrastruktur och sysselsättning i 

glesbygden. 

2.26 Skogs- och lantarbetsgivareförbundet: - - - En realistisk be

dömning är att överförandet av mark till annan användning kommer att ta be

tydligt längre tid än man bedömde 1990. Förutsättningarna för framför allt 

energigrödor uppfattas av jordbruksföretagarna som otillräckliga för att moti

vera långsiktiga och seriösa satsningar. Lösningen på detta problem ligger en

ligt SLA:s mening i att det öppnas möjligheter för de företag som så önskar 

att växla över omställd areal i träda enligt EG-modell. Möjligheten bör gälla 

för areal i såväl vänteläge som avbruten alternativ användning. Olika tekniska 

lösningar för detta är tänkbara. 

SLA konstaterar därmed att kommissionen i sak gör samma bedömning 

som SLA vad avser omställningsprograrnmet och dess konsekvenser för an

passningen till CAP-reformens regler om basareal och arealbidrag. SLA har 

därför inga invändningar mot de förslag som kommissionen här lägger. 

En given slutsats är således att med oförändrnd politik kommer de svenska 

priserna redan 1993 att avvika väsentligt från de spannmålspriser som då kom

mer att gälla i EG. Prisskillnaden kan röra sig om ca 30-40 öre per kg. <An 
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ingenting görs ät situationen kommer Sverige redan 1993 att ha Europas lägs

ta spannmålspriser. 
- - - Vi stödjer således förslaget om förlängda inlösenpriser och arealbi

drag fr.o.m. växtodlingsåret 1993. 

Ornställningskommissionen föreslår att prisregleringsavgiftema på handels

gödsel och bekämpningsmedel avskaffas från den 1 juli 1993. Vidare föreslås 

att förmalningsavgiften tas bon fr.o.m. den 1 juli 1994. SLA ser avskaffan

det av dessa avgifter som viktiga och naturliga steg i det pågående arbetet att 
anpassa de svenska kostnaderna till EG-nivå. 

2.27 Föreningen Sveriges spannmålsodlare: - - - Vad man då från 

kommissionens sida inte har beaktat i det här sammanhanget är det förhållan

det att man föreslår ett borttagande av prisregleringsavgiftema för handelsgöd
sel och bekämpningsmedel först fr.o.m. den 1 juli 1993. För odlarna betyder 

detta att de för skörden 1993 ändå belastas med ovan nämnda avgifter, då des
sa produktionsmedel inhandlas och används före den 1 juli. Dessutom har 

man ej beaktat kostnaden för miljöavgifter, vilka ej finns inom EG. 

SpmO föreslår också att möjlighet införs att återgå med omställningsarea
len även 1994 och 1995. Återbetalningsbeloppet skall räknas fram så att man 

reducerar omställningsersättningen som utgick 1991 med 1/5-del för varje år 

marken varit ur produktion och med 1/4-del resp. 1/3-del för mark som anslu

tits 1992 resp. 1993. 

Vidare bör återbetalningskravet slopas om odling av omstillld mark återupp

tas efter 1995. 

3 Åtgärder för att främja ekologisk produktion 

3.3 Statens jordbruksverk delar kommissionens mening när det gäller åt

gärder för att främja ekologisk produktion. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län: ---vill framhålla an marknadsföringen av 

ekologiska produkter bör tillföras hälften av det föreslagna beloppet. 

I.iinsstyrelsen i Kopparbergs län föreslår en kraftig ökning av det föreslag

na stödet. Ökningen bör i första hand användas till forskning och utveckling, 

rådgivning, produktutveckling samt marknadsföringsinsatser. 

3.4 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden har inga erinringar 

mot förslagen rörande ekologisk produktion. 

3.6 Statens natun-årds\·erk stödjer kommissionens förslag för att främja 

den ekologiska produktionens utveckling. - - -

Naturvårdsverket anser att ekologisk odling för avsättning på EG-markna

den skulle ha så stora fördelar ur miljö- och landskapsvårdssynpunkt att mark-

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 10 

Underbilaga 10.3 

124 



nadsförutsättningama ingående bör analyseras. Sådana studier av den potenti

ella framtida EG-marknaden för svenska ekologiska produkter fordrar väsent

ligt mera resurser än de belopp kommissionen föreslår för marknadsstudier. 

3.8 Sveriges Iantbruksuniversitet: - - - Ekologiskt lantbruk är en av 

flem pådrivande krafter i den process mot ökad miljö- och naturresurshushåll

ning som startat inom det konventionella jordbruket. Kommissionens förslag 

till stöd av tillämpad forskning och utveckling, marknadsföringsin~tser och 

kontroll stöds av SLU. 

3.9 Konsumentberedningen: Ekologiskt producerade livsmedel efterfrå

gas av ett stigande antal kvalitetsmedvetna konsumenter. KoB har inga in

vändningar mot kommissionens förslag om stöd till forskning, marknadsfö

ring och kontroll på detta område. Bidragen bör ses som hjälp i uppbyggnads

skedet av en intressant produktionsgren och inte som ett pennanent inslag. 

3.10 Alternatirndlarnas riksförbund: - - - Om samhället anser det 

önskvärt med en ökning av dessa produkter, är det rimligt att samhället, dvs. 

alla, direkt stöder ekologisk produktion och att behovet av merpriser på pro

dukterna därmed bli mindre. Ett permanent stöd till ekologisk produktion skul

le minska de ekologiska producenternas sårbarhet och beroende av konsumen

ternas vilja att betala merpriser. - - -

.:. - - ARF välkomnar kommissionens förslag att ytterligare 10 miljoner 

kronor per år anvisas för två år, 1993/94 och 1994/95. - - -

3.14 Kooperativa förbundet har i sin dagliga verksamhet verkat för att 

ekologiskt producerade varor i allt större utsträckning kan komma konsumen

terna tillhanda. 

KF är därför positivt till att stöd till omläggning till ekologisk produktion, 

forskning, utveckling och marknadsföring lämnas. - - -

3.16 Lantbrukarnas riksförbund: Det svenska jordbruket har enligt 

LRF generellt sett unika kvalitetsegenskaper. Detta måste ses som en konkur

rensfördel i en situation med öppna gränser gentemot EG. Ekologisk produk

tion kan i sammanhanget ses som en särskild nisch, vars markmd är växan

de. 

LRF menar att den ekologiska odlingen bör kunna öka ytterligare i fram

tiden. Den bör även kunna bidra till att stärka det svenska jordbrukets ställ

ning i en hårdnande EG-konkurrens. Förbundet tillstyrker i huvudsak Om
ställningskommissionens förslag rörande den ekologiska produktionen av

seende 1993/94 och 1994/95. 

3.20 Svenska naturskyddsföreningen delar i allt väsentligt kommissio

nens synpunkter beträffande den ekologiska odlingen. 
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Naturskyddsföreningen har redan tidigare framfört kravet på ett permanent 

omställningsstöd för ekologisk odling och stöder därför förslaget att ett så

dant förslag utarbetas snarast. Beträffande de 5 miljoner kronor/år under åren 
1993-1999 som föreslås till forskning och utveckling anser N aturskyddsföre

ningen an det är en blygsam summa i forskningssammanhang och speciellt i 

detta fall då det gäller an snabbt ge stabilitet åt en relativt ny och sårbar verk

samhet. 

3.21 Sveriges livsmedelsindustriförbund: - - - har inga invändning

ar till förslaget, men anser att bidragen ej bör vara permanenta utan endast en 

hjälp i uppbyggnadsskedet av denna produktion. 

3.22 Tjänstemännens centralorganisation: - - - kan tillstyrka kom

missionens förslag om stöd till forskning, marknadsföring och kontroll på det

ta område. De föreslagna bidragen bör dock ses som stöd till en intressant pro

duktionsgren i dess uppbyggnadsskede och inte som ett permanent stöd. 

3.25 Kontrollföreningen för Ekologisk odling: - - - De föreslagna 

stöden, utöver de redan befintliga - till marknadsföring, kontroll och tilläm

pad forskning är välbehövliga och välkomna. Utöver dessa stöd är insatser 

för information riktad till lantbrukarna nödvändiga. 

Om man menar allvar med an styra in jordbruket i mer miljöanpassade ba

nor är det inte tillräckligt att förlita sig på marknadens vilja att betala merpriser 
för att garantera denna utveckling. Miljömärkning av produkter är ett styrme

del för an öka miljövänlig produktion, men är inte tillräckligt när produktion

en betingar ett betydande merpris. Därför bör direkt produktionsstöd utgå för 

den ekologiska odlingen och djurhållningen. 

KRAV vill föreslå följande åtgärder utöver de som föreslagits av Omställ

ningskommissionen: 

- 2 miljoner kronor anslås årligen för informationsinsatser riktade till lant

bruket och trädgårdsnäringen. 
- År 1993 införs ett "permanent" stöd för ekologiskt lantbruk utformat så att 

det borde tillfredsställa EG:s krav inom ramen för programmet för miljöför

bättrande åtgärder. Stödet bör vara i den storleksordning som gäller för det

ta program, dock differentierat avseende djurhållningen med kraftigare 

stöd till de "svårare" produktionsgrenarna, svin och fjäderfä, än till nötpro

duktionen. 

- Utöver det permanenta stödet bör en extra omläggningspremie utgå för eko

logisk växtodling de första åren. För animalieproduktionen bör i stället en 

behovsprövat investeringsstöd införas. 

- Ekologisk trädgårds- och fruktodling bör stödjas med ett investeringsstöd 

för införande av ny miljöanpassad teknik och genom en intensifierad råd

givning. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 

Undcrbilaga 10.3 
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Sammanställning av remissyttranden över delbetänkandet 
(SOU 1992:125) Åtgärder för att förbereda Sveriges 
jordbruk och livsmedelsindustri för EG - förslag om 
animaliesektorn 

Remissinstansema 

Efter remiss har yttranden över delbetänkandet avgetts av Kommerskollegi

um, Riksrevisionsverket (RRV), Statens jordbruksverk (SJV), Livsmedels

ekonomiska samarbetsnämnden (LES), Konkurrensverket, Statens natur

vårdsverk (SNV), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Konsumentbered

ningen (KoB), Grossistförbundet Svensk handel, Kooperativa förbundet 

(KF), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Sveriges livsmedelsindustriförbund 

(SLIM), Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) samt Föreningen 

Sveriges spannmålsodlare (SpmO). 

1 Utgångspunkter för anpassningen inom 
animaliesektorn 

1.1 Kommerskollegium kan i stort sett ställa sig bakom de analyser och 

ställningstaganden som görs i betänkandets kap. 1-4. 

Kollegiet delar sålunda kommissionens uppfattning att gränsskyddsföränd

ringar kan vara ett lämpligt medel att åstadkomma en anpassning till EG:s pris

nivä. ---

Kollegiet vill understryka vikten av att anpassningsåtgärdema inte begrän

sas till primärproduktionen. En effektivisering av livsmedelsindustrin ter sig 

angelägen inför den ökade konkurrensen inom de nu skyddade delarna av den
na. Detsanuna gäller distributionen av livsmedel. 

1.2 Riksre,·isionsverket: En fortsatt avreglering är enligt verkets mening 

av avgörande betydelse för att skapa förutsättningar för den omstrukturering 

och effektivisering av jordbruksnäringen och livsmedelsindustrin som är nöd

vändig. 

Det svenska jordbrukets EG-anpassning bör enligt verkets mening därför 

utgä från näringens långsiktiga konkurrenskraft och de åtgärder som är nöd

vändiga för att förstärka denna. Dvs. sådana åtgärder som är nödvändiga för 

att sänka prisnivån samt för att förbättra näringens förmåga au producera de 

varor och tjänster som konsumenterna efterfrågar. Detta i motsats till kommis

sionens förslag som i första hand syftar till att anpassa regelsystem och stöd

nivåer till EG:s regleringssystem. RRV menar att det är angeläget att jordbruk

ets omställning från planekonomisk styrning till marknadsanpassning full

följs. 

En återgång till en mer reglerad politik, i förhållande till 1990 års beslut, är 

olycklig om man också bedömer att CAP (EG:s gemensamma jordbrukspoli

tik) är en första steg i riktning mot ett mer marknadsinriktat system. 

Prop. 1992/93: l 00 
Bilaga 10 

Underbilaga 10.4 
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1.3 Statens jordbruksverk delar i stort kommissionens bedömning av de Prop. 1992/93: 100 
anpassningar som blir nödvändiga för animalieproduktionen vid ett EG-med- Bilaga 10 
lemskap. Verkets analyser tyder på att pris-, stöd- och kostnadsskillnaderna 
mellan Sverige och Danmark ligger i den storleksordning som kommissionen Underbilaga 10.4 

anger. Verket vill dock poängtera att det är osäkert vilken prisnivå som kom-

mer att råda i Sverige vid ett medlemskap. Sannolikt kommer priserna att kun-

na variera över landet och för vissa produkter sannolikt ligga över den danska 

prisnivån. Med den närhet och den exportinriktning som danskt jordbruk har 

är det emellertid rimligt att anta att konkurrensen från Danmark kommer att bli 

stark och medföra att prisnivån i de södra delarna av Sverige inte kommer att 

avvika markant från den danska. Detta innebär krav på avsevärda kostnads-

sänkningar och effektiviseringar i den svenska animalieproduktionen. 

Jordbruksverket delar också kommissionens bedömning att anpassningen 

bör inledas redan innan Sverige blir medlem i EG. - - - Verket bedömer att 

storleken på anpa<;sningen före medlemskapet är rimlig, men vill samtidigt på

peka att det är ett avsevärt rationaliseri1gskrav som därmed ställs på produk

tionen. Verket vill därför betona vikten av att förädlingsindustrin snarast inle

der den effektivisering som är nödvändig för att den skall klara EG-konkur

rensen, vilket är en förutsättning för att ett konkurrenskraftigt jordbruk skall 

kunna överleva inom EG. 

- - - Kommissionen har avpassat sina förslag när det gäller anpassningen 

före ett EG-inträde utifrån förutsättningarna för olika produktionsgrenar. Där

emot har inte motsvarande bedömningar gjorts när det gäller det kvarvarande 

steget, i samband med inträdet. 

Inte heller Jordbruksverket har på den korta remisstiden analyserat inverk

an av denna utgångspunkt pä olika produktionsgrenar, men avser att senare 

återkomma i denna fråga. Verket vill dock betona att den centrala frågeställ

ningen här inte är det totala anpassningsbehovet vid ett medlemskap, utan 

anpassningstidens betydelse för anpassningsförmågan för olika produktions

grenar, dvs. om olika !äng anpassningstid inverkar på den längsiktiga konkur

renskraften. För vissa produktionsgrenar kan den korta anpassningstiden va

ra rimlig, medan den för andra produktionsgrcnar kan innebära stora päfrest

ningar. - - -

- - - Vid dagens valutasituation, med en försvagad svensk valuta gent

emot EG-ländernas valutor, minskar anpassningsbehovet vid ett EG-inträde 

jämfört med den av kommissionen beräknade.-.- -

Slopad proteinfoderreglering medför sänkta foderkostnader för animalie

produktionen. Valutakursändringarna medför dock att priserna på importera

de insatsvaror stiger. Den försvagade svenska valutan minskar därmed den 

kostnadssänkande effekten något jämfört med kommissionens beräkning. 

Med hänsyn taget till hur foderblandningarnas sammansättning kan förväntas 

förändras vid den generella prishöjningen beräknas dock effekter bli mycket 

begränsad. - - -

Valutakursändringens huvudsakliga effekt är alltså att den minskar det to

tala anpassningsbehovet. Det förändrar ocksä anpassningens fördelning i ti-
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den, beroende på hur kommissionens förslag hanteras i det nuvarande valuta

läget. ---

Sammanfattningsvis innebär valutakursändringarna att avståndet till EG:s 

marknadspriser - och därmed anpassningsbehovet - minskar, samtidigt som 

kostnadstrycket ökar något. 
Omställningskommissionen anser att generella gränsskyddssänkningar är 

att föredra före sänkningar som riktar sig mot EG, t.ex. i form av en utvidg
ning av det bilaterala jordbruksavtal som Sverige och EG slutit i samband 

med EES-avtalet. Jordbruksverket anser att möjligheten till utvidgningar av 

avtalet inte bör avföras. - - - Jordbruksverket delar dock kommissionens be
dömning att en avvägning av vilken kvot som skulle få avsedd effekt är myck
et svår. Verket delar också kommissionens invändning mot kvoter och menar 

att kvoter är ett tveksamt sätt att nå liberaliseringar i handeln. Kommissionen 

nämner emellertid att gränsskyddssänkningar, utan kvoter, gentemot EG skul

le kunna vara ett alternativ till avgiftsfria kvoter. Jordbruksverket anser att 
denna väg är att föredra före kvoter. 

Kommissionen menar att det eventuella justeringsbehov som gränsskydds
sänkning kan resultera i för EG är försumbar. Enligt Jordbruksverkets beräk

ningar ligger det genomsnittliga svenska gränsskyddet för jordbruksproduk

ter i dag under EG:s nivå. Jordbruksverkets beräkningar tyder på au den före
slagna gränsskyddssänkningen ökar avståndet till EG:s gränsskydd för jord

bruksprodukter med ca 250 miljoner kronor, exkl. följdeffekter för beredda 

produkter. Av detta belopp beror 50 miljoner kronor på den sänkning av pro
teinfoderavgiften med 30 % som aviserats från årsskiftet. Huvuddelen av be

loppet på 250 miljoner kronor (ca 2/3) hänför sig till slopade avgifter på pro

teinfoder. 

1.4 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden: Eftersom EG har 
lägre pris-, kostnads- och stödnivåer på animalieområdet än Sverige anser 
Omställningskommissionen att det fram till ett medlemskap i EG är angeläget 

att successivt sänka de svenska nivåerna LES delar denna uppfattning. - - -

1.5 Konkurrensverket: - - - Konkurrensverket finner det positivt att 
kommissionen nu föreslår gränsskyddssänkningar. Det är dock verkets upp

fattning att de föreslagna gränsskyddssänkningama visserligen leder till en 

viss sänkning av svenska pris- och kostnadsnivåer men bara till en begränsad 

ökning av konkurrenstrycket genom ökad importkonkurrens. Kommissio

nens syfte med de föreslagna gränsskyddssänkningama är enbart en strävan 

att uppnå likheter i kostnader och intäkter med dem som nu gäller inom EG. 

Det innebär alltså en anpassning av konkurrensförhållandena utifrån produ
centintresset. Som verket tidigare framhållit gäller att verklig konkurrenskraft 

för livsmedelsföretagen, såväl inhemska som utländska, uppnås om de i kon

kurrens med varandra lyckas tillfredsställa konsumenternas behov. 

'J Riksdagen J<J9]!93. 1 s11111/. Nr /00. Bilaga JO 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 10 
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Prop. 1992/93: I 00 

1.6 Statens naturvårdsverk: - - - Naturvårdsverket stöder förslagen till Bilaga 10 

sänkningar av proteinfoderpriser, spannmålspriser, direktbidrag till mjölkpro-
duktionen och referenspriser på kött och ägg. En förutsättning är emellertid Underbilaga 10.4 

att kompletterande åtgärder vidtas för att värna om naturvårdens intressen. 

Naturvårdsverket anser att det är mycket viktigt att de förändringar som nu 

diskuteras och föreslås noga belyses från miljösynpunkt. Innan Omställnings

kommissionens förslag finns i sin helhet är det emellertid svårt att göra en rätt

visande analys av förslagens miljöeffekter. - - -

1.7 Sveriges lantbruksuniversitet: Huvudproblemet med ansatsen är 

att den utgår från en anslutning i januari 1995. - - -

Förslagen synes ej strikt samhällsekonomiskt motiverade och man fram

håller mera de budgetmässiga konsekvenserna än det samhällsekonomiska 

utfallet. De priser och bidragsnivåer som föreslås kan ej härledas utifrån sam

hällsekonomiska principer utan synes vara mer budgetmässigt och pragma

tiskt motiverade. Även om förslagen går i en samhällsekonomiskt gynnsam 

riktning innebär de inte en fullständig anpassning av svensk livsmedelssektor 

till konkurrensförhållandena i EG. 

Kommissionen framhåller att det är viktigt att företag som har förutsättning
ar att ekonomiskt klara sig på EG:s villkor inte slås ut före EG-inträdet. SLU 

instämmer i denna bedömning. SLU vill dessutom instämma i och ytterligare 

understryka att största delen av odlingslandskapets hotade flora och fauna är 

för sin överlevnad beroende av bete. Det är därför olyckligt att frågan om den 

sammantagna effekten på odlingslandskapet av en anpassning av livsmedels

politiken till EG:s förhållanden ej kunnat tas upp samtidigt med denna utred

ning. ---

1.8 Konsumentberedningen har i ett flertal sammanhang, bl.a. i sitt ytt

rande över Omställningskommissionens första delbetänkande, yrkat på att det 

svenska gränsskyddet skulle sänkas i syfte an åstadkomma en nödvändig an

passning av prisnivån till EG:s. Det är glädjande att Omställningskommissio

nen nu ansluter sig till denna mening. KoB tillstyrker alltså i princip kommis

sionens ansats i fråga om gränsskyddssänkningar men återkommer, som 

nämndes inledningsvis, beträffande omfattningen av sänkningarna. 

1.11 Grossistförbundet Svensk handel: - - - Differenserna i stöd-, 

pris- och kostnadshänseende mellan EG och Sverige är så pass betydande, att 

en successiv anpassning mot förhållandena inom EG trots allt är att föredra 

framför mera radikala åtgärder under kort tid inför den förutsatta EG-anslut

ningen per 1/1 1995. Vi gör alltså i detta hänseende en omvärdering och stäl-

130 



ler oss principiellt bakom anpassningsåtgärder, som påbörjas snarast möjligt Prop. 1992/93: 100 
och successivt genomföres. Bilaga 10 

- - - Samtidigt som kraven om kostnads- och prisanpassning ofrånkom- Underbi\aga 10.4 

Jigen drabbar primärproduktionen måste kraven om ökad produktivitet och 

kostnadsanpassning ställas på förädlingsledet inom vilket i dagsläget betyd-

ande skillnader råder mellan förhållanden i Sverige och vissa länder inom 

EG. 
Effektiviteten i industriledet påverkar i hög grad priseffekterna i primärpro

duktionen. 

Också tillämpningen av konkurrenslagstiftningen utgör en betydande fak

tor i sammanhanget. 
- - - kommissionens förslag att föreslå successiva sänkningar av gräns

skyddet för vissa produkter anser vi ofrånkomligt för att åstadkomma den 

pris- och kostnadsanpassning som utgör målsättningen i anpassningshän

seende. 

1.12 Kooperativa förbundet: - - - Enligt betänkandet kommer kommis

sionen senare att behandla stödet till jordbruket i norra Sverige, vissa regional

politiska frågor, samt utvecklingsinsatser inom jordbruket och livsmedelsin

dustrin. 
Dessa frågor har stor betydelse för totalsynen på förslagen i det andra be

tänkandet (SOU 1992:125) inte minst därför att effektiviseringen inom livs

medelsindustrin endast i förbigående har behandlats. 
KF finner därför anledning att på nytt rikta kritik mot denna uppdelning 

som också på ett markant sätt bryter mot jordbruksministerns uppfattning "att 

det skall bli möjligt att på ett samlat sätt ta ställning till hela jordbrukspolitiken 

vid ett och samma tillfälle". 

KF konstaterar vidare att den stora osäkerhet som vi tydligt betonade i vårt 

förra remissyttrande, inte bara består utan dessutom har förstärkts genom den 

senaste tidens händelser. Vi vidhåller därför att tidpunkten för anslutning till 

EG är osäker och kan bli fördröjd eller t.o.m. utebli, och är fortfarande kritis

ka mot att kornmissionen inte haft i uppdrag att belysa konsekvenserna om nå

got av detta inträffar. 
KF stöder kommissionens uppfattning att i valet mellan an använda sänkt 

gränsskydd eller riktade kvoter för att sänka svenska priser till EG:s nivå för

ordas generella gränss.kyddssänkningar. 
Det är en brist att kommissionen vid sina beräkningar av referenspriserna 

inte tagit hänsyn till kostnadsmassan inom de förädlingsled som omfattas av 

referensprisnivån. KF har ovan anfört an livsmedelsindustrins effektivisering 

endast mycket sporadiskt behandlats. Vi förutsätter att detta repareras i ett 

kommande de.lbetänkande. Frågan är inte bara en viktig konsur.1entfråga utan 

också mycket viktig ur primärproducenternas synpunkt då en ineffektiv livs

medelsindustri kan komma att sluka merparten av de besparingar som kom

missionen aviserat. 
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I detta sammanhang vill KF understödja kommissionens synpunkter att de 

rationaliseringar som krävs inom livsmedelsindusuin kan beröras av en ny 

konkurrenslag och det är olyckligt om anpassningen därigenom försenas. 

1.14 Lantbrukarnas riksförbund: Omställningskommissionen refererar 

i betänkandet regeringens förhandlingsmå.l på jordbruksområdet och konstate

rar an målet är en fullständig integrering med EG:s gemensamma jordbrukspo

litik från den dag Sverige blir medlem. - - -

LRF vill för sin del tydligt understryka an en förhandlingslinje som i prin

cip bortser från övergångsåtgärder inte är realistisk. - - - Det är troligt att så

väl vissa övergångslösningar som mer permanenta komplet1eringar behövs 

med hänsyn till olikheter i priser, kostnader och struktureHa förh:'.l.llanden. 

Dock kan det generellt sett vara så att en förtida och konsekvent EG-anpass

ning av den svenska politiken kan begränsa behovet av övergångslösningar. 

LRF vill starkt markera det självklara i att en sådan anpassning innebär att 

svenskt jordbruk åtminstone ges de miniminivå.er som EG:s jordbruk erhåller 

på olika områden, t.ex. inom växtodlingen. Ett annat fall är hantering av ex

port som i Sverige bör ges en sådan utformning att det finns en parallell till 

EG:s system. 

Kronans fall gentemot andra valutor sedan den 19 november kan i dags

läget bedömas till minst 10 %, kanske upp mot 15 %. Detta på.verkar natur

ligtvis de pris- och kostnadsdifferenser gentemot EG som Omställningskom

missionen baserar sina förslag på. Mot bakgrund av dessa effekter ifrågasät

ter LRF om de föreslagna anpassningsåtgärderna kan fullföljas. Även tids

schemat för i första hand refcrensprisjusteringarna bör övervägas ytterligare. 

LRF återkommer i denna fråga i nästa yttrande. 

LRF finner det sjiilvklart att EG-anpassningen sker genom parallella sänk

ningar av kosmader och priser. Till detta kommer naturligtvis åtgärder, i enlig

het med EG:s system, som gör att växtodlingen kompenseras för sänkta pri

ser. 

- - - LRF vill som kommissionen understryka vikten av att effektivisering

ar görs i livsmedelskedjans alla led så att prisprcssen inte enbart läggs på jord

bruket och förädlingsindusuin. - - -

1.16 Sveriges livsmedelsindustriförbund: Kommissionen ser 1 sitt 

nya betänkande animalie- och vegetabilieproduktionen i ett gemensamt sam

manhang. Kommissionen föreslår att en fönida anpassning mot EG:s fram

tida pris- och kosmadsnivåer påbörjas inom animaliesektorn. Förutsätmingen 

härlör är att regleringar och avgifter, som inte har några motsvarigheter i EG 

avvecklas. Det gäller regleringen av proteinfoder och prisregleringsavgiftema 

på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Förslaget tar även hänsyn till effek

terna av ändrade referenspriser på spannmål. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 10 

Underbilaga 10.4 
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Förslagen ligger helt i linje med de åsikter SLIM framförde i remiss)1tran

det över kommissionens förra betänkande. SLIM framhöll att anpassningsåt

gärderna för vegetabilie- och animaliesektorn måste ses i ett sammanhang. Vi

dare framhölls att en anpassning av det svenska pris- och kostnadsläget till 

EG-nivå bör påbörjas innan ett svensk inträde i EG för att det svenska jord

bruket och den svenska livsmedelsindustrin skall vara konkurrenskraftig när 

medlemskapet inleds. I annat fall riskeras en omotiverad utslagning av 

svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri på grund av utländsk kon

kurrens. 

SLIM gjorde i sitt )1trande över kommissionens första betänkande bedöm

ningen att ett selektivt sänkt gränsskydd, dvs. en selektiv sänkning av refe

renspriserna, skulle åstadkomma en nödvändig anpassning av den svenska 

pris- och kostnadsnivån till EG:s. SLIM noterar att kommissionen nu ansluter 

sig till SLIM:s synsätt. 

SLIM noterar att de föreslagna åtgärderna först sänker kostnaderna för 

jordbruket och sedan reduceras bidragen med viss tidsförskjutning. Jordbru

ket får således räkna sig till godo den partiella sänkningen (- 30 %) av av

gifterna på proteinfodermedel samt de bontagna prisregleringsavgifterna på 

handelsgödsel och bekämpningsmedel redan från den 2 december 1992 

(400 miljoner kronor). Sänkningen av priserna på jordbruksprodukter sker 

dock inte förrän den 1 juli I 993, enligt kommissionens förslag. Det finns så

ledes utrymme även för justering av referenspriserna på mejeriprodukter. 

1.19 Skogs- och lantarbetsgivareförbundet konstaterar att förutsätt

ningar och spelregler för svenskt jordbruk och dess utövare under ett antal år 

känneteänats av osäkerhet, ryckighet och därmed brist på möjligheter till nor
mal företagsmässig långsiktig planering. Nu pågående jordbrukspolitiska pro

cess med utgångspunkt i 1990 års jordbrukspolitiska beslut har medlemskap i 

EG den 1/1 1995 som mål. Därmed borde full anslutning till EG:s jordbruks
politik från samma datum kunna uppfattas utgöra konkreta och klarläggande 

förutsättningar. Tyvärr är det i stället så att osäkerheten består om vilka förut

sättningar och regler som kommer att gälla. Detta yttrande måste därför läm

nas utifrån förutsättningar som tyvärr inte kan anses rimligt säkerställda. 

Det är principiellt riktigt att använda den korta förberedelsetiden som åter

står före EG-medlemskap till att skapa arbetsförhållanden för svensk livsme

delssektor som så långt som möjligt efterliknar de som kommer att gälla i EG. 

Politiken måste däiför ges ett innehåll som i sina vitala delar överensstäm

mer med och liknar de villkor, som kommer att gälla för hela livsmedelskcd

jan. 

Prop. I 992/93: I 00 
Bilaga JO 

Underbilaga 10.4 
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Syftet med förslaget att sänka referenspriserna är att söka skapa ett ökat Prop. 1992/93: I 00 

omvandlingstryck inom hela livsmedelskedjan. Det är bra. Hur framgångsrikt Bil aga 10 

detta blir kan för närvarande inte förutses. 
En uthållig produktion förutsätter givetvis att även kostnaderna anpassas Underbilaga 10.4 

till EG-nivån. Om anpassningen görs med dålig känsla eller för snabbt sjun-

ker produktpriserna snabbare än vi med gemensamma krafter förmår sänka 

våra kostnader. I sämsta fall slår vi då i anpassningen ut även de företag som 

på lång sikt skulle varit konkurrenskraftiga. Detta måste undvikas. 

1.20 Föreningen Sveriges spannmålsodlare: - - - "En omedelbar 

och fullständig anpassning till de jordbrukspolitiska förutsättningar, som rå

der inom EG är en nödvändighet för att större delen av vår inhemska växtod

ling skall överleva fram till ett svenskt EG-inträde." 

2 Anpassningsåtgärder inom vegetabiliesektom 

2.1 Kommerskollegium tillstyrker förslaget att helt avveckla införselav

giften på proteinfodennedel från den 1 juli 1993, detta som ett led i strävande

na att sänka jordbrukets kostnader inför EG-inträdet. 

2.3 Statens jordbruksverk: - - - För spannmål har kommissionen tidi

gare föreslagit ett inlösenpris på 90 öre per kg. Jordbruksverket bedömer at\ 

EG:s interventionspris efter en valutaändring på ca 10 % motsvarnr ett avräk

ningspris på ca 90 öre. Kommissionens förslag ansluter efter valutaändringen 
således väl till ett förväntat pris vid medlemskap. 

Med förutsättningen att permanenta arealbidrag skall införas har Jordbruks

verket inga invändningar mot de referensprissänkningar som kommissionen 

föreslår. Verket vill dock påpeka att sänkta referenspriser i enlighet med kom

missionens förslag innebär ett mycket begränsat marknadsutrymme för prisva

riationer inom landet samt att gränsskyddsnivån efter sänkningen hamnar un

der EG:s nivå, efter CAP-reformen. 

Som Jordbruksverket anförde i sitt yttrande över kommissionens förra be

tänkande anser verket att det inte är nödvändigt att anpassa vegetabilieregle

ringen till EG:s reglering, rent tekniskt, före ett EG-inträde. Anpassningar 

bör inriktas på att jordbrukets infasning i EG blir så smidig som möjligt med 

inriktningen att nå bästa möjliga konkurrenskraft för jordbruksnäringen. - - -

En slopad proteinfoderreglering ställer krav på arealbidrag för att spann

målspriserna skall kunna hållas låga för att förstärka spannmålens konkurrens

kraft. Även med arealbidrag och låga spannmålspriser beräkn.is spannmåls

överskottet öka samtidigt som kostnaderna för att upprätthålla oljeväxtodling

en i enlighet med 1990 års beslut ökar. Budgetbelastningen ökar således sam

tidigt som flexibiliteten minskar. 
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Jordbruksverket delar kommissionens uppfattning att resterande del av reg

leringen - utöver redan aviserad sänkning med 30 % - bör tas bort i ett steg. 

Den 1 juli är också en lämplig tidpunkt på året för en sådan förändring. 

Kommissionen föreslår en relativt kraftig prissänkning för oljeväxter gent

emot spannmål, men bedömer ändå att odlingen inte kommer att minska nämn

värt. Jordbruksverket delar inte denna bedömning. 

Enligt 1990 års Iivsmedelspolitiska beslut skall oljeväxtodlingen övergångs

vis behållas på en oförändrad nivå. Jordbruksverket bedömer att detta sker bil

ligast genom en anbudsförfarande enligt nuvarande modell. Verket kan därför 

inte se motivet till kommissionens förslag som innebär att anbudsföifarande1 

byts ut mot ett system med fast pris, under förutsättning att nivån på odlingen 

skall behållas. - - - Enligt Jordbruksverkets bedömning kommer den före

slagna prisnivån att medföra en minskad odling. 

Jordbruksverkets bedömning är att det från ett år till ett annat är möjligt att 

med relativt hög säkerhet öka odlingen med 25 %. I och med att det finns ett 

behov av en odling under en kris om 185 000 ha, skulle odlingen under nor

mala förhållanden behöva uppgå till ca 145 000 ha. Jordbruksverket bedömer 

att odlingen riskerar att sjunka under denna nivå till följd av kommissionens 

förslag. Om beredskapsmålet skall nås med hög säkerhet bör således denna 

nivå upprätthållas, vilket Jordbruksverket bedömer kräver ett högre pris än 

kommissionen har föreslagit. Verket bedömer att en odlingsmål nås billigast 

och säkrast med ett anbudsförfarande. 

Ovanstående bedömning bygger som nämnts på att beredskapen skall upp

rätthållas med hög säkerhet. Det torde inte finnas några odlingstekniska hin

der mot att öka odlingen med mer än 25 % från ett år till ett annat. Ju större 

ökning som krävs desto större blir emellertid osäkerheten. Om en lägre säker

het kan accepteras kan arealen alltså tillåtas sjunka under 145 000 ha. Under 

förutsättning att detta lägre säkerhetskrav kan accepteras har Jordbruksverket 

inget att erinra mot Omställningskommissionens förslag om ett fast pris på 
2,30 kr per kg. 

2.4 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden: Enligt LES uppfatt

ning är det angeläget att såsom kommissionen föreslagit att resterJ11de avgifter 

på proteinfodermedel tas bort redan den 1 juli 1993. Detta ger nämligen - vid 

ett förutsatt inträde i EG den 1 januari 1995 - fodertillverkare och jordbruket 

bättre möjligheter till anpassning till det konkurrensläge på området som kan 

väntas omedelbart efter ett inträde. Det kan ur dessa synpunkter ifrågasättas 

om tillräcklig anledning finns att behålla gränsskyddet för spannmålssubstitu

tet längre än fodermedelsregleringen i övrigt. 

- - - Med hänsyn till att det är angeläget att tillräckligt utrymme inom 

gränsskyddet finns för kvalitetsbetalning av spannmål bör sänkningen av 

referenspriserna minskas något. 

I fråga om stödet till oljeväxtodlingen föreslår Omställningskommissionen 

för 1994 års skörd en övergång till EG:s stödsystem men med avvikande are-

Prop. 1992/93: l 00 
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albidrag och pris på oljeväxtfrö. LES har ej något att erinra mot detta men ifrå- Prop. 1992/93: 100 

gasätter om inte odlingen bör begränsas till högst nuvarande areal eller Bilaga I 0 

160 000 ha. 

2.7 Sveriges lantbruksuniversitet: - - - Även om det tidigare referens

priset på spannmål justerats i samhällsekonomiskt gynnsam riktning innebär 

det föreslagna inlösenpriset ett under vissa omständigheter kostsamt garanti

pris. - - -
- - - SLU vill understryka angelägenheten i att följa upp hur fördelningen 

blir mellan primärproduktion och förädling av referensprissänkningen. 

2.8 Konsumentberedningen har inga invändningar mot kommissionens 

förslag att avveckla gränsskyddet för proteinfoder och att som en följd härav 

sänka priserna på animalier. Detta är till fördel för livsmedelskonsumentema. 

För 1993 års skörd av spannmål är inlösenpriset fastställt till 90 öre/kg re

dan enligt 1990 års riksdagsbeslut. En anpassning bör ske av referenspriser

na och gränsskyddet till denna nivå. Förutsatt Omställningskommissionens 

förslag om inlösenpriser för 1994 års skörd - något som KoB i och för sig 

motsatt sig - bör samma referenspriser gälla detta år. 

Beredskapsskäl ligger bakom önskemålen om odlingens omfattning. Såda
na skäl får minskad tyngd i och med en EG-anslutning, varför KoB förordar 

en översyn av produktionsmålet för oljeväxter. Härför talar också att förslaget 
till uppgörelse mellan USA och EG på oljeväxtområdet - om det antas - med

för att oljeväxtodlingen i Europa reduceras. 

Omställningskommissionen har inte behandlat fettvaruavgiftens höjd. Med 

sänkt pris på proteinfodret framstår oljedelens andel av betalningen för olje

växtfrö som oproportionerligt hög. I ett läge med sänkta priser på andra jord

bruksprodukter bör också margarinpriset få sänkas. 

Regeringen har i prop. 1992/92: 130 föreslagit att direktbidragen minskas 
med ca 800 miljoner kronor för 1992/93. - - -

I kommentarerna till ovannämnda proposition har regeringen aviserat sin 

avsikt att föreslå införandet av arealbidrag från 1993 års skörd. Om valet står 

mellan olika former för direktstöd är denna användning att föredra framför 

stöd åt animalieproduktionen. 

2.11 Grossistförbundet Svensk handel: Jordbruksministern föreslår i 

prop. 1992/93: 130 en sänkning av införselavgiften på proteinfoderrnedel med 

30 %. Kommissionen anser nu att den resterande avgiften bör tas bort fördes

sa fodermedel fr.o.m. den 1 juli 1993. 

Underbilaga 10.4 
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Denna ätgärd bedöms av kommissionen komma att sänka produktionskost- Prop. 1992/93: 100 
naderna i animalieproduktionen betydligt. Vi har inga erinringar emot forsla- Bilaga 10 
get som sädant, även om detta kan komma att medföra att ätgärden minskar 
användningen av svenskt foderspannmä.l, som dä kan komma att behöva ex- Underbilaga 10.4 

porteras. 

2.12 Kooperativa förbundet: - - - Mot den bakgrund som ovan teck

nats har KF inga invändningar mot att gränsskyddsniväerna för proteinfoder 

sänkes enligt regeringens och kommissionens förslag och icke heller mot att 

ett nytt referenspris på spannmäl införes som korresponderar mot inlösen

priset. 
- - - KF anser att fettvaruavgiften i likhet med proteinavgiften på ett plane

rat sätt skall anpassas till förhällandena inom EG, dvs. borttagas helt och hål

let. 

2.14 Lantbrukarnas riksförbund tillstyrker kommissionens förslag om 

en avveckling av proteinfoderavgifterna fr.o.m. den 1juli1993. Förslaget in

nebär en anpassning till EG:s förhållanden och möjliggör en sänkning av fo

derkostnaderna. Samtidigt anser LRF att det är viktigt att den inhemska växt

odling som berörs av åtgärden ges förutsättningar att upprätthållas i ett EG

perspektiv. Detta är särskilt rimligt i de fall där dagens odling inom EG ges ett 

stöd. 

LRF menar att ett sänkt gränsskydd för spannmäl kan accepteras om det 

samtidigt införs ett arealbidrag som motsvarar gränsskyddsförändringen. För 

1993 års skörd motsvarar emellertid inte det av regeringen aviserade arealbi
draget (700 kr/ha) neddragningen av referenspriset (26 öre/kg). Därför är det 

ett oavvisligt krav att arealbidraget höjs så att det motsvarar sänkningen av 
den gränsskyddade nivån. Till detta kommer det i högsta grad rimliga att i öv
rigt anpassa arealbidraget till EG:s miniminivåer. 

Beträffande brödspannmål finns det särskilda skäl för en större differens 

mellan inlösenpris och referenspris, dvs. lägsta och högsta pris. Detta sam
manhänger med möjligheterna att odla kvalitetsvete och kvalitetsråg i Sverige. 

Merkostnaden för sådan produktion i förhållande till normalvara kan beräknas 
till ca 20 öre/kg. Vid en för liten differens mellan lägsta och högsta pris kom

mer den kvarngilla varan att importeras. Slutsatsen är att referenspriset för ve
te och råg bör höjas i förhållande till kommissionens förslag. 

De beräkningar som kommissionen gjort rörande sänkta kostnader i ani

malieproduktionen som en följd av lägre foderkostnader är enligt LRF i stora 

drag relevanta. Dock finner vi det orimligt att man väger in borttagna prisreg

leringsavgifter på handels gödsel i kostnadsrninskningen på foder och därefter 
sänker referenspriserna eller direktbidragen för animalier motsvarande. Jord

bruket har aldrig tillerkänts kompensation för prisregleringsavgilterna, varför 

referenspriserna eller direktbidragen ej heller skall sänkas när avgifterna tas 

bort. 
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Enligt LRF:s mening innebär en EG-anpassning av jordbrukets förutsätt- Prop. 1992/93: l 00 

ningar och jordbrukspolitiken en delvis ny syn på oljeväxtodlingen. Av be- Bilaga 10 

tydelse för odlingens omfattning blir konkurrenskraften gentemot andra län-
der. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att svensk oljeväxtodling mins- U nderbilaga 10.4 

kar i omfattning efter ett svenskt EG-medlemskap. LRF menar att ambitionen 

måste vara att bibehålla totalproduktionen och den geografiska utbredning od-

lingen har i dag. Det är emellertid troligt att EG:s grundvillkor inte är helt till-

räckliga för att detta skall uppnås. Av detta skäl bör Sverige i förhandlingarna 

med EG ta upp frågan om oljeväxtodlingens omfattning. Frågans vikt under-

stryks även av den aktuella diskussionen inom EG på oljeväxtområdet med 

hänsyn till Gatt-förhandlingarna. 

LRF kan i huvudsak ansluta sig till den stegvisa förändring av oljeväxt

regleringen som kommissionen föreslår för 1993/94 och 1994/95. - - -

För 1994/95 innebär kommissionens förslag att fröpriset justeras ned med 

ca 1 kr/kg jämfört med tidigare år och att detta endast delvis kompenseras via 

ett arealbidrag motsvarande 1 000 kr/ha. Detta innebär en betydande press på 

odlingen och LRF:s ståndpunkt är att arealbidraget, liksom i spannmålsod

lingen, måste justeras upp. 

Kommissionen föreslår ingen höjning av arealbidraget för ärter med hän

syn till den avvecklade proteinfoderregleringen. Följdriktigt antas att odlingen 

kommer att minska. LRF konstaterar att arealbidraget till ärtodling skulle lig

ga 1 000 - 1 500 kr/ha högre än bidraget för spannmål vid en fullständig EG

anpassning. Det vore därför skäligt att justera upp ärtbidraget med t.ex. 

1 000 kr/ha. - - -

LRF tillstyrker en förlängning av stödet till produktion av grönmjöl. Den 

av kommissionen indikerade ersättningen motsvarar dock endast uppskatt

ningsvis 15 % av EG-stödet. Skall produktionen av grönfodermjöl ha en möj
lighet att överleva i ett EG-perspektiv måste således ersättningen ligga på EG

nivån. 

Avslutningsvis kan konstateras att det i ett EG-perspektiv är viktigt att så 

långt möjligt anpassa priser och kostnader till våra konkurrentländers nivåer. I 

så motto innebär kommissionens förslag steg i rätt riktning. Samtidigt är det 

enligt LRF självklart att jordbruket fullt ut skall kompenseras för prissänkning

arna på växtodlingsområdet, dvs. på samma sätt som sker inom ramen för 

EG:s jordbrukspolitik. Effekterna av nedvärderingen av den svenska kronan 

har ytterligare accentuerat behovet av att justera ersättningsnivåerna. 

2.16 Sveriges livsmedelsindustriförbund: - - - SLIM har inga in

vändningar mot att fodermedelsavgiften avvecklas. Därmed har förutsättning

arna för animalieproduktionen i de avseenden som gäller foderkostnader till 

största delen anpassats till de förhållanden som råder inom EG. När kostnads

sänkningen förs vidare genom sänkta gränsskydd gynnas även konsumenter

na genom sänkta priser på animalier och relaterade produkter. 
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Fettvaruavgift och proteinfodermedelsavgift förekommer inte i EG:s olje

växtreglering. EG:s system för oljeväxter är, trots viss osäkerhet angående 

detaljutformning, fortfarande världsmarknadspris på både oljedelen och mjöl

delen. ---

SLIM anser att båda avgifterna, som saknar motsvarighet i EG, måste av
vecklas. SLIM stöder kommissionens förslag att proteinfodermedelsavgiften 

avvecklas helt och anpassas till EG:s nivå fr.o.m. den 1 juli 1993. Fettvaru

avgiften är dock större än proteinfodermedelsavgiften och avvecklingen kan 

därför ske successivt så att en fullständig anpassning skett till den 1 januari 

1995. 

En utgångspunkt för kommissionens förslag på animalieområdet är att 

spannmålspriset i Sverige ligger i nivå med det inlösenpris som motsvarar 

EG:s pris vid tidpunkten för svensk medlemskap. För 1993 års skörd av 

spannmål är inlösenpriset fastställt till 90 öre/kg enligt 1990 års beslut. 

SLlM stöder kommissionens kompletterande förslag att referenspriset och 

därmed gränsskyddet anpassas till denna nivå. Därmed undviks att överskydd 

etableras för spannmål och till spannmål kopplade fodermedel. SLIM ansluter 

sig till kommissionens förslag om samma inlösenpris för 1994 års skörd. 

SLlM anser att arealbidrag är att föredra framför fortsatt direktstöd till ani

malieproduktionen. Inom nötköttsproduktionen är behovet av kostnadsanpass

ning förmodligen störst. Arealbidrag är också en stödform som tillämpas av 

EG, medan endast vissa specifika djurbidrag ges, dock icke kobidrag. 

2.19 Skogs- och lantarbetsgivareförbundet: Det är bra att införselav

giften på proteinfodennedel reduceras med 30 % den 1 januari 1993 och för

svinner den I juli 1993. Detta är naturliga och nödvändiga steg i EG-förbere

delsema. 

Införselavgiftens syfte har varit att skydda efterfrågan och priset på spann

mål och vissa inhemska proteinfoder. EG har olika former av direkta produk

tionsstöd för detta. För att skapa symmetri med EG bör spannmåls-, oljeväxt

och baljväxtodlingen förstärkas med ett höjt arealstöd. SLA delar kommissio

nens uppfattning att gränsskyddet för spannmålssubstitut ej bör förändras fö

re ett EG-inträde. 

Det sänkta referenspriset för spannmål får inte rycka undan förutsättningar

na för svensk spannmålsodling. Förslaget om sänkt referenspris kan endast 

accepteras om inlösenpriset 90 öre per kg kombineras med ett EG-anpassat 

arealbidrag på lägst 1 000 kr/ha för 1993, I 400 kr/ha för 1994 och 

1 700 kr/ha för 1995. 

- Flytande växelk'UI's drabbar i första hand växtodlingsföretagen eftersom im

portandelen i denna produktion är jämförelsevis hög, drygt 50 %. Dessa 

företag är beroende av handelsgödsel, bränsle, bekämpningsmedel, maski

ner m.m. som nu ökar i pris. Skillnaden mellan EG:s spannmä.lspris och 
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det svenska inlösenpriset är nu större än vad kommissionen kunde förutse. Prop. 1992/93: 100 
Slutligen minskar nya valutarelationer även kostnaden i budgeten för att lyf- Bilaga I 0 
ta ut eventuellt överskott. 

- SLA anser vidare att referenspriset för brödsäd måste höjas med minst 
I 0 öre per kg jämfört med föreslagen nivå. Det är en nödvändig stimulans 

för att producera vete och råg av erforderlig kvalitet. Animalieproduktio

nen efterfrågar fodersäd och kommer inte att få nytta av att referenspriset 

på brödsäd sänks. 

2.20 Föreningen Sveriges spannmålsodlare: - - - De av kommissio
nen föreslagna sänkningarna av referenspriser för spannmål till 1 kr/kg den 

1 november är ett klart avsteg från en anpassning till de inom EG beslutade 

motsvarande nivåerna. Baserat på det föreslagna referenspriset och med nu

varande teknik för beräkning av gränsskyddet för vete i Sverige, torde detta 
bli ca 1,25 kr/kg den 1 november 1993. EG:s riktpris vid samma tidpunkt 

blir, med nuvarande grön ECU-kurs, 1,31 kr/kg och tröskelpriset 1,78 kr/kg. 

Det kan konstateras att såväl det svenska referenspriset som gränsskyddet 

kommer att ligga pä orimligt låga niväer, om kommissionens förslag genom

förs. 
Kommissionens förslag att helt avveckla införselavgifterna för proteinfo

dennedel fr.o.m In-93 är i sig en anpassning av de förhällanden som råder 

inom EG. 
Emellertid kräver även denna åtgärd en fullständig EG-anpassning för växt

odlingen, då spannmålsanvändningen i Sverige kommer att minska kraftigt 

och överskottet på så sätt permanentas. 

Underbilaga 10.4 
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Register Prop. 1992/93: 100 
Sid. Bilaga 10 

1 Inledning 

A. Jordbruksdepartementet m.m. 

28 1 Jordbruksdepartementet, ramanslag 32 625 000 

28 2 Lantbruksråd, förslagsanslag 7 353 000 

29 3 Utredningar m.m., ramanslag 9313000 

29 4 Bidrag till vissa internationella 
organisationer m.m.,förslagsanslag 36 000 000 

85 291 000 

B. Jordbruk och trädgårdsnäring 

31 1 Statens jordbruksverk, ramanslag 113 077 000 

33 2 Bidrag till jordbrukets rationalisering, 

m.m.,förslagsanslag 10000 000 

35 3 Markförvärv för jordbrukets rationalisering, 

rese rvationsanslag 1 000 

36 4 Täckande av förluster på grund av statlig 
kreditgaranti,förslagsanslag 19 928 000 

37 5 Stöd till skuldsatta jordbrukare, 

f örslagsanslag 10 000 000 
38 6 Startstöd till jordbrukare,förslagsanslag 38 000 000 

39 7 Stöd till avbytarverksamhet m.m., 

förslagsanslag 435 000 000 

39 8 Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin 

i norra Sverige,förslagsanslag *955 000 000 

40 9 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., 

reservationsanslag 1 538 000 

40 10 Ornställningsåtgärder i jordbruket m.m., 

förs lagsanslag 2 212 001 000 

44 11 Rådgivning och utbildning, reservationsanslag 29 785 000 

46 12 Stöd till sockerbruket på Gotland m.m., 

förslag sans lag 12 500 000 
3 836 830 000 

c. Skogsbruk 

48 Skogsvårdsorganisationen,förs/agsanslag *1 000 

48 2 Skogsvårdsorganisationen: 

Myndighetsuppgifter, ramanslag *310 080 000 

48 3 Skogsvårdsorganisationen: 
Frö- och plantverksamhet,förslagsans/ag *1 000 

48 4 Bidrag till skogsvård m.m.,förslagsans/ag *142 492 000 

* Beräknat belopp. 
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48 5 Stöd till byggande av skogsvägar, Prop. 1992/93:100 
förslagsanslag * 39 962 ()()() Bilaga 10 

48 6 Främjande av skogsvård m.m., 
reservationsanslag * 14 868 ()()() 

507 404 000 

D. Fiske 
49 Fiskeriverket, ramanslag 49 463 ()()() 

52 2 Främjande av fiskerinäringen, reservationsanslag 4 084 ()()() 

53 3 lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen,förslagsanslag *I 000 

53 4 Bidrag till fiskets rationalisering m.m., 

förslagsanslag * 9 388 ()()() 

53 5 Lån till fiskerinäringen, reservationsanslag * 40 ()()() ()()() 

53 6 Täckande av förluster vid statlig kredit-

garanti till fiske,förslagsanslag *l 000 
53 7 Prisreglerande åtgärder på fiskets område, 

f örslagsanslag *l 000 
54 8 Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m., 

förs lagsanslag 1 ()()() ()()() 

54 9 Bidrag till fiskevård m.m., reservationsanslag 3 612 ()()() 

107 550 000 

E. Rennäring m.m. 

56 1 Främjande av rennäringen, reservationsanslag 11 017 ()()() 

57 2 Prisstöd till rennäringen.förslagsanslag 3 8 ()()() ()()() 

58 3 Ersättningar för viltskador m.m . .förslagsanslag 12 320 ()()() 

59 4 Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall, 

förslagsanslag 1 ()()() 

61 338 000 

F. Djurskydd och djurhälsovård 

61 Statens veterinärmedicinska anstalt: 

U ppdragsverksamhet 1 ()()() 

64 2 Bidrag till Statens veterinärmedicinska 

anstalt,förslagsanslag 67 121 ()()() 

64 3 Distriktsveterinärorganisationen: 

U ppdragsverksamhet 1 ()()() 

66 4 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen, 

förslag sans/ag 76 868 ()()() 

67 5 Bidrag till avlägset boende djurägare för 

veterinärvård,förslagsanslag 6 ()()() ()()() 

67 6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, 
reservationsanslag 25 7 57 ()()() 

68 7 Centrala försöksdjursnärnnden, ramanslag 5 608 ()()() 

* Beräknat belopp. 
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69 8 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, Prop. 1992/93: I 00 

f örslagsanslag 51 766 000 Bilaga 10 
233 122 000 

G. Växtskydd och jordbrukets miljöfrågor 

72 1 Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 1 000 

73 2 Bidrag till Statens utsädeskontroll, 
förslagsanslag 2 416 000 

74 3 Statens växtsortnämnd, ramanslag 646000 

76 4 Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 1 000 

78 5 Bidrag till Statens maskinprovningar, 

förslagsanslag 7 443 000 

78 6 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, 

reservationsanslag 28 315 000 

80 7 Bekämpande av växtsjukdomar,förslagsanslag 2 429 000 

41 251 000 

H. Livsmedel 

82 Statens livsmedelsverk, ramanslag 94 305 000 

85 2 Täckande av vissa kostnader för 

köttbesiktning m.m. 1 000 

85 3 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden, 

ramanslag 3 750 000 

87 4 Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring, 

reservarionsanslag 87 398 000 
88 5 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel 

m.m.,förslagsanslag 247 280 000 

89 6 Industrins råvarukostnadsutjämning, m.m., 
förslagsanslag 172 000 000 

90 7 Livsmedelsstatistik,förslagsanslag 11514000 
616 248 000 

I. Utbildning och forskning 

91 Sveriges lantbruksuniversitet, 
reservarionsanslag *627 975 000 

91 2 Lokalkostnader m.m. vid Sveriges lantbruks-
universitet,förslagsanslag *295 336 000 

91 3 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 

lantbruksuniversitet m.m., reservarionsanslag *33 700 000 
91 4 Skogs- och jordbrukets forskningsråd, 

reservationsanslag *169 680 000 

* Beräknat belopp. 
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91 5 Stöd till kollektiv forskning, reservationsanslag *101 200 ()()() 

91 6 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, 

förslagsanslag *772 ()()() 
1 228 663 000 

J. Biobränslen 
92 1 Bioenergiforskning, reservationsanslag *48 930000 

92 2 Bidrag för ny energiteknik, reservationsanslag 200000 ()()() 

248 930 000 
Summa kr 6 966 627 000 

94 Underbilaga 10.l 

Utredningens sammanfattning av delbetänkandet (SOU 1992:87) 

Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för 

EG - förslag om vegetabiliesektom, livsmedelsexporten och den eko
logiska produktionen 

102 Underbilaga 10.2 

Utredningens sammanfattning av delbetänkandet (SOU 1992: 125) 

Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för 

EG - förslag om animaliesektorn 

107 Underbilaga 10.3 

Sammanställning av remissyttranden över delbetänkandet (SOU 
1992:87) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedels

industri för EG - förslag om vegetabiliesektom, livsrnedelsexporten 
och den ekologiska produktionen 

127 Underbilaga 10.4 

Sammanställning av remissyttranden över delbetänkandet (SOU 
1992:125) Åtgärder för att förbereda Sverigesjordbruk och livsmedels

industri för EG - förslag om animaliesektorn 

* Beräknat belopp. 

gotab 42669. Stoc<ho,m 1992 
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Bilaga 11 till budgetpropositionen 1993 

Arbetsmarknadsdepartementet 
(tionde huvudtiteln) 

Arbetsmarknadsdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Hörnlund 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 

Inledning 
Den svenska ekonomin befinner sig nu i en recession - den svåraste sedan 
1930-talet - med fallande bruttonationalprodukt och snabbt stigande arbets
löshet. Under år 1992 har arbetsmarknadsläget försämrats i snabb takt. Den 
öppna arbetslösheten har hittills begränsats av bl.a. en stark ökning av de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, de ökade satsningarna inom utbild
ningsområdet och infrastruktursatsningarna. De regionala skillnaderna på 
arbetsmarknaden är betydande och kan komma att skärpas ytterligare. Den 
svaga arbetskraftsefterfrågan tillsammans med de mycket höga varseltalen 
tyder på ett fortsatt mycket svagt arbetsmarknadsläge kommande år. 

Arbetslöshet är ett slöseri med mänskliga resurser och kan leda till trage
dier för de arbetslösa. Långtidsarbetslöshet innebär ökad utslagning bland 
de arbetslösa. Störst är risken för ungdomarna. Regeringen är beredd att till 
det yttersta utnyttja sina möjligheter att bekämpa arbetslösheten. 

Inom arbetsmarknad~politiken har den kraftigt stigande arbetslösheten 
hittills mötts med åtgärder som underlättar anpassningen på arbetsmarkna
den och påverkar de arbetslösas förutsättningar att klara de krav som den 
framtida arbetsmarknaden ställer, främst utbildning och praktik. Politiken 

kommer under budgetåret 1993/94 att inriktas på att hävda arbetslinjen, 
prioritera de utsatta grupperna, öka jämställdheten och förbättra effektivite
ten i resursutnyttjandet. 

Inom arbetslivspolitiken behöver arbetsmiljöfrågorna bli föremål för fort
satt stor uppmärksamhet. Utslagningen från arbetslivet måste bekämpas 
även i fortsättningen. Tidiga insatser för att förebygga arbetsskador och 
ohiilsa i arbetslivet måste ges hög prioritet liksom en aktiv rehabilitering som 

• ~ 
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hjiilper miinniskor tillbaka till arbetslivc~. Sådana åtgärder ökar också pro

duktiviteten och främjar tillviixtcn. Det är också viktigt att incitamcntsstruk

turcn iir s;°1dan att en fitcrgång till arbetslivet stimuleras. 

Regionulpolitiska insatser bidrar till att utveckla näringslivet och stärka 

dess konkurrenskraft. De är också en förutsättning för alt "hela Sverige skall 

leva'·. Det är således ett viktigt inslag i lillväxtpolitiken alt tillvarata utveck

lingsmöjlighetcrna i alla delar av landet. Arbeten som skapas med r~gional
politiskt företagsstöd och glesbygdsstöd iir varaktiga och billiga jobb. 

Sammanfattning av de viktigaste förslagen 

De förslag som Higgs i denna budgetproposition innebär en fortsatt hög nivå 

pf1 insatserna för att vidmakthålla och stärka arbetskraftens kompetens, un

derlätta omstiillningen på arbetsmarknaden, förebygga arbetsskador och ut

slagning samt motverka de regionala obalanserna. Samtidigt föreslås kraft

fulla besparingar inom transfcrcringssystcmcn. Bl.a. föreslås följande: 

-· Niv;'\n på de konjunkturberoende åtgärderna föreslås motsvara den vo

lym som regeringens överenskommelse med Socialdemokraterna innc

biir för första halvåret 1993. Det innebär den högsta volymen någonsin. 

- Inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. sparas 6,8 miljarder kronor genom 

alt fem karensdagar återinförs samtidigt som kompensationsnivån sänks 

frtm 90 till 80 % och det högsta ersättningsbeloppct återställs till 1992 års 

nivå. 

- Arbetslivsfonden awecklas till den 1 juli 1995. 

- Niv<°u1 på de regionalpolitiska insatserna blir i stort sett oförändrad trots 

det svåra budgetliiget. Därmed markeras den betydelse regionalpoli_tiken 

tillmiits, både för att den bidrar till ekonomisk tillväxt och till regional 

balans. 

Norrlandsfondcn behålls som ett näringslivsuppbyggande regionalpoli

tiskt instrument. I awaktan på kreditmarknadens utveckling minskas 
kraven på inbetalning från fonden med 80 miljoner kronor. 

Arbetsmarknad 
Den aktuella utvecklingen 

Till följd av den allt svagare ekonomiska utvecklingen, har arbetsmarknads

Higct fortsatt att försämras i snabb takt. Efterfrågan på arbetskraft har allt 

seJan <°1r 1990 minskat inom samtliga sektorer i ekonomin och ligger nu, hi

storiskt sett, pft en mycket låg nivå. Under lågkonjunkturåren 1981och1982 

nyanm:ildes i genomsnitt 49 000 respektive 41 000 nya platser till arbetsför

medlingen varje månad. År 1992 var den genomsnittliga inströmningen av 

nya platsi.:r varje månad endast 26 000. Antalet varsel om ~ppsägning och 

permittering visar inga tecken på att minska i omfattning. Under perioden 

januari till november 1992 varslades 166 000 personer om uppsägning, vilket 

motsvarar 3,7 % av arbetskraften. Under samma period 1991 varslades 

131 000 personer om uppsiigning. 

Den svaga ekonomiska aktiviteten och den minskade efterfrågan på ar-
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betskraft hiu resulterat i en kraftig minskning i sysselsiittningen sedan slutet 

av år 1990. Sedan årsskiftet 1990/91 har antalet sysselsatta minskat med när
mare 300 000 personer. Av dessa avsåg ca hiilftcn syssclsiittningstillfällen 
inom industrin. 

Trots betydande insatser i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har 
den öppna arbetslösheten nått nivåer betydligt högre iin någon gång tidigare 

under efterkrigstiden. I november 1992 var ca 236 000 personer utan arbete 

enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU), vilket motsvarar 5,4 % av 

arbetskraften. Under samma månad befann sig 214 000 personer i någon 
form av konjunkturberoende arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det betyder 
att motsvarande 10,3 % av arbetskraften stod utanför den ordinarie arbets

marknaden. Hittills har män i högre grad än kvinnor drabbats av arbetslös

het. I november var arbetslösheten för män 6,4 % mot 4,3 % för kvinnor. 
Detta beror på att sysselsättnin.gsminskningar har skett i mansdominerande 

sektorer som industrin och byggnadsbranschen. 
Det försämrade arbetsrriarknadsläget har i hög grad drabbat grupper som 

i regel har en svag ställning på arbetsmarknaden, sorri ungdomar, arbetsha·n

dikappade samt invandrare och flyktingar. Den relativa arbetslös~eten bland 

ungdomar i åldern 16- 24 år är nära tre gånger så. hög som för övriga ålders
grupper. Framför allt har arbetslösheten _stigit kraftigt för unga män i denna 
åldersgrupp. Den kraftiga satsning~n på ungdomspraktikplatser har under 

hösten bromsat upp ökningen av ungdomsarbetslösheten, men den ligger 

kvar på en mycket hög nivå. Arbetslösheten bland personer med utomnor

diskt medborgarskap har likaså ökat kraftigt. Omkring 40 % av alla utom
nordiska medborgare som ingick i arbetskraften var anmälda hos arbetsför
medlingen som arbetssökande eller deltog i någon arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd under hösten 1992. 

Antalet långtidsarbetslösa har ökat kraftigt. I november 1992 var ca 63 000 

personer långtidsarbetslösa, en ökning med 37 000 personer på ett år. Det 

är, förutom ungdomar, framför allt äldre personer, arbetshandikappade 
samt invandrare och flyktingar som riskerar att bli långtidsarbetslösa. 

Förutsättningarna 

1980-talet framstår som ett årtionde då underhåll och infrastrukturinveste
ringar hölls tillbaka och då inkomst- och förmögenhetsskillnader ökade. 
Ränteläget, starka kostnadsstcgringar och osäkerheten om den ekonomiska 
politiken medförde att betydelsefulla investeringar förlades utomlands. 

Överhettningen förhindrade en möjlig och nödvändig sund industriell ex
pansion. Finansiella transaktioner var mer vinstgivande än produktivt nä

ringsidkande. Incitamenten att arbeta och investera i Sverige var för svaga. 

Sviterna av 1980-talets spekulationsekonomi och den internationella lågkon

junkturen har lett till sjunkande sysselsättning och växande arbetslöshet. 

Det minskade värdet på den svenska kronan innebär ingen förändring som 

i sig löser några långsiktiga problem. Det skärper kraven på uthållighet och 

konsekvens i den ekonomiska politiken. 1980-talets misstag gav lärdomen 

att valutakursförändringar kan leda till en tilltagande pris- och löncspiral, 

vilken i sin tur verkar negativt på sysselsättningen. 
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Inflationstakten måste varaktigt hållas på samma nivå som eller sannolikt 
liigre än i vår omvärld och de nödvändiga strukturella förändringarna i sam
hällsekonomin måste genomföras. Då kan den produktivitets- och konkur
renskraftsutveekling som är villkor för en bestående balans på arbetsmark
naden förverkligas. 

- krympande industri 

Möjligheterna att få till stånd tillväxt och ökad sysselsättning begränsas av 
att basen för välståndet har försvagats. Sysselsättningen inom industrin har 
sedan år 1989 minskat med ca 20 %. 

Det allvarliga med utvecklingen är att den i hög utsträckning bottnar i ned
läggning av produktionskapacitet. Näringslivets och industrins potential har 
krympt. 

rör att betala för en viss import krävs efter valutajusteringen en större 
export än tidigare. Det är därmed, i ännu högre grad än tidigare, en ödes
fråga för sysselsättningen inom både näringslivet och offentlig sektor att 
skapa förutsättningar för tillväxt. Den måste bygga på att det blir gynnsamt 
för svenska företag att producera i Sverige och att utländska företag finner 
det intressant att investera i vårt land, men framför allt måste framtidstro 
skapas som ger ett omfattande små- och nyföretagande. 

- lönema 

Lönerörelsens betydelse i sammanhanget kan inte överskattas. Lönebild
ningssystemen och de slutliga förhandlingsresultatcn mäste bidra till produk
tivitets- och produktionsutveckling. 

Genom det minskade värdet på den svenska kronan, sänkta arbetsgivarav
gifter m.m. har det relativa kostnadsläget förbättrats. Det gäller nu för de 
avtalsslutandc parterna att snarast nå långsiktigt ansvarsfulla avtal. Därmed 
kan Sverige på sikt återta positionen som ett framstående industriland med 
både hög syssclsättningsgrad och låg arbetslöshet. 

Arbetsgivare och arbetstagare måste utgå från de sysselsättningseffekter 
förhandlingsresultaten ger och gemensamt, inför inhemska och utländska in
vesterare, återställa förtroendet för Sverige som industrination. 

- företagandet 

För att fler arbetstillfällen skall skapas krävs fler arbetsgivare. Småföreta
gande, nyskapande och entreprenörskap måste utvecklas i hela landet. Infla
tionsdrivande regionala skillnader kan därmed undanröjas och d.olda resur- · 
ser tillvaratas. 

Nyföretagande, småföretagande och entreprenörskap har stor betydelse 
för förnyelsen i ekonomin. Nya företagsaktörer kan både utmana, och bli 
resurser för, de dominerande storföretagen inom näringsliv och förvaltning. 
Tillväxt i unga företag förutsätter emellertid många gånger omfattande sats-
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ningar p[1 kompetensutveckling på olika niv;kr s[1som fön.:tagslcdning, pm- Prop. 1992/93:]()0 
duklionsteknik och marknadsföring. Bilaga 11 

En viil fungerande infrastruktur som bl.a. uppv:igcr avsl:'\ndet till markna

dnna och som nbjuucr utwcklingsmöjlighetcr inom utbildnings- och kul

turområdet skapar det näringsklimat som behövs fiir att ett konkurn:nskraf

tigt företagande skall utvecklas. 

Arhctsmarknadspolitikcn ''åren 1993 och budgct:hct 1993/94 

Chefen för foinansdepartemcntct har tidigare i dag redogjort för de ekono

miska ulsiktcrna och den ekonomiska poli1ikc11 under budgclpcrioden. Låg

konjunkturen kommer alt dominera under år 1993. Totalproduktionen för

utses fortsiilta att falla och sysselsiittningcn sjunka ytterligare. 

Samtidigt finns det tecken som tyder på att en viindning i utvecklingen kan 

komma till stånd. Kronans nya värde och en ansvarsfull löneri)relse kan göra 

alt exporten iikar markant. Bytesbalansen förutses, efter ett stort underskott 

år ] 992, vara i jämvikt år 1993 och övergå i ett betydande överskott år 1994. 

Industriproduktionen väntas stiga redan niista år och en snabb ökning beräk

nas ske under år 1994. 

Kampen mot arbetslösheten följer tre huvudlinjer. Enligt di.:n första gäller 

di.:t alt angripa de strukturella orsakerna och vårda kostnadsliigct så att Sve

rige på nytt blir attraktivt för näringslivets investeringar. Den andra huvud

linjen är massiva satsningar på utbildning samt sysselstiltningsskapande åt

giirder bl.a. genom tidigareläggning av statliga investeringar. Den tredje lin

jen innebär komplettering och utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken. 

Huvudproblemet är awägningen mellan insatser mot långtidsarbetslöshet 

och utslagning av arbetskraft och företag, och åtgärder mot budgetunder

skottet, vilket hl.a. driver upp räntor och inflation - i ett läge där handlings

frihetcn är begränsad. Den förbättrade konkurrenskraften, minskad från

varo, stigande produktivitet etc. ger emellertid förutsättningar för förnyad 

tillviixt, men det tar tid innan de får genomslag på arbetsmarknaden. 

rör en uthållig tillv:ixt och trygga arbeten krävs att näringslivet växer. Det 

förutsätter att resurser styrs dit. Rationaliseringsmöjligheter måste tillvara

tas inom den offentliga sektorn och en effektivisering och prövning göras av 

verksamheter och lcdningsfunktioner. I saneringen av de offentliga finan

serna är de rena besparingarna endast en del - effektiviseringar och investe

ringar är andra delar. 

Regeringen awisar arbetslöshet som ett medel i den ekonomiska politi

ken. De bf1de kvantitativt och kvalitativt ambitiösa mfden för arbetsmark

nadspolitiken kvarstår. Det produktiva arbetet är den grund på vilket sam

hället och välfärden utvecklas. I den processen behövs allas medverkan. 

Internationella erfarenheter visar att hög arbetslöshet kan skapa ett be

stående motstånd mot strukturomvandling. En sf1dan utveckling skulle 

kunna få mycket negativa konsekvenser för en liten öppen ekonomi som 

Sveriges. Förmågan till flexibilitet och omstiillning är en av våra främsta kon

kurrensfördelar. Den är en del av det kunskapskapital som ligger bakom all 

tillväxt. 

Arbetslösheten skall bekämpas. Det framgick av rcgeringsförklaringen 5 



och det befästes i överenskommelsen mellan regeringen och socialdemokra- Prop. 1992/93:100 
ti:rna. Därmed tillfördes arbetsmarknadspolitiken ytterligare resurser och Bilaga 11 
en ny åtgärd. Sysselsättnings- och arbetslöshetsnivån beror emellertid inte 
huvudsakligen på arbetsmarknadspolitiken utan i första hand på den ekono-

miska politiken. Parternas ansvar är därvid utomordentligt stort. 

Jag kommer att följa utvecklingen pfi arbetsmarknaden med största upp
märksamhet. Det kan bli nödvändigt att återkomma i komplcttcringspropo

sitioncn våren 1993 om inriktning och omfattningen av de arbetsmarknads

politiska åtgärderna nästa budgetår. 

- jöriindringsarbetet 

rör att på ett bestående sätt stärka förutsättningarna för arbete och investe

ringar har sedan hösten 1991 gjorts stora satsningar på utbildning och infra

strukturinvestcringar. Via omfattande utbildningsinsatscr stimuleras yrkes

kunnande, kompetens och kvalitetsmedvctande. Jag kommer strax att redo

göra för dessa. 
Därutöver har genomförts förändringar av de offentliga utgifterna, främst 

de stora transfereringssystcmen. Regelverk har reformerats för att både 

minska utgifterna och öka motiven för arbete, sparande och investeringar. 
Vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen föreslås för att motverka 

kostnadsutvecklingcn och underfinansieringen av arbetslöshetsersättningen. 

Varje åtgärd, även de som kortsiktigt minskar arbetslösheten, måste prö
vas mot den långsiktiga effekten. Målet är att hitta den kombination av åt

gärder som bäst leder till ökad tillväxt och sysselsättning och som utvecklar 

den konkurrensutsatta sektorn. 
Di.:! är ett kvarstående viktigt mål att via konkurrens och mångfald höja 

effektivitet och träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitikcn. När remissbehand
ling fullgjorts kommer förslag att Himnas om hur, och under vilka former, 

priv<1t arbetsförmedling skall tillåtas som komplement till den offentliga. 
Reglerna för starta-eget-bidraget ändrades i och med detta budgetår. Ett 
samarbete pågår mellan Arbetsmarknads- och Näringsdepartementen för att 
utröna möjligheterna att ytterligare uppmuntra nyföretagande. Erfarenhe
terna visar att starta-eget-bidraget fungerat mycket bra. 

Ett delbetänkande från arbetsriittskommitten under våren 1993 kan föran

leda vissa förslag om en mer ändamålsenlig och mindre byråkratisk arbets
rätt. Särskilt för de mindre och medelstora företagen finns det ett behov av 

att underlätta möjligheterna att anställa ny personal. Ett betänkande förvän

tas också från arbctslöshetsförsäkringsutredningcn under våren. Förslag om 

bolagisering av AMU-gruppen läggs inom några dagar. 

arbetsmarknad!>politiska insatser 

Arbctsmarknadspolitiken har givits mycket stora uppgifter under de senaste 

ett och halvt åren. De resurser som ställts till Arbetsmarknadsverkets 

(AMV) förfogande och de satsningar som gjorts på infrastruktur och utbild-
6 



ning saknar motsvarighet. Antalet personer i arb..:tsmarknadspolitiska åtgiir
der är betydligt fler iin nägonsin tidigare. 

Ökningen har åstadkommits bl.a. genom en stark expansion av utbild
ningen och genom att ungdomar upp till 25 ;'\rs ålder getts möjlighet att få 
erfarenhet och praktik via ungdomspraktikplatser - en internationellt sett 

unik satsning. Inom loppet av några få månader har dessa nu nått en volym 
av ca 80 000 platser. Alternativet hade i de allra .flesta fall varit arbetslöshet 

och uteblivet fotfäste på arbetsmarknaden och i vuxenvärlden. Målsätt
ningen är att vi skall gå ur lågkonjunkturen med ungdomar som är väl rus

tade för ett aktivt yrkesliv. 

Det snabba genomslaget för ungdomspraktikplatscrna har möjliggjorts av 
enklare regler och av arbetsförmedlingens engagerade insatser. Vissa juste

ringar för att förenkla yllcrligare genomförs nu. 
Försöksverksamhctcn med arbetslivsutveckling, om vilken riksdagen helt 

nyligen beslutat, öppnar likartade möjligheter. Arbetslivsutvecklingsplat

serna kommer inte att lägga hinder i vägen för ett aktivt arbetssökande. Plat
serna ger ett betydande utrymme för lokala initiativ. Obundenhetcn bör 

öppna vägar till meningsfull verksamhet och bevarade arbctslivskontakter 

för många människor, som annars löper risken att fastna i långtidsarbetslös

het. 
Totalt har nu, efter riksdagens beslut i december 1992, anvisats 27,9 mil

jarder kronor för konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

under innevarande budgetår. Till detta skall läggas beslut under budgetåret 
1992/93 om infrastrukturinvestcringar och utbildningssatsningar på totalt 9,8 

miljarder kronor. 

- utbildning 

Utbildning, forskning och kompetens av hög internationell nivå är på längre 

sikt förutsättningar inte bara för industrins utveckling utan för det svenska 
välståndet. Det är den viktigaste strategiska faktorn för ytterligare arbetstill
fällen och för att Sverige skall bibehålla och vidareutveckla hög och allmän 
välfärd i framtiden. 

Föreställningen att vår utbildningsnivå utgör en konkurrensfördel i förhål
lande till andra industriländer saknar beliigg. Snarast får den svenska arbets

kraftens utbildningsnivå beskrivas som genomsnittlig. 
Synen på lärandet måste breddas. Livslångt lärande måste engagera alla 

oberoende av ålder och arbetsuppgifter. Vidareutbildningen måste i större 

utsträckning införlivas i arbetet. Investeringar i kunskap, kompetens och ar

betsorganisation är en viktig del av vägen till ökad produktivitet. 

I takt med att de interna arbetsmarknaderna blir allt viktigare blir också 

arbete och utbildning allt mer sammanvävt ute på arbetsplatserna. Det be

hövs därför ett genombrott för vidareutbildning av yrkesverksamma. Par

terna bör gemensamt verka för detta. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 11 
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Inriktningen Prop. 1992/93: 100 

Regeringen iir bcreud att till det yttersta utnyttja sina möjligheter for att be- Bilaga 11 

kiimpa arbetslösheten och dess skadevcrkningar för den enskilde och for 

samhiillet. 
Endast med ett niiringsliv i tillväxt, med många små och medelstora före

tag i hela landet, och med företag som är beredda att konkurrera på en stor 

internationell marknad, läggs den fasta grunden för arbete och trygghet. 
förutsättningarna i landets alla uclar skall tillvaratas. 

Med en fortsatt aktiv arbetsmarknadspolitik kommer den processen att 

undcrliittas. Genom de massiva satsningarna på utbildning, praktik och re
habilitering kommer hundratusentals människor att ges arbete, erfarenhet 

och nya och djupare kunskaper. De rustas för framtiden och de ges möjlighe
ter att på nytt aktivt delta i arbetslivet. 

Aktiva insatser mot arbetslösheten kommer under innevarande och nästa 

budgetår att få en större omfattning iin någonsin tidigare. 

Den djupa lågkonjunkturen har slagit httrt mot hela landet, och med ytter
ligare problem för redan tidigare utsatta regioner. Det krävs en meuvetcn 

regionalpolitisk samordning för att hela landet skall utvecklas och kunna till

godogöra sig den återhämtning som kommer. Ett viktigt inslag i en politik 
för tillväxt är att tillvarata och utveckla skiftande förutsättningar i landets 

olika delar. 
Arbetslinjen, som har bred uppslutning, är ryggraden i en socialt medve

ten och mänskligt ansvarsfull arbetsmarknadspolitik och en viktig ingrediens 

i den ekonomiska politiken. Arbetslinjen gör att vi inte löper samma risk 
som andra länder att fastna i arbetslöshctsfällan. 

Ur välfärdssynvinkel är det viktigaste att motverka långtidsarbetslöshet 

och utslagning. Erfarenheten här och utomlands visar att det finns ett direkt 
samband mellan den allmänna arbctslöshctsnivån och anuelcn långtidsar
betslösa. Det är i det perspektivet som den totala volymen av åtgärder mot 
arbetslöshet skall ses. 

Därför giillcr det att kraftfullt och selektivt inrikta de arbetsmarknadspoli
tiska åtgärderna så att risken för att de arbetssökande hamnar i långvarig 
arbetslöshet motverkas. Det ställer krav på en aktiv insats från de arbetssö
kande men också på ett målmedvetet och intensivt arbete från arbetsförmed

lingens sida. 

Under lågkonjunkturen har hittills främst unga män drabbats av arbetslös

het. Det finns emellertid en tydlig tendens till ökade problem inom yrken 

i den offentliga sektorn men också inom den privata tjänstesektorn. Dessa 
områden är kvinnodominerade. Det motiverar insatser för att bryta den 

könssegrcgcrade arbetsmarknaden. Arbetet med att öka jämställdheten -
trots läget pf1 arbetsmarknaden - måste drivas vidare. 

Det finns likaså anledning att uppmärksamma arbetslösheten bland de 
högskoleutbiluade. Även om anuclen arbetslösa bland dessa är något lägre 

iin för övriga grupper iikar långtidsarbetslösheten. Hög kompetens är en vik

tig konkurrensfaktor, varför de högskoleutbildades kunskaper måste tas till 

vara i både goda och svåra tider. Bland högskoleutbildade är det fr:i!nst 

yngre som stfir utanför den reguljära arbetsmarknaden. Mer utbildning till 
8 



personer som avslutat 17 års skolgång iir inte alltid den bästa lösningen. Rc- Prop. 1992/93:100 
kryteringsstöd, beredskapsarbete, ungdomspraktik och arbetslivsulveck- Bilaga ] l 

!ingen kan utgöra ett första steg in i arbetslivet. 

Invandrare och flyktingar uppvisar mycket högre arbetslöshet och liigrc 

arbetskraftsdeltagande än övriga. Den utvecklingen är mycket oroande. Jag 

vill understryka vikten av alt ansträngningarna att införliva invandrare och 

flyktingar pt1 arbetsmarknaden inte förlorar i intensitet. Utan en förändring 

av attityder hos arbetsgivare och arbetskamrater har insatserna emellertid 

smfi möjligheter att lyckas fullt ut. 

Det är också viktigt alt betona de handikappades situation. Det är angelä

get alt arbetssökande med arbetshandikapp får del av den ökade åtgärdsvo

lymen. 

Den konkreta inriktning som bör gälla för innevarande budgetår och un

der nästa innebär sammanfattningsvis att 

- arbetslinjen skall hävdas, 

- wsatla grupper skall prioriteras, 

- jämställdheten skall öka och 

- effektiviteten i resursutnyttjandet skall förbättras. 

För att hävda den inriktningen gör jag bedömningen att resurserna för 

nästa budgetår, efter pris- och löneomräkningar och några nödvändiga be

sparingar, bör motsvara de medel som ställts till förfogande budgetåret 

1992/93. 

Arbetsmarknadsverkets resultat 

Arbetsmarknadsstyrclsen (AMS) har upprättat en årsredovisning för bud

getåret 1991/92. I årsredovisningen ingår en resultatredovisning för AMY. 

Riksrevisionsverkct (RRY) har i sin granskning av årsredovisningens re

sultatredovisning begränsat sig till att bedöma årsredovisningens fullständig

het och dokumentation. RRV har i detta avseende bedömt att AMY:s årsre

dovisning är rättvisande. 

Inför budgct;'lret 1991/92 lades ett antal övergripande mål, delmål och re

sultatkrav fast för AMV:s verksamhet. De övergripande målen var: 

- häi ·da arbetsli11jen, 

- verka för en effektiv arbetsmarknad, 

- se till all JNioriterade sektorer på arbetsmark11ade11 j(lr den arbetskraft de 

behöver, 

- viima de utsalla g111ppemas stiill11i11g på arbetsmarknade11, 

- eftersträva el/ eJTekti1•1 re.rnrsut11yllja11de, och 

- öka jämställdlzete11 på arbetsmarknaden. 

Hävda arbetsli11je11 

Ett delmål under det övergripande målet alt hävda arbetslinjen var alt kom

petensutveckling skulle vara huvudinslaget i arbetslinjen. Däremot skulle 

beredskapsarbeten anviindas restriktivt. Resultat visar att arbetsmarknads

utbildning har varit den till volymen största åtgärden och att beredskapsar

betenas andel av de konjunkturberoende åtgärderna har minskat mellan 9 



budgetåren 1990/91 och 1991/92. Under budgetåret 1991/92 ökade inskol- Prop. 1992/93:100 
ningsplatserna kraftigt. Detta innebar att resultatkravet att antalet särskilda Bilaga 11 
inskolningsplatscr skulle minska påtagligt i förhållande till antalet sådana 
platser vid utgången av maj mfmad 1991 inte kunde uppfyllas. 

Verka för en cjjekliv arbc1smark11ad 

När det giillde målet att verka för en effektiv arbetsmarknad var tre resul
tatkrav fastställda för AMV:s verksamhet. Ökningen av arbetslöshetsti
derna för samtliga sökande skulle begränsas, vakanstiderna för de ledigan
mälda platserna skulle sjunka jämfört med budgetåret 1990/91 och andelen 

arbetssökande som lämnade arbetsförmedlingen på grund av att de fått ett 
arbete fick inte minska jämfört med budgetåret 1990/91. 

Under budgetåret 1991/92 ökade arbetslöshetstiderna med 15 dagar och 
andelen arbetslösa som lämnade arbetsförmedlingen på grund av att de fått 
arbete minskade. I absoluta tal ökade emellertid antalet personer som fick 
arbete från 259 600 personer budgetåret 1990/91till295 400 personer budget
året 1991/92. Kravet som gällde vakanstiderna uppnåddes med god marginal 
då dessa sjönk från 18 till 10 dagar mellan budgetåren 1990/91 och 1991/92. 

Se till alt plioriteradc sektorer på arbetsmarknaden får den arbetskraji de 
behöver 

AMY skulle vidare se till att prioriterade sektorer på arbetsmarknaden fick 
den arbetskraft de behövde. Detta innebar bl.a. att industrins arbetskrafts
bchov skulle tillgodoses och flaskhalsar skulle motverkas. Resultatkravet 
var att vakanstiderna inom industrin skulle minska jämfört med budgetåret 
1990/91. Liksom för hela arbetsmarknaden, minskade vakanstiderna inom 
industrin mellan budgetåren. 

Viima de utsatta gntppemas ställning på arbetsmarknaden 

Målet att viirna de utsatta gruppernas ställning på arbetsmarknaden konkre
tiserades enligt följande; långtidsarbetslösheten skulle förhindras, uppmärk
samhet skulle ges ål ungdomar och ansträngningarna för att få flyktingar och 
invandrare i arbete fick inte minska. Vidare skulle insatserna för att bistå 
arbetshandikappade fortsätta liksom de särskilda insatserna för unga handi

kappade. 
Ett resultatkrav var att andelen av samtliga arbetslösa som var långtidsar

betslösa inte fick överstiga 18 %. Detta krav uppfylldes genom att andelen 
långtidsarbetslösa i genomsnitt per månad under budgetåret uppgick till 
17,9%. 

För invandrare och flyktingar visar resultaten att antalet som fick en ut
bildning ökade med 42 q,;; medan antalet som fick arbete minskade med 
16 %. Antalet arbetslösa invandrare och flyktingar var budgetåret 1990/91 i 
genomsnitt? 400 personer per månad. Budgetåret 1991/92 uppgick dessa till 
12 100 personer, dvs. en ökning med 63 %. Kategorins andel av den totala 
arbetslösheten under budgetåret 1991/92 uppgick till 6,4 %. Detta var en 
minskning med 1,2 procentenheter jämfört med budgetåret 1990/91. 10 



Resultaten visar att ungdomarnas andel av de konjunkturberoende åtgär

derna har ökat från 36 till 44 r;,;;. Detta skall jiimforas med andelen arbetslösa 

ungdomar som utgjorde 32 i:·(, av det totala antalet arbetslösa personer både 

under budgetåret 1990/91 och budgetåret 1991/92. Ungdomarna fick således 

en större andel av åtgärderna iin vad som motsvarar d1.:ras andel av de arbets

lösa. Detta tyder på att AMY har lyckats i sin prioritering av denna mål

grupp. 

Antalet kvarstående arb1.:tshandikappade sökande har ökat under perio

den, men ökningen har v;irit mindre iin för hela antalet kvarstående arbets

lösa. I genomsnitt per månad uppgick antalet kvarstående med arbetshandi

kapp till ca 28 000 budgetåret 1991/92. 

Resultatkraven för budgetåret 1991/92 innebar vidare att antalet arbets

handikappade som lämnade arbetsförmedlingen och arbctsmarknadsinstitut 

(Ami) och som placerades i arbete eller utbildning inte fick minska jämfört 

med budgetåret innan. Resultaten visar att antalet arbetsplaeeringar min

skade med 2 300. Antalet placeringar i utbildning ökade dock från 7 700 bud

getåret 1990/91 till 12 200 budget«lret 1991192, vilket innebar att resultatkra

vet har uppfyllts. 

De siirskilda insatserna för unga handikappade hade större omfattning 

budgcttiret 1991i92 iin året innan. Av del 713 ungdomar som omfattades 

gick 830 eller 48,5 %, till aktiva åtgiirder, främst inskolningsplatser (268), an

ställning med lönebidrag (218) och utbildning (243 ). Budgetåret 1990/91 gick 

693 eller 51 S't.1 av totalt l 350 ungdomar till aktiva åtgärder. Samtidigt har 

2 033 skolungdomar med handikapp omfattats av särskilda insatser budget

året 1991/92, jämfört med I 538 budgetåret 1990/91. Bl.a. har under budget

åren 1990/91 och 1991/92, 300 resp. 250 handikappade ungdomar fått feriear

beten och 238 resp. 370 inskolningsplatser. 

Öka jiimställdlu:ten på arbet.mwrknaden 

Under budgetåret 1991/92 skulle försöksverksamheten med särskilda stödin

satser för personer som genomgick för sitt kön otraditionell arbetsmarknads

utbildning omfatta minst 3 000 personer. Åtgärder med anledning av detta 

krav har inte redovisats i årsredovisningen och inga kommentarer har heller 

liimnats om varför uppgift saknas. Däremot har AMS redovisat erfarenheter 

av stödinsatserna i en särskild rapport. AMS konstaterar att de medel som 

avsatts för detta iindam{tl har anviints i en relativt liten utstriickning, men att 

de projekt som har genon~förts varit framgångsrika. 

Mellan budgettiren 1990/91 och 1991/92 minskade kvinnornas andel av de 

arbetslösa från 45 % till 40 t:~, medan deras andel av personer i åtgärder var 

konstant 46 <;;. under de b[uia budget[ircn. Kvinnornas andel av personer i 

konjunkturpolitiska fitgärdcr var sftledes högre {in deras andel av de arbets

lösa. 

Ljfektii·t n:s11rs11t11y11jwule 

U ndcr budget!ird 1991/92 skulle ett utvecklingsarbete bedrivas vid A\-IS s:\ 

att allm:inna krav pil effektivt resursutnyttjande kunde stiillas upp för bud-

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 11 
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getåret 1992/93. Något resultat har inte redovisats av detta krav. AMS fort- Prop. 1992/93:100 
siitter dock med detta utvecklingsarbete och skall redovisa resultatet före Bilaga 11 
årsskiftet 1992/93. 

Ett ytterligare krav var att infi.irandet av ett tlexibelt lönebidrag vid an

stiillning av arbehhandikappade skulle leda till genomsnittligt lägre kostnad 

per bidrngjiimfört med budgetån::t 1990/l) I. Jag återkommer till kostnaderna 

för anstiillning med lönebidrag vid min behandling av anslaget C 6. Särskilda 

åtgärder för arbetshandikappade. 

Rcsullathediimning 

AMV:s verksamhet är i det niirmaste helt beroende av konjunkturläget. 

Arsredovisningen visar enligt min mening, att verksamheten trots det svåra 

konjunkturbgct har bedrivits med en sådan inriktning alt de uppsatta målen 

i huvudsak har nåtts. 

Att giira en bedömning av effektiviteten i verksamhetsgrenarna är diir

emot svårt eftersom ett tillfredsstiillande underlag för sådan prövning fortfa

rande saknas i årsredovisningen. För att en meningsfull bedömning skall 

kunna göras måste utförda prestationer inom verket relateras till insatta re

surser. 

I i'irsredovisningen redovisas styckkostnaden för en del arbetsmarknads

politiska åtgiirder. Dessa är dock svf1ra att tolka eftersom inga bakomlig

gande orsaker till variationen mellan budgetåren niimns. Verket måste ut

vidga uppföljningen av styckkostnaden till att omfatta fler prestationer och 

åtgärder. Målet måste vara att visa en sr1 helsidig bild av verkets kostnade.r 

rör de olika arbetsmarknadspolitiska fitgärderna som möjligt och också att 

visa de samhällsekonomiska kostnaderna för och vinsterna av olika åtgärder. 

Jag förutsiiller att resultatredovisningen i f1rsredovisningen för budgetåret 

1992/93 innd1t1ller st1dan resultatinformation som gör det möjligt att klart 

bedöma produktiviteten och effektiviteten inom organisationen. 

Syssclsättningsskapandc åtgiirder inom andra politikområden 

Den allvarliga arbetslöshetssituation som råder i Sverige ställer stora krav 

på de arbetsmarknadspolitiska insatserna vad gäller såväl omfattning som 

effektivitet. Traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder är emellertid 

inte tillfyllest med arbctsliishetstal som de nu registrerade. Även övriga poli

tikområden mf1ste samverka och gemensamt bidra till att minska arbetslös

heten och öka sysselsiittningcn. Vid flera tillfällen har beslut fattats om stora 

insatser också utanför den traditionella arbetsmarknadspolitikcn i syfte att 

minska trycket på arbetsmarknadspolitikcn under budgetåret 1992/93. I 

många fall handlar det om insatser som primiirt motiveras av andra skiil, men 

som tidigarelagts av arbetsmarknadspolitiska skiil. 

1 det följande redovisas vissa effekter av insatser av detta slag. Effekterna 

av de förslag som framfördes i stabiliscringspropositionen hösten 1992 redo

visas inte i detta sammanhang. Propositionen innehöll bl.a. förslag om att 

tilldela AMS I 000 miljoner kronor for att initiera tidigareläggning av inve

steringar. Effekterna av delta förslag kommer att utvärderas och redovisas 

vid senare tillfälle. 
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K11 /111ri11Fe.1·1 eri nga r 

Efter förslag i komplettcringspropositipnen vt1ren 1992 beslutade riksdagen 

att 100 miljoner kronor skulle ansl[1s för investeringar inom kulturområdet. 

Medlen skulle anviindas för uppruslning av kulturlokaler och för iståndsätt

ning och v;°ml av kulturminnen och kulturmiljöer. I propositionen angavs att 
utgfrngspunklen för medelsfi.irdelningen bl.a. skulle vara uppskattningen av 

de sysselsiittningseffekkr som följer av de enskilda projekten samt möjlighe

ten alt erhålla effekler redan tidigt under budgetåret 1992/93. Vidare angavs 

att möjligheten att anlita av arbetsmarknadsmyndigheterna anvisad arbets

kraft skulle tas lill vara. 

/\v de anslagna medlen har 20 miljoner kronor fördelats av Boverket till 

icke statliga kulturlokaler och 40 miljoner kronor av Riksantikvariciimbetet 

till kulturminnen. Av [1terstf1ende medel har 25 miljoner kronor fördelats till 

uppruslnings- och ombyggnads:°ttgiirder på Skansen och Stockholms konsert

hus. 

Boverkets samlingslokaldelegation, som har ansvar för hanteringen av 

stödet till de icke statliga kulturlokalerna, har i november 1992 förddat de 

anvisade 20 miljoner kronorna. Som villkor för beviljade medel har krävts 

att det i ansiikan görs troligt att byggverksamheten kan komma i gf1ng under 

vintern J992/l!3. Bidrag liimnas med högst 30 % vid nybyggnad och högst 50 

% vid ombyggnad. Detta medför att varje miljon som satsas på en ombygg

nad alstrar investeringar om minst 2 miljoner kronor och att varje miljon 

som beviljas for ett nybygge genererar minst 3 miljoner kronor. Boverket 

har uppskattat att den sammantagna sysselsättningseffektcn av de projekt 

som erldllit medel uppgår till 952 personm:lnader. 

13overkets medelsfördelning har riktats till ett mindre antal kulturlokaler 

som erhållit relativt omfatt;inde belopp, oftast runt l miljon kronor och 

upp;1t. De medel som Riksantikvariciimbetet fördelat iir däremot riktade till 

viisentligt fler projekt och beloppen är normalt lägre. Bidragets andel av pro

jektens totala kostnader har varierat. Riksantikvarieiimbetet bedömer att de 

40 miljoner kronor som fördelats under hösten har tidigarelagt projekt som 

sammantaget skapar sysselsiittning i 571 personmånader. 

Uthild11i11g 

Den hiigre utbildningen har fiirstiirkts viisentligt genom en rad beslut. 

S[1 sent som i augusti 1992 fattade regeringen beslut om den största en

skilda satsningen n:°1gonsin på kvalitet i den högre utbildningen. Kvalitets

kravet iir viktigt inte minst med tanke p[1 att de studerande sjiilva i hög grad 

bidrar med finansiering av sina studier och staten har ett ansvar för att stu

denterna rtir valuta fiir denna privatekonomiskt betydelsefulla investering. 

Den h{1rdnande internationella konkurrensen stiiller också stora krav p!'1 det 

svensk;1 utbildningssystemcl och kompetensutvecklingen. 

13eslulel att höja kvaliteten skapar ocksti förutsiittningar för att utöka an

talet u tbildningsplatser. F(irstiirkningcn har inneburit att kapaciteten har 

iikat med ca 21 000 hei!irsplatscr rrtm ()Ch med hi\stterminen 199 I. Detta in

nd,iir förutom en viirdcfull kompetenshöjning att trycket p~1 arbdsmark

nadspl1lit ikcn minskar. 
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Gymnasiereformen innebär bl.a. att yrkesförberedande gymnasial utbild

ning förliings från två till tre år. Reformen genomförs successivt med början 

bsåret 1 l)lJ2/93. Våren 1992 avslutade ca 40 000 elever gymnasieskolan med 

enbart en tvåårig gymnasieutbildning. För att möta den ökade ungdomsar

betslösheten och samtidigt öka kompetensen hos ungdomarna beslutade 

riksdagen efter förslag i 1992 års kompletteringsproposition att kommu

nerna Hisåret 1992/93 skulle ges förutsättningar att anordna ett tredje utbildc 

ningsår för de 18 - 19-åringar som har avslutat en tvåårig gymnasieutbild

ning. 

Skolverket har i september .I 992 genomfört en preliminär uppföljning av 

utfallet. Resultatet tyder på att det funnits ett stort intresse bland eleverna 

för att på detta sätt höja sin kompetens. Uppföljningen visar att ca 13 000 

elever påbörjat det tredje studieåret. Det innebär att nästan var tredje elev 

som avslutat den tvååriga utbildningen beretts plats och valt att gå ett tredje 

år. 

Förslag om statsbidrag för ytterligare 23 000 heltidsplatser under våren 

.1993 ingick i regeringens överenskommelse med socialdemokraterna hösten 

1992. Av dessa platser är 5 000 i gymnasieskolan, 13 000 i Komvux och 5 000 

avsedda för folkhögskolor. 

Samlingslokaler 

I 1992 års komplctteringsproposition föreslog regeringen att sammanlagt 80 

miljoner kronor av syssclsättningsskäl skulle anslås till om-, ny- och tillbygg

nad av allmänna samlingslokaler. Stödet skulle ges till små samlingslokaler 

med en totalkostnad av högst 3 miljoner kronor och utgöra högst 50 % av 

den totala kostnaden. En förutsättning för att stöd skall utgå är att kommu

ncn bidrar med minst 30 ';·;,av projektkostnaden. Medlen kanaliseras via Bo

verkets samlingslokaldclt:gation som före utgången av år 1992 fördelat hela 

beloppet till över 80 projekt. Så gott som alla projekt som fått bidragsbeslut 

är ombyggnadsprojekt med viss tillbyggnad. 

Bidragskonstruktionen gör att den totala investeringen blir minst dubbelt 

st1 stor som det statliga bidraget. Boverket beräknar att de extra 80 miljoner 

kronor som beviljats för ett stort antal samlingslokaler ger 400-450 årsarbe

ten. De projekt som har beviljats medel startar senast l - 2 månader efter 

beslut. 

Lokalerfor trossamfund 

Av syssclsättningsskäl beviljades också under våren 1992 ytterligare 20 mil

joner kronor till bidrag för att anordna eller upprusta lokaler för trossam

fund. 

De anvisad..: medlen har gått till bidrag till 46 projekt med en beräknad 

sammanlagd procluktionskostnad på ca 176 miljoner kronor. Av dessa pro

jekt har 24 projekt med en sammanlagd produktionskostnacl på 68 miljoner 

kronor satts i gång under hösten 1992. Ytterligare 6 projekt beräknas starta 

under t1r 1992 och resterande 16 projekt under första halvåret 1993. 

Den sammanlagda sysselsiittningseffekten har beräknats motsvara 150 
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[1rsarbcten. Beslut om bidrag har tagits dter samrftd med arhetsmarknads

myndighetcrna. 

Statliga byggnationcr 

I J 992 <lrs kompletteringsprnposition fanns förslag om utökade medel för ti

digareliiggning av byggnadsinvesteringar siirskilt inom högskoleområdet, 

kulturområdet, Justitiedepartementets område samt för handikappanpass

ning av statliga lokaler. På grund av det besviirliga sysselsiittningsliigct före

slogs att regeringen skulle få bemyndigande att inom en kostnadsram om 

1 000 miljoner kronor igångsiitta byggnadsprojekt löpande under budgetån;t 

1992/93 oavsett bcloppsgriins. 

Av de I 000 miljoner kronorna har 896, I miljoner kronor fördelats i no

vember 1992. Nedanstående tabell redovisar objekten. 

Projekt: Kostnad Ikslutsliigc I3yggstart 
Mkr 

Nybyggnad för polis och häkte 
i Uddevalla 126,0 Hygguppdrag hösten 1992 

Ombyggnad av regementet 150.0 Projekterings- v~ren 1993 
i C.iiivlc för högskolan uppdrag 

Ombyggnad av regemente i Planerings-
Kristianstad för högskolan 75,0 uppdrag givet vI'1ren 1993 

Ombyggnad för högskolan 
i Karlstad 50,0 13ygguppdrag hösten 1993 

Tillbyggnad anstalten 
i Mariefred 40.0 I3ygguppdrag våren 1993 

Tillbyggnad anstalten 
i llällby 29,4 I3ygguppdrag våren 1993 

Tillbyggnad anstalten 
i Nyköping 36,4 Bygguppdrag våren 1993 

Tillbyggnad anstalten 
i Bort1s 28,8 Bygguppdrag v:lren 1993 

Tillbyggnad anstalten 
i Kristianstad 28,8 Bygguppdrag våren 1993 

Tillbyggnad anstalten 
i Ystad 31,7 Bygguppdrag våren 1993 

Handikappanpassning 
av statliga lokaler 100,0 vintern/våren 

1993 

Försvarsprojekt 
i Solleftd 20fl,O våren 1993 

Investeringar i i11jiw·tnikt11r 

Beslut har fattats om mycket stora investeringar i infrastruktur. Investering

arna beriiknas överstiga 12 miljarder kronor under budgetåret 1992/93. Ge

nom en övergång till lånefinansiering kan investeringsnivån hållas på en fort

sall hög nivå under resten av 1990-lalet. 

Utöver de ordinarie invcsteringsanslagen som för närvarande omfattar ca 

2 Riksd<1g1'11 /99]i<)3. I .111111/ . .Yr /011. llilaga 11 
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4,C) miljarder kronor har Viigvcrkct under :°1ren 1991 och 1992 tillförts extra 

anslag på iiver (i miljarder kronor och Banvcrkct extra anslag p~L ca 9, 7 mil

jarder kronor. Av Viigvcrkets extra anslag beriiknas ca 3 miljarder kronor 

förbrukas under f1r 1992 och niistan 4 miljarder kronor under fir 1993. 

I december llJ<)I beslutade riksdagen att inriitta ett anslag fiir vissa pro

duktivitets- och sysselsiittningsfriimjande fitgiirckr under sjiitte huvudtiteln. 

Anslaget som iir pii 1,5 miljarder kronor har fördelats pf1 viigar nH:d 984 mil

joner kronor, jiirnviigar med 263 miljoner kronor, Jnlandsbanan med 100 

miljoner kronor samt tek- och flyginvestcringar med 153 miljoner kronor. 

I september 1992 hade 374 miljoner kronor av Viigverkets medel förbru

kats. Drygt 65 000 dagsverken hade utförts vid samma tid. 

I juni 1992 beslutade riksdagen att anslå 2 200 miljoner kronor fiir undcr

httlls:°1tgiirder p:°1 viigar och jiirnviigar och till rcinvesteringar i friimst mindre 

objekt på liinsvägar och p:°1 vissa jiirnviigar. Anslaget har fördelats av rege

ringen på så siitt att 2 050 miljoner kronor avsatts till viigunderhåll och 150 

miljoner kronor for jiirnviigsunderhåll. l lcla anslaget beräknas komma att 

förbrukas under budgcl:°1rct 1992/93. Medel ur delta anslag har nu ri:irdclats 

till mer iin 1 050 projekt på Hinsviigar. 

Sammantaget har de olika infrastruktursatsningarna på viigniitel hittills 

genererat 226 000 dagsverken. 

I december 1992 fattade riksdagen beslut om alt anslä ytterligare l 500 

miljonn kronor for underh:°tllsåtgiirdcr och investeringar i objekt på liinsvä

gar. 

Prop. 1992/93:100 
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Arbetslivsfrågor 
Den aktuella utvecklingen 

Arbetslivet har under de senaste decennierna genomgått en omfattande för

iindring. Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt och kraven på ökad 

produktivitet och effektivitet ökar i si'tviil privat som offentlig verksamhet. 

Internationaliseringen av svensk industri påverkar också föriindringstakten 

och kompetenskraven. 

Fiiriindringarna i arbetslivet påverkar arbetsmiljön och riskerna för olika 

arbetsskador. En förskjutning har skett från relativt påtagliga samband mel

lan arbete och ohiilsa till alltmer sammansatta problem, där faktorer som 

arbetsorganisation samt psykiska och sociala förhållanden kommit att upp

miirksammas i allt högre grad. I många fall iir det inte möjligt att angripa 

problemen med etablerade metoder och tekniker utan det behövs nytän

kande och helt nya angrcppssiitt. 

Dessa förändringar i arbetslivet sker samtidigt som vi i dag har en arbets

löshet som för svenska förhållanden iir mycket hög. Kravet på att ha och 

behålla sitt arbete blir allt viktigare. Detta får emellertid inte hindra att kra

vet på en god arbetsmiljö uppriitthålls och att förändringen av t.ex. arbetsor

ganisation och arbetsinnehäll fortsiitter för att göra det möjligt att skapa 

trygga arbeten i en god arbctsmiljii pf1 arbetsplatserna. 

För att ett föriindringsarbete på arbetsplatserna skall bli framgångsrikt 

måste det drivas systematiskt och effektivt med en helhetssyn på arbetsmil

jön, som också ger möjlighet för den enskilde till inflytande, lärande och 

utveckling. Arbetsmiljöarbetet måste vara en integrerad del av verksamhe

ten med medverkan av alla p<I arbetsplatsen. Samtidigt har statsmakternas 

krav på en effektiv tillsyn inom arbetsmiljöområdet skärpts. 

En god arbetsmiljö sedd ur detta helhetspcrspcktiv är till gagn inte bara 

för den enskilde individen utan är även en förutsättning för att skapa ett pro

duktivt och effektivt näringsliv. Det finns i dag en ökad insikt om dessa sam

band. 

Ett mycket lovviirt arbete pågår på många arbetsplatser med att skapa 

goda arbetsmiljöer, som tar tillvara miinniskans inneboende kraft och för

måga. Samtidigt finns det behov av att insatserna intensifieras på många håll. 

Det finns fortfarande många arbetsmiljöer med stor risk för olycksfall och 

ohälsa för de anställda. Förutom stora skillnader mellan olika yrkesgrupper 

vad gäller risker i arbetsmiljön råder också stora skillnader mellan män och 

kvinnor. De stora riskgrupperna finns alltjämt inom de traditionella indu

striarbetaryrkena. Vissa grupper inom vård, service och transport är också 

starkt utsatta. Att ytterligare minska arbetsskadorna, de långa sjukskriv

ningarna och förtidspensioneringarna iir av största vikt såväl för den enskilde 

som samhiillel. 

Arbetslivsfondcn har en viktig roll i detta sammanhang. Erfarenheterna 

av fondens arbete iir goda. Arhctslivsfonden medverkar till förnyelsearbetet 

som pågår inom arbetslivet. ronden stiider insatser för all förbättra och för

nya arbetsplatser genom t1tgiirdt:r som stärker det förebyggande arbetsmil

jöarbetet och förbiittrar produktiviteten. Arbetslivsfonden utgör även en 
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plattform fiir att gL·nom olika former av insatsn stärka rehabiliteringen av Prop. 1992/93: 100 

arbetsskadade. Fondens insatser har diirfiir samtidigt inneburit en viktig sti- Bilaga I I 

111ulans för svensk ekonomi. Intresset fiir all utnyttja fondens resurser iivcn 

undt:r r[1dandc li\gkonjunktur iir stort. Diirigenom stftr mftnga företag nch 

förvaltningar viil rustade niir konjunkturen v:inder. Jag ftterkommer strax till 

fr~igan 0111 fondens fortsatta verksamhet. 

Den tilltagande komplexiteten nch hiiga föriindringstakten i arbetslivet 

iikar behovet att ta fram och sprida ny kunskap inom området. Arbetslivs

forskningL·n iir ett viktigt medel niir det g:iller att följa utvecklingen inom 

arbetslivsområdet och ge den kunskap som behövs för att undanröja hiilso

risker i arbetsmiljön och uppnt1 en h:itlre arbetsmiljii. Lika viktigt iir det att 

rcsultat..:n sprids till olika mi\Igruppcr i arbetslivet. Dessa frågor kommer att 

t;1s upp i den forskningspolitiska proposition som inom kort kommer att 

fiircliiggas riksdagen. 

Med anledning av ett regeringsuppdrag till Centrala arbetslivsfondcn på

går i olika delar av landet fiirsök med bildandet av lokala och regionala kun

skapscentra. I ntcntionerna :ir att skapa viktiga Hinkar mellan företag, 

branschorgan, myndigheter 111.fl. aktörer for spridning av information och 

kunskap inom arhetsmiljöonm
0

1dct. 

Fiir att fö en biittn: samordning av statens insatser inom arbetslivsområdct 

vad giiller forskning. utveckling och kunskapsspridning kommer jag inom 

kort att föreslt1 n::geringcn att en siirskild utredare tillsiitts för att dels iiver

viiga hur crfarenhct..:rna frfin Arhctslivsfonden skall föras vidare, dels före

slf1 hur samordningen av statens insatser och kunskapsspridning inom arbcts

livsomrf1det bör iiga rum. 

Sjukfrföwaro. arbetsskador 111.111. 

Efter en kraftig ökning under större delen av 1980-talct har ohälsotalet- dvs. 

det genomsnittliga antalet dagar per försiikrad som ersatts med sjukpenning 

eller förtidspensilln - hi.irjat minska fr.o.m. ~'tr 1990. Denna minskning sam

manfalkr i tiden med försiinuingen av arbetsmarknadsläget. Minskningen 

har fortsall även under är 1992. Oh:ilsotalcts utveckling över tiden påverkas 

förutom av regelföriindringar av en rad faktorer som I.ex. åldcrssamrnan

siillning, förviirvsfrekvens och arbetslöshet. 

Minskningen av oh:ilsotakt urH.!er åren 1990 och 1991 har friimst skett ge· 

fll)!TI en minskning av den medellf1nga sjukfr;°mvaron (6 till 90 dagar). Unda 

år 1991 intriiffade dessutom en kraftig minskning av de korta sjukfallen, vil

ket till stora eldar kan hiinföras till föriindringar i kompensationsnivåerna. 

Även de J[rnga sjukfallen minskade. Endast de 1lerf1riga sjukfallen fortsatte 

att iika under :lr 1991. 

Nedgången i nhiilslltalet kan ha sin orsak i flera faktorer. En förklaring är 

all de ökade insatserna fr;'1n samh:illet för att begränsa sjukfrånvaron och 

förtidspensioneringen och en iikad medvetenhet hos arbetsgivare och ar

betstagare om hctyddsen av iltgiirder för att minska sjukfriinvaron kan ha 

börjat ge effekt. En annan sannolik förklaring iir det försiimradc arbets

marknadsbget under [iren 1<Jl)() och 1991. 

Trots minskning under <.k scnask åren iir ohiilsotalet emellertid alltjiiml I~ 



p;'\ en hög nivii. År J l)lJ I varuhiilsolalel 49,5 dagar for kvinnor och 39, ll dagar Prop. 1992/9'.': ]()() 

för miin. Bilaga I J 
Under 1980-talct ökade antalet anmiilda arbetsskador kraftigt. friimst be

roende pft ökningen av antalet rapporterade belastningssjukdomar. Sedan 

år 1988, alltsii redan under den då rådande högkonjunkturen, har antalet 

anmiilda arbetsskador minskat. De anmiilda arbetsolyckorna har minskat 

med 30 ';-;, under den senaste tviiårsperioden och de anmälda arbetssjukdo

marna med 27 %. Minskningen avser stiviil män som kvinnor. Minskningen 

har fortsatt liven under år 1992. 

För såväl arbetsolyckor som arbetssjukdomar visar iiven medelantalet 

sjukdagar per fall efter mänga års i)kning en nedgång de senaste åren. Detta 

är i överensstämmelse med utvecklingen av den totala sjukskrivningen i 

landet. 

Arbetsskadeutvecklingen över tiden återspeglar säväl effekter av arbets

miljöförbiittrande ätgärder som föriindringar i arbetsmarknadsstrukturen 

och synen pä vad som iir en arbetsrelaterad sjukdom. 

Under 1991 anmiildes ca 73 000 arbetsolyckor och ca 41 000 arbetssjukdo

mar. Männen svarar för drygt 70 l},(, av arbetsolycksfallen men kvinnnornas 

andel har ökat kontinuerligt. Beträffande arbetssjukdomarna är fördel

ningen mellan män och kvinnor numera nästan lika. 

Olyckor till följd av överbelastning är den vanligaste olyckstypen för säviil 

miin som kvinnor. Dessa olyckor har ökat markant fram till slutet av 1980-

talet men minskar nu i likhet med övriga olyckstyper. 

Av de anmälda arbetssjukdomarna iir drygt 70 % belastningssjukdomar. 

Bland kvinnorna är andelen sä hög som 80 %. Dessa sjukdomar resulterar 

vanligtvis i betydligt längre sjukfränvaro än övriga arbetssjukdomar, i me

deltal 105 dagar per fall t1r 1989. Sjukskrivningstiderna är särskilt långa för 

bclastningssjukdomar i nackc/halsrygg och rygg. Sjukfränvarons längd ökar 

med stigande ålder. 

Arbetstid och semester 

Som en följd av den ökande arbetslösheten i Sverige har det totala antalet 

arbetade timmar minskat med 2,8 % från år 1990 till år 1991. Från november 

1991 till november 1992 minskade antalet arbetade timmar med 2,6 %. År 

1991 var det första året sedan tidigt 80-tal som den totala arbetstiden börjar 

minska. Den faktiskt arbetade tiden per individ i arbete, dvs. för den som 

har arbete och inte är frånvarande under mätveckan, var dock i stort sett 

oförändrad. Enligt AKU var den faktiskt arbetade tiden per vecka 41,2 tim

mar för männen och 33,6 timmar för kvinnorna år 1991. 

De förändringar av semester och pensionsålder som riksdagen beslutat om 

i enlighet med regeringens stabiliseringsproposition (1992/93:50) kommer 

att medföra att varje arbetande individ ökar sin totala arbetstid både per år 

och över åren. Den lagstadgade semestern minskas med tvä dagar fr.o.m. 

semesterftret 1994/95. Pensionsåldcrn förlängs successivt frän 65 år till 66 är 

med ett kvartal per år till och med är 1996. 

Utredningen om mer flexibla regler för arbetstid och semester lade i mars 

1992 fram sitt slutbetiinkande (SOU 1992:27) Årsarbetstid. 19 



Utredaren förcsl:'\r att arhctstidslagen och scmcsterlagen förs samman till Prop. 1992/93: I 00 

en gemensam lag. Han föreslår vidare att det införs ett nytt begrepp, "årsar- Bilaga 11 
bets tid", som omfattar b[1de arbetstid nd1 semester och som beriiknas i tim-
mar. Avsikten iir att detta begrepp skall ersätta 40-timmarsveckan som 
norm. Årsarbetstiden foresli\s beriiknas till 2 007 timmar, varav l 791 timmar 

skall utgöra arbetstid (motsvarar 40 tim./vecka) och 216 timmar semester. 
Utredaren föresltH vidare att det pft arbetsplatser, där kollektivavtal giil

ler, inte skall finnas några regler som begränsar arbetstidens förlLiggning. La
gen skall dock innehålla en uppmaning till parterna att vid trLiffandc av kol

lektivavtal eftcrstriiva stor frihet för arbetstagaren att, diir så iir möjligt, sj:ilv 

påverka sin arbetstid. 
På arbetsplatser diir det saknas kollektivavtal skall det enligt förslaget fin

nas i stort sett samma regler som i dag. En enskild arbetstagare skall dock i 

viss utsträckning kunna medge avvikelser från lagens bestämmelser. 

Betänkandet har remissbehandlats. Remissopinionen iir blandad. Rege

ringen har noga följt utvecklingen av EG:s arbctstidsdircktiv som EG:s mi
nisterdld skulle ha beslutat om under år 1992. EG har dock uppskjutit be

handlingen av direktivet pil obestiimd tid. Det kan konstateras att utred
ningsförslaget i väsentliga avseenden avviker från EG:s förslag till arbets

tidsdircktiv. Regeringen avser senare att ta ställning till i vilken mån utred

ningens förslag bör föranleda förslag till lagiindringar. 

Översyn av arbclsmiljiilagen 

Regeringen tillsatte i mars 1992 en siirskild utredare för att giira en översyn 

av vissa delar av arbetsmiljölagen. Utredningen, som har antagit namnet Ar

bctsmiljölagsutredningen (A 1991 :03), skall ha avslutat sitt arbete senast den 
I september 1993. Utredaren skall enligt direktiven för översynen ( dir. 
1991:75 och 1992:33) utreda behovet av nya eller ändrade ansvars- och sam
verkansregler för entreprenadanställda och liknande arbetstagargrupper, 
avgränsningen av arbetsställcbegreppet, behovet av kompletteringar av pro
duktsäkerhetsreglerna, vissa frågor om sanktionssystcmet, utformningen av 
de grundläggande hest:iinmelserna i 1 - 3 kap. samt bestämmelserna om 
överklagande i arbetsmiljölagen. I flera av dessa frågor, bl.a. komplette
ringen av produktsiikerhetsreglcrna, ingår all beakta konsekvenserna av en 

anpassning till EG:s regler. 

Den arbetsrättsliga lagstiftningen 

Av förslagen i Löncförhandlingsutrcdningcns betänkande (SOU 1991: 13) 
Spelreglerna på arbetsmarknaden har slopandet av den s.k. 200-kronorsre
geln i 60 §sista stycket i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

genomförts (prop. 1991/92:155, bet. 1991/92:AU7, rskr. 1991/92:250). Som 
ett "normalskadestånd" för en olovlig stridsåtgärd föreslogs 2000 kr. Lag

ändringen triidde i kraft den l juli 1992. När det gäller utredningens övriga 

förslag om hur spelreglerna skall förbättras utgår regeringen från att arbets

marknadens parter inför 1993 års avtalsrörclse tar sitt fulla ansvar för för

handlingsrcsultatct och arbetsfreden. Regeringen kommer senare att ta 20 



sUillning till i vilken m<°111 uln:dan:ns övriga ffäslag bör föranleda förslag till 
lagiindringar. 

Under våren J 992 sack regeringen upp I LO-konventionen nr % om av

girtskriivande arbetsförmedlingsbyrtier. Konventionen innebiir i princip cl! 

förhud mol privat arbetsförmedling i vinstsyfte. Uppsiigningen träder i kraft 
den 4 juni 1993. I början av november 1992 avgav Utredningen om avregle
ring av arbctsfönm:dfingsmonopolet sill betiinkande (SOU l 992: 116) Prival 
arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Betänkande! rcmissbchand

Ias för niirvarandc. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag i frä

gan i sådan tid att föreslagna Iagiindringar skall kunna träda i kraft den l juli 

1993. 
Kommillcn som skall se över medbestämmandelagen och den centrala ar

betsriillsliga lagstiftningen i övrigt kommer i månadsskifte! mars/april 1993 

med ett delbetänkande som omfallar anställningsskyddsfrågor, förslag om 

förhud mot blockad av företag utan anställda samt frågan om avskaffande av 

den fackliga vetorältcn vid entreprenad. Kommillcns arbete syftar hl.a. till 

att åstadkomma förenkling och bättre överskådlighet i regelsystemet samt 
att diirvid särskilt beakta de mindre företagens situation. Den enskildes 

rättsliga ställning skall stärkas. Jag avser att föreslå regeringen tilläggsdirek

tiv till kommitten i enlighet med vad som aviserats i den s.k. krisuppgörelsen 

(se prop. 1992/93:50 s.Hi). 

Översyn av ledighetslagstiflningen 

1 din::ktivcn till Kommitten för översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen 

har jag anmält att även ledighetslagarna borde ses över eftersom de kan ha 
en hiimmande inverkan på företagen och i synnerhet de små företagen, och 

att den översynen borde ske i en särskild utredning. 

Regeringen har nu beslutat om direktiv (dir. 1992:98) för en sådan översyn 

av Iedighetslagarna. Utredarens uppgift är att föreslå enklare och mer enhet

liga regler men utredningen skall inte begränsas till rent lagtekniska aspekter 
utan även omfatta reglernas materiella innehåll. Rätten till studieledighet 
bör t.ex. avgränsas. Utredaren skall också se över reglerna om rätt till semes
terlön vid olika slags ledighet. Uppdraget skall vara slutfört före utgängen 
av år 1993. 

Koncernfackligt samarbete 

Till Arbetsmarknadsdepartementet har inkommit ett flertal framställningar, 

bl.a. från Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens Centralorgani

sation, av huvudsaklig innebörd att en lagstadgad skyldighet bör införas för 

i Sverige belägna företag, som ingår i nordiskt eller internationellt ägda kon

cerner, att ge de anstiilldas företrädare i koncernen rätt till information från 

moderbolaget och rätt till konsultationer med detta. 

EG-kommissioncn presenterade i januari 1991 ett förslag till direktiv om 

inrättande av europeiska koncernnämnder för information och samråd i 
företag som är etablerade i flera EG-länder. Dirdtivct har ännu inte anta

gits av ministcrrädct. I avvaktan p:1 resultatet av EG:s arbete är jag inte be

redd att nu ta initiativ till en lagstiftning i ämnet. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 11 
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Företagshälsovård Prop. 1992/93: l 00 

Wiren 1992 tillkallades en s:irskild utredare all utreda ( dir. 1992: 17) företags- Bilaga 11 

hiilsov;'\rdens organisation och finansiering. 
Utredaren har av~lutat sitt arbete och iiverliimnade i oktober 1992 hctiin

kandct (SOU 1992:103) f.HU92 till regeringen. Utredningen var föranledd 

av riksdagens beslut (prop. 1991/92: 100 bil. l L het. 1991/92:AU12, rskr. 

1991/92:2.'i 1) om en avveckling av del generella statsbidraget till fiirctagsh:il
sovården fr.o.m. den I januari 1993. 

Utredaren föreslår all den offentliga styrningen av företagsh:ilsov;°mlcn 

upphiir. Hirslagct bygger pä all arbetsmarknadens parter triiffar avtal, som 

stiidjcr en flexibel och effektiv resursanpassning för arbetet med arbetsmiljö 

och rehabilitering. Utredaren föresl:'tr en del ändringar och tillägg i arbcts

miljiilagcn bl.a. vad giiller krav på resurser för arbetsmiljö- och rehabilite
ringsarbetet. f.iirslag läggs ocks;°1 vad avser Arbetarskyddsvcrkets roll, ut

bildning och kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet samt vad avser 

stiid till arbetsmiljö- och rehabiliteringsinsatser för småföretag. 

Betänkandet rcmissbehandlas för närvarande och kommer cHirefter att be

redas inom regeringskansliet. 

EG-frågor 

Riksdagens beslut med anledning av prop. 1991/92:170 om Europeiska eko
nomiska samarbetsområdet innebär bl.a. att vissa ändringar görs i arbetsmil

jölagen (prop. 1991/92:170 del III, bilaga 9, bet. 1992/1993:EU1, del I; rskr. 
1992/1993:18). Ändringarna avser framför allt lagens bemyndiganden att 

meddela föreskrifter. Genom ändringarna ges möjlighet för Arbctarskydds

styrclscn att göra de förändringar i svenska föreskrifter som följer av åtagan
dena enligt EES-avtalct. 

Inom ramen för EES-processen har arbetsgruppen för arbetsmiljö- och ar
betslivsfrågor under år 1992 analyserat och följt upp tillkommande och pla
nerade direktiv på arbetsmiljöområdet. Arbetarskyddsstyrclscn har i arbets
gruppen fortlöpande avrapporterat sill uppdrag att implementera EG:s ar
betsmiljö- och produktdirektiv. 

Arbetsmarknadsdepartementet har under året regelbundet medverkat i 

EfTA-regeringarnas expertgrupp på det socialpolitiska området, vilken rent 

organisatoriskt sorterar under arbetsgruppen för de angränsande politikom

rådena. I sina kontakter med EG-sidan har expertgruppen - utöver över

higgningar om nya EG-rätlsakter - även diskuterat fdgor som rör EFTA:s 

medverkan i EG:s kommitteer, program och nätverk pi't det sociala omri'tdet 

(inkl. arbetsmarknad och arbetsmiljö). 

I anslutning till det europeiska arbetsmiljöårct har den svenska national

kommitten beslutat anordna ett seminarium om kvinnors villkor i arbetslivet 
under våren 1993. Sverige har innehaft ordförandeposten i EFlA-gruppcn 

för del europeiska arbetsmiljöåret. 

ILO-frågor 

I Arhelsmarknadsdcparkmcntct handfäggs ärenden som rör forh5llandct 

till Internationella arbetsorganisationen (JLO). För beredning av vissa iiren-
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elen som rör samarbetet med JLO finns cn lrcpartiskt sammansatt kommittc, Prop. 1992/93:100 

ILO-kommittcn. Bilaga 11 
ILO:s beslutande församling- arbetskonferensen - hiill sitt sjuttionioncle 

mi)te under juni mfmad 1992. Arbetskonferensen har bl.a. till uppgift att be

sluta om ILO:s arbetsprogram och budget samt att anta konventioner och 

rekommencla tioncr. Budgeten för perioden 1992-1993 omfattar totalt ca 406 

miljoner USD. Sveriges medlemsavgift uppg:'ir till I, 10 % av budgeten och 

utgör, efter vissa återbetalningar, ca 2,87 miljoner schweizerfranc år 1993. 

Vid 1992 års arbetskonferens antogs en konvention (nr 173) och en rekom

mendation (nr 180) om skydd av arbetstagares fordran i hiindelsc av arbets

givarens insolvens. Dessa instrument avses bli förelagda riksdagen vären 

1993. 

Riksdagen har under år 1992 godkiint en I LO-konvention, niimligcn kon

ventionen (nr 170) om säkerhet vid användning av kemiska produkter i ar

betslivet (prop. 1991/92:98, bet. l 99 l/92:AU12, rskr. ] 991/92:251, regerings

beslut den 10 september 1992). Konventionen träder i kraft för Sveriges del 

den 4 november 1993. Sverige har därmed tillträtt sammanlagt 84 I LO-kon

ventioner. År 1992 hade Sverige enligt bestämmelserna i ILO:s stadga att 

rapportera om tillämpningen av 26 av dessa konventioner. 

Riksdagen har under år 1992 även godkänt att ILO:s konvention (nr 96) 
om avgiftskriivande arbetsförmedlingsbyråer sägs upp (prop. 1991/92:89, 

bel. 1991/92:AU.10, rskr. 1991/92:174, regeringsbeslut den 2 april 1992). 

Uppsiigningen lriider i kraft den 4 juni 1993. 

Nya iimnen på 1993 års arbetskonferens är dels Deltidsarbete i syfte att 

år 1994 anta ett eller flera nya instrument, dels för allmän diskussion ILO:s 
uppgifter och mil i biståndsverksamlzeten. Då skall även de nya instrumenten 

om förebyggande av storolyckor inom industrin slutbchandlas. 

I november 1990 företog ILO:s styrelse en översyn av medlemskapet i 

ILO:s industrikornmitteer. Sverige erhöll därvid plats i nio av de sammanlagt 

12 industrikommitteeerna. Den nya mandatperioden för industrikommit

ti.:erna började den 1 januari 1992. 

Vid arbetskonferensens möte i juni 1990 förrättades val till I LO:s styrelse 

för perioden 1992-1993. Danmark invaldes därvid på den nordiska platsen 

på regeringssidan. Val för en ny treårsperiod sker i juni 1993. Enligt gällande 

turordningsregler bör två nordiska regeringar då kunna ta plats i styrelsen. 
Nordens kandidater denna gång är Norge och Finland. Inför varje styrelse

möte äger nordiskt samråd rum. 

Under 1991 riktades två anmälningar mot Sverige betriiffande tillämp

ningen av vissa I LO-konventioner. Tjänstemännens Centralorganisation på

talade i en, senare kompletterad, skrivelse till lLO bristande tillämpning av 

!LO-konventionerna (nr 87) om föreningsfrihet och skydd för organisations

rätten, (nr 98) om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrät

len, (nr 151) om offentligt anställda och (nr 154) om främjande av kollektiva 

förhandlingar. Anmälan föranleddes av de ändringar i sjukförsiikringcn 

m.m., som triidde i kraft den 1 mars 1991 innebärande siinkt ersättning från 

det statliga ersiittningssystemct. Det swnska arbetsgivarombudet till ILO:s 

78:e arbetskonferens ingav ett klagomål mot Sverige betrfölande tillämp

ningen av konventionerna nr 87 och 98 samt konventionen (nr 147) om mini- 23 



minormer i handelsfartyg. Klagomålet grundar sig på de ändringar i lagen 

om medbestämmande i arbetslivet som trädde i kraft den l juli 1991 ("lex 

Britannia"). De båda anmälningarna behandlas f.n. av ILO:s granskningsor

gan. 

Arbetslivsfondcn 

Mitt förslag: Arbetslivsfonden awecklas successivt med sluttidpunkt 

den 1 juli 1995. 

Enligt lagen (1989:484) om arbetsmiljövgift betalade arbetsgivare, för er

siittningar som betalades ut under perioden september 1989 - december 

1990, en arbetsmiljöavgift som fördes till arbetslivsfonden. Riksdagen har 

faststiillt riktlinjer för användningen av fondens medel, för en organisation 

för bidragsprövning och uppföljning av fondverksamheten samt för förvalt

ning av fondmedlen (prop. 1989/90:62, bet. 1989/90:f<iU30, rskr. 

1989/90:327). Arbetslivsfonden tillkom i syfte att verka konjunkturpolitiskt 

stabiliserande, dvs. minska den ekonomiska aktiviteten i en högkonjunktur 

och öka den i en lågkonjunktur. Genom nämnda arbetsmiljöavgift tillfördes 

fonden ca 11,4 miljarder kronor. Till detta kommer avkastningen ptt kapita

let. De myndigheter som sattes att handlägga bidragsärcndena - Centrala 

arbetslivsfonden och de 24 regionala A_rbctslivsfonderna - påbörjade sin 

verksamhet under andra halvåret 1990. Någon bortre tidsgräns när fondens 

verksamhet skulle vara avslutad fastställdes inte. 

Arbetslivsfondens uppgift är att lämna bidrag till arbetsgivare för :°ttgärdcr 
för en förbättrad arbetsmiljö, förändrad arbetsorganisation samt tidig och 

aktiv rehabilitering. Centrala arbetslivsfonden har lämnat en berättelse och 

årsredovisning om fondens verksamhet budgetåret 1991/92. Den Centrala 
och de regionala Arbetslivsfonderna har t.o.m. november 1992 beviljat ca 6 

miljarder kronor som bidrag till drygt 7 900 arbetsplatsprogram. Program

men berör omkring 1,5 miljoner anställda, dvs. omkring 30 % av arbetskraf

ten. Fördelningen mellan kvinnor och män är 54 % resp. 46 %. 

Beviljade bidrag efter åtgärd 

Arbetsorganisation 

Fysisk arbetsmiljö 

Rehabilitering 

Utveckling av ny teknik 

Metoder/rutiner m.m. 

47 % 
26 Cfto 

21 % 
4% 
2% 

Den privata sektorn har erhållit ca 76 % av de beviljade bidragen (ca 4,5 

miljarder kronor) varav de små företagen (högst 50 anställda) har erhållit ca 

19 % (drygt 900 miljoner kronor). Återstoden, ca 24 %, har gått till den 

offentliga sektorn. Den största andelen bidrag har gått till verkstadsindu

strin. 

Den dåvarande regeringen uppdrog i september 1991 åt Centrala arbets-

Prop. 1992/93: 100 
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livsfonden att utreda förulsiittningarna all inriitla lokala/regionala kunskaps- Prop. 1992/93: 100 

centra. Fonden har i en delrapport den 24 juni 1992 redovisat bl.a. alt den Bilaga 11 
avser all stödja och följa dl antal försök med kunskapscentra. Dessa bedrivs 

i saniarbete med - och i vissa fall samfinansierade av - Arbetsmiljöfonden. 

För~öken kan antas ge ny kunskap om betingelserna för kunskapsinsamling 

och kunskapsspridning lokalt/regionalt. 

RRV har på eget initiativ genomfört en förvallningsrevision av arbetslivs

fonllsmyndigheterna. Resultatet av granskningen har RRV redovisat i rap

porten (F 1992:28) Arl.ictslivsfonden. I rapporten redovisas vissa förslag. 

Rapporten har överlämnats till regeringen. RR V har vidare hemstiillt atl Ar

bctslivsfonden, Arbetarskyddsvcrket. Riksförsiikringsverkct och AMS se

nast den 1 ft:bruari 1993 redovisar de [1tgi·irdcr som de vidtagit eller avser att 

vidta med anledning av de synpunkter och förslag som förs fram i rapporten. 

RRV bedömer att den kompetens som byggs upp genom fondens verk

samhet kan ha strategisk betydelse för förnyelsen i företag och fö1valtningar 

både pil kort och lång sikt. RRV framhåller i detta sammanhang de samlade 

erfarenheterna av direkta kontakter mellan fonden och arbetsgivare, myn

digheternas gemensamma insatser inom arbetslivsområdct samt integre

ringen av arbetsmiljö, arbetsorganisation och rehabilitering med verksamhe

ten i övrigt. RR V menar att kunskap och erfarenheter av fondens verksam

het bör tas till vara. Enligt RRV:s uppfattning är vidare en viil fungerande 

utvärderingsproccss avgörande för att erfarenheter av fondens verksamhet 

skall kunna spridas och leda till bestående resultat och en fortsatt utveck

lingsinriktad process även efter det att fonden har upphört. 

Med anledning av riksdagens beslut (prop. 1991/92: 150 1:8, bet. 

1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350; prop. 1992/93:50 bil. 7) disponerades ur 

arbetslivsfonden dels 2 miljarder kronor för finansiering av vissa sysselsätt

ningsskapandc åtgärder budgetåret 1991/92, dels 3 miljarder kronor till en 

förstärkning av statsbudgeten innevarande budgetår. Detta innebär att fon

den i dag har ca 4 miljarder kronor till sitt förfogande för nya bidragsbcslut. 

I samband härmed har regeringen - niir det giillcr inriktningen av Arbcts

livsfondens fortsatta verksamhet- uppdragit åt Centrala arbetslivsfondcn att 

dels verka för att insatser som leder till ökad produktivitet kommer till stånd 

i ökad utsträckning, dels även i fortsättningen särskilt stödja småföretag och 

därvid beakta dessa företags särskilda förutsättningar, dels prioritera arbets

platser där de mest utsatta arbetena finns. I detta sammanhang skall arbets

platser där en stor andel kvinnor är sysselsatta uppmiirksammas. 

Jag har från Centrala arbclslivsfonden inhämtat att återstående medel 

med nuvarande takt vad gäller beslut om bidrag kan beriiknas räcka fram till 

omkring årsskiftet 1993/94, dock längst t.o.m. första kvartalet 1994. 

Med hänsyn till att de nu återstående medlen som fonden har till sitt förfo

gande för nya bidragsbeslut stegvis kommer att förbrukas fram till omkring 

årsskiftet 1993/94 bör en sluttidpunkt vad avser beslut om bidrag sättas ut. 

Jag föreslår därför att fonden avslutar sin bidragsgivning för sådana ändamål 

som avser f1tgiirder på arbetsplatserna den 31 december 1993. dock om det 

finns speciella skiil senast vid utgfmgen av första kvartalet 1994. Fondens 

verksamhet - liksom dess administration - skall diircfter successivt awccklas 

och vara helt avslutad till den 1 juli 1995. Under perioden efter den 1 april 25 



1994 kommer fondens verksamhet diirmed i huvudsak alt vara inriktad pr1 Prop. 1992/93: 1 (_)(_) 
uppföljning av arbetsplatsprogram, ulviirdering och kunskapsspridning. Det Bilaga J l 
bör vidare ankomma på regeringen, att mol bakgrund av de förslag som jag 
nu har lagt fram, la de initiativ som behövs i fråga om avvecklingen. 

llcmslällan 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag har anfört om avveckling av Arbclslivsfon
dcns verksamhet. 

Lönegarantifonden 

Översyn av den statliga lönegarantin vid konkurs 

Det är angeläget att statens kostnader för den slalliga löncgaranlin begrän

sas även på sikt. Jag vill därför framhålla all regeringen nyligen har beslutat 

om direktiv ( dir. 1992: 103) till en utredning med uppgift att se över vissa de

lar av det statliga lönegarantisystemet vid konkurs. Översynen skall avse lö

ncgarantircglernas utformning när det gäller vilka lönefordringar som skall 
crsiittas av garantin samt hur utbetalningsfunktioncn skall vara utformad i 

framtiden. Syftet med översynen skall vara att åstadkomma rcgeliindringar 
som - utan att garantins sociala syfte går förlorad - begränsar utgifterna för 

garantin och effektiviserar granskningen av att garantin används på det sätt 

den är avsedd för. 

Utbetalningen av lönegarantimedel 

Enligt lönegarantilagen har länsstyrelserna hand om utbetalningarna fr[in lö
negaranlifonden. Länsstyrelserna prövar inte om lönefordringarna omfallas 
av garantin utan handhar endast utbctalningsfunktioncn. Enligt den nya lö
negarantilagen som trädde i kraft den l juli 1992 är det konkursförvaltarna, 
som i konkurser utan bevakning, prövar om löncfordran skall täckas av lönc
garanlin. 

För budgetåret 1993/94 bedömer jag all antalet konkurser kommer att 

ligga på en oförändrat hög nivå och att länsstyrelserna diirför även fortsätt

ningsvis kommer att handliigga ett stort antal utbctalningsärendcn. Detta 

motiverar att länsstyrelserna tillförs extra resurser för hanteringen av utbe

talningar från lönegarantifondcn. Jag beräknar efter samråd med chefen för 

Civildepartementet, att länsstyrelserna bör tillföras 12 miljoner kronor för 

handläggning av dessa ärenden. Denna resursförstärkning bör finansieras 

genom en engångsvis särskild disposition av avgifter till löncgarantifondcn. 

Enligt förslag från 1982 års lönegarantiutrcdning bör kronofogdemyndig
heterna överta utbctalningsfunktioncn från länsstyrelserna. I propositionen 

om statlig lönegaranti vid konkurs (prop. 1991/92: 139) framhöll jag emeller

tid bl.a. att kronofogdemyndigheternas roll i lönegarantihanteringcn föriind

rades genom den nya löncgarantilagen och att man av denna anledning 

borde utreda ytterligare hur ulbelalningsfunktioncn skall utformas. Som jag 
nyss redogjort för har regeringen fattat beslut om direktiv till en utredning 26 



som skall Wmna förslag till hur utbetalningsfunktionen skall hanteras för att Prop . .1992/93: 100 
tistadkomma en effektiv och billig administration. Med hänsyn till att utbe- Ailaga 11 

talningsfrågorna kommer att ses iivcr vill jag betona att det nu föreslagna 

mcclelstillskottet ;ir en tillfällig förstiirkning av bnsqyrclscrna. 

Mitt förslag till disposition av medel ur liincgarantifonden kriiver stöd i 

lag. Ett förslag till tillfällig avvikelse från lagen ( 1 '181 :691) om socialavgifter 

har uppriittats inom Arbetsmarknadsdepartementet. Förslaget bör fogas till 

protokollet i det ta iircnde som 1111dcrhilaga 11.1. Jag har i denna fd1ga sam

ri'tt t med statsrådet Könherg. 

Hemställan 

.Jag hemstiiller att regeringen förcslfa riksdagen 

att anta förslaget till lag om tillfällig awikelse från lagen ( 1981 :691) 

om socialavgifter. 

27 



Regional utveckling 
Den regionala problembilden 

Den svenska arbetsmarknaden präglas nu av en fallande sysselsättning och 

stigande arbetslöshet inom i stort sett samtliga branscher och regioner. De 

regionala skillnaderna i arbetslöshet har visserligen minskat något under se

nare ;°1r men iir alltjiimt betydande. 

I3efolkningsmiissigt hade de tre slorsladsliinen under de tre första kvarta

len 1992 en nettoinflyttning från iivriga Hin pt1 ca 3 800 personer, vilket kan 

jämföras med en nelloutllyttning till övriga liin på ca 1 ~()()personer under 

motsvarande period 1991. 

Nettoinvandringen fortsatte att spela en betydelsefull roll för skogsläncns 

bcfolkningutvcckling genom att denna iiversteg de flyttningsförluster som 

skogslänen hade gentemot övriga Hin. 

Som framg?1r av följande tabell var befolkningsutvecklingen under år 1991 

negativ i de regionalpolitiska slödomr:°1dcna, medan befolkningen ökade 

utanför dessa omrt1den. Jämfört med utvecklingen under de senaste åren 

kan siirskilt miirkas den klara försiimringen i stiidomrf1de 2. 

Befolkningsutvecklingen inom rc~ionalpolitiska stödomr:'1den, storstadsområclcn 
och övriga landet under perioden 1988- 1991 

Ornrådc Antal inv. Andel Årlig föriindring (<;·;,) 
1991 S·d 1988-1990 19<)( 

Stödområdc J JC)2 029 2 -0,2 -0,1 
Stödområde 2 429 935 5 0,2 -0,2 
Stiidområde I+ 2 621 964 7 0,1 -0,l 
Sturstadsomddcn 2717110 32 0,7 0,7 
Övriga områden 5 305 045 61 0,8 0,7 

RIKET 8 644 119 JOO 0,7 0,6 

Den öppna arbetsli.isheten i stöclomrf1de l och 2 ligger omkring 2,5 resp 

1,5 procentenh<.:tcr högre iin i storstadsregionerna. Skillnaderna i arbetslös

hetsnivå mellan enstaka kommuner iir dock väsentligt större. Under det 3:e 

kvartalet 1992 varierade t.ex. den öppna arbetslösheten mellan som högst 

9,8 ')o i Dorotea kommun och som Wgst 2,2 %· i Danderyds kommun. 

Om man även räknar med andekn personer i arbetsmarknadsutbildning 

och beredskapsarbete så har andelen personer utanför elen reguljära arbets

marknaden ökat med tre prncentenhcter i stödområde 2 medan ökningen 

inom slöclomdlcle I, storstadsn:gionerna och i övriga landet varit likartad 

men på en n;lgot liigre nivf1. Niv<'m iir med niirmarc 11 0~, högst inom stödom

råclc 1, vilket ;ir drygt 5 procentenheter högre än i storstadsregionerna och 

omkring 4,5 procentenhet högre iin i området utanför stödområdet och stor

stadsregionerna. 

En förh[tllandevis ny tendens niir det gäller elen kraftiga ökningen av anta

let varslade om upps:igning :ir att dessa i större utstriickning iin tidigare be

rört andra scktnrer :in industrin och byggnadsverksamhcten. Detta g;illcr 

I.ex. varuhandel, privata tj:instcr och den offentliga sektorn. Den senare har 

hittills spelat en viktig roll n{ir det giillt att uppriitthålla en sysselsiillnings

miissig balans mellan de regionalpolitiskt prioriterade omr?1clena och ()\Tiga 

landet. 
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Problembilden för glesbygden priiglas bl.a. av den ogynnsamma befolk

ningsstrukturen, sedan liinge orsakad av utflyttning av särskilt kvinnor och 

ungdomar. Pågf1cndc och förestf1ende omvandlingar ;1v den offentliga sek

torn och av transfercringssystemcn f<°ir betydelse för glesbygdsbornas sysscl

sättningsmiijlighcter samtidigt som serviceförsörjningen kan påverkas. Av 

grundliiggande betydelse iir ocksf1 möjligheterna att uppriitthålla fungerande 

kommunikationer för att n<i arbetsplatser, service och marknader för pro

duktionen. 

Regionalpolitikens allmänna inriktning 

Regionalpolitiken skall enligt de av riksdagen fastlagda målen inriktas på att 

ge miinniskor tillgtmg till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i 

landet. Politiken skall friimja en rättvis fördelning av välfärden mellan män

niskor i olika delar av landet och en balanserad befolkningsutveckling så att 

betydande valfrihet i boendet kan åstadkommas. Regionalpolitiken skall vi

dare underfatta tillvaratagandet av landets samlade resurser och en rationell 

produktion så att ekonomisk tillväxt kan uppnås. Jag vill erinra om att ett 

viktigt inslag i tillväxtpolitiken är att ta tillvara utvccklingsmöjlighcterna i 

alla delar av landet. 

Om mfilcn skall kunna uppnås måste förutsättningar skapas för ekono

miskt, socialt, kulturellt och ekologiskt fungerande regioner. I rcgeringsför

klaringen anges att hela Sverige skall leva. Det förutsätter en aktiv politik 

för regional utveckling. Denna skall ge förutsättningar för människor att bo 

och utvecklas i alla delar av landet. För alt nå regional utveckling kriivs ett 

lokalt engagemang och en politik anpassad till människors krav på service, 

kultur, utbildning, arbete, fritid osv. Eftersom det i många n.:gioner råder en 

könsmiissig och åldersmässig snedfördelning måste åtgärder siittas in för att 

liisa dessa problem. 

Utvecklingskraften i de mindre företagen är avgörande för den regionalt 

spridda syssclsiittningen, liksom satsningar på bättre infrastruktur, dvs. mo

derna jiirnvägar, förbättrat viigniit, förbiittrade telekommunikalioner, ut

byggd högskoleutbildning m.m. 

Riksdagen har fastställt en lfmgsiktig stödområdesindelning som gäller 

från den I juli 1990. Beslutet innebär alt det regionalpolitiska företagsstödet 

liksom de siirskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärderna koncentrerats 

till två stödomr[1den: stödomrtide I och 2. Dessa områden omfattar de kom

muner eller delar av kommuner som långsiktigt har bedömts ha de svfiraste 

regionala problemen. 

Till regeringen har inkommit ett antal framstiillningar om inplacering av 

nya omddcn i stt\dområde eller uppflyttning från stödomrf1dc 2 till l. Enligt 

min mening :ir det viktigt att stödomrf1desindelningcn inte iindras för ofta, 

siirskilt som de l[mgsiktiga prnblemen förändras mycket långsamt. Jag iir 

diirför inte nu beredd att föreslå n{1gra :indringar. 

Jag vill h:ir dock n:i111na att regeringen for innevarande budgcU\r utnyttjat 

möjligheten alt tempor:irt medge förhöjd stiidniv[1 för vissa kommuner eller 

delar av ko111111urll.:r som iir inplacerade i s1ödomdlde 2. Stilcdes har den 

maximala stöclniv[m fl\r lokaliseringsbidrag höjts frfm 20 till 30 St i !\orsjti, 
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Åre och Briicke kommuner, i norgsjö och I-.lavcrö församlingar i Ånge kom

mun samt i hillfors, Jörns och Kalvtriisks församlingar i Skellefteå kommun. 

De fyra kommuner eller kommundelar som redan tidigare hade en sådan 

förhöjning har fått förlängning t.o.m. den 30 juni 1993. 

Utiiver dessa ltrngsiktiga stödomr;lden finns s.k. tillfälliga stödomr~1dcn. 

Regeringen har miijlighd att i sådant omd'tdc placera in kommuner eller de

lar av kommuner med allvarliga syssclsiittningsproblcm till följd av exempel

vis omfattande strukturrationaliseringar. För niirvarande iir 14 kommuner 

eller delar av kommuner inplacerade i tillfälligt stödområdc t.o.m. den 30 

juni 1993. Detta innebiir att regeringen beslutat att fiirHinga inplaceringen 

för samtliga tidigare inplacerade omr<lden med ett år. Inom Arbetsmark

nadsdepartementet p<lgår för närvaramk en översyn av de tillfälliga stödom

rådcsinplaceringarna och jag avser att återkomma till regeringen med even

tuella förslag till förändringar. 

I rf1dande lågkonjunktur har som niinmts strukturomvandlingsprohlemen 

på olika h;lll i landet accentuerats. Detta s@lcr ökade krav inte bara pf1 ar

betsmarknadspolitiska insatser utan iivcn på långsiktigt verkande regional

politiska åtgärder för att hävda de prioriterade regionernas möjligheter till 

utveckling. I dessa områden behövs dels infrastrukturförbiillringar, dels st1-

väl riktade företagsinsatser i form av etablcringsstöd och stöd vid expansion 

som allmiint kostnadssiinkande företagsstöd. 

Ansvaret for en regionalt väl utvecklad infrastruktur vilar på respektive 

samhällssektor. För vissa typer av åtgiirdcr finns dock siirskilda regionalpoli

tiska medel för att förbättra förutsättningarna för utveckling av niiringslivct. 

I stödområdc 1 pägår med stöd av dessa medel ett särskilt program som ge

nomförs i samarbete mellan berörda länsstyrelser. 

Genomförandet av de regionalpolitiska åtgärderna har successivt delege

rats till länsstyrelserna och deras medel för regionala utvccklingsinsatser 

uppgår detta budgetår till 1 miljard kronor. Länsstyrelserna kan anviinda 

medlen för lokaliserings- och utv..:cklingsbidrag, glcsbygdsstöcl och projekt

verksamhct. Den stora frihet i medclsanvändningcn som getts länsstyrel

serna ställer stora krav på prioritering mellan olika åtgärder och noggrann 

uppföljning. I bilaga 14 redovisar civilministern, efter samråd med mig, 

några allmänna riktlinjer för det regionala utvecklingsarbctct. 

Mina förslag i det följande innebiir sammantaget att anslagen fiir direkta 

regionalpolitiska åtgärder under nästa budgetår ligger kvar på en i stort sett 

oförändrad nivå trots det svåra budgetliiget. Därigenom har regeringen mar

kerat den betydelse den tillmäter regionalpolitiken. 

Jag vill avslutningsvis beröra frågan om regionalpolitikens inriktning i re

lation till Europaintegrationen. 

Riksdagens och regeringens syn pf1 EES-avtalets inverkan pt1 Sveriges re

gionalpolitik och förslag till åtgärder med anledning av avtalet har nyligen 

redovisats (prop. 1991/92:170, bil. 9, s. 31-36; EU 1). 

EES-avtalet berör endast de regionalpolitiska företagsstöden. I niimnda 

proposition framförde jag att det inte kan uteslutas att det i vissa avseenden 

kan bli nödviindigt med modifieringar av dessa stöd. Den samlade bedöm

ningen var dock att stiiden iivcrensstiimmcr med EES-avtalets grundtankc 

all stöd inte h'1r snedvrida konkurrensen och handeln mellan avtalspartcrna 
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på ett sätt som strider mot det gemensamma intresset. Sverige bör således 

även dtcr ett EES-avtal kunna bedriva en regionalpolitik med i stort sett 
samma inriktning och av minst samma omfattning som i dag. 

Sverige har vidare ansökt om medlemsskap i EU. EU-kommissionen har 

lämnat ett positivt yttrande över den svenska mcdlcmskapsansökan. För 
Sveriges del iir målet i kommande förhandlingar bl.a. att upprätthålla en 
fortsatt hög ambitionsnivå på det regionalpolitiska området. 

Härvid står två fr[1gor i förgrunden. För det första gäller det att få accep
tans för Sveriges regionalpolitiska problem och de därav föranledda natio

nella stödbehoven. Utvecklingsarbetct i vftra regionalpolitiskt prioriterade 
regioner försvåras t.ex. av låg befolkningstäthet, små lokala marknader, 
långa avstånd och längst i norr också klimatförhållandena. För det andra giil

lcr det att i största möjliga utsträckning få del av EG:s struktur- och regional

politiska satsningar genom de s.k. strukturfonderna i Gemenskapens bud
get. 

EG-kommissionen behandlar båda dessa frågor i principiellt positiva or

dalag i sitt yttrande, men påpekar att företagsstödet måste vara förenligt 
med EG:s regelverk. 

Vår delaktighet i den europeiska integrationen innebär enligt regeringens 
bedömning ökade möjligheter till och nya krav på regionalpolitiska insatser. 

Åtgiirder inom olika samhällssektorer 

rör att åstadkomma en positiv utveckling i de regionalpolitiskt prioriterade 
regionerna krävs betydande direkta regionalpolitiska insatser, men ännu vik

tigare är att verksamheterna inom andra samhällssektorer utformas så att 

förutsättningarna för utveckling i de prioriterade regionerna blir likvärdiga 
med övriga delar av landet. I detta perspektiv är det särskilt viktigt att för

bättra infrastrukturen och att upprätthålla en väl fungerande samhällsser
vice. 

Lokaliseringen, omfattningen och inriktningen av den högre utbildningen 
och forskningen är faktorer som är av avgörande betydelse för den långsik
tiga utvecklingen av näringslivet och sysselsättningen i olika regioner. Rege
ringen kommer senare att förelägga riksdagen förslag på dessa områden. 
Det regionala utvecklingspcrspcktivet kommer att beaktas vid utformningen 

av förslagen. 
13eträffande utbyggnaden av infrastrukturen vill jag nämna de stora sats

ningar som görs inom främst kommunikationsområdet. Utbyggnaden sker 
enligt berörda trafikverks investeringsplaner med 4,6 miljarder kronor årli

gen, varvid regionalpolitiska hänsyn skall vägas in. Till ordinarie planering 

har under 1992 av konjunkturskäl tillkommit beslut om ytterligare samman

lagt 5,2 miljarder kronor. I dessa beslut har den regionalpolitiska priorite

ringen vid val av objekt vägt mycket tungt. 
riir närvarande pågttr genomgripande förändringar inom en rad samhälls

sektorer, förändringar som kommer all få genomslag under de niirmaste 

åren. Det gäller inte minst inom transport- och kommunikationssektorcrna, 

men också inom andra områden som är viktiga delar av samhällets infra

struktur. Avreglering, bolagisering och privatisering är inslag i de pågående 
processerna. 

3 Riksd11gc11 /99:!i'J3. I 1111111. Nr J(HJ. Bil11g11 11 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 11 

31 



Ell lrnv11dmotiv till dessa systcmfiiriindringar iir all genom att stimulera Prop. 1992/l)'.\: I 00 

konkurrens p:'i marknadsmiissiga villkor öka effektiviteten i n..:sursanviind- Bilaga 11 

ningrn. Det kan bl.a. inncbiira siinkta priser for många företag och privat-

pcrsnncr p[1 vissa tjiinsh.:r. Samtidigt finns det risk for ;1tt dessa tjiinstn rela-

tivt sell kan komma att fiirdyras i t.cx. glest befolkade områden. 

DL'l iir 11[1JK'nbart all denna utveckling kan komma att pf1vcrka vissa regio

ner negativt. Regeringen har diirför (prop. 199J/92:150 bil. I: l, sid 25) slagit 

fast all vid dessa föriindringar skall de regionalpolitiska konsekvenserna 

hL·aktas. 

Dessa delvis nya förutsiittningar för reginnalpolitiken innebiir bl.a. att 

samhiillcts [1taganden för vissa verksamheter mf1ste preciseras i form av ser

viccniv;'\cr, tillgiinglighet etc. 

Som ctt led i detta arbete har regeringen utfärdat direktiv (Dir. 1992:50) 

till s;imtliga kommittcer och siirskilda utredare att belysa de regionala konse

kwnserna av sina förslag. Det innd1iir att dessa konsekvenser blir belysta på 

L'lt tidigt stadium i heredningsprocessen. Detta är nödvändigt för att bedöma 

behovet av eventuella kompletterande åtgärder och för att bedöma kostna

d.:rna för stidana. · 

En rr:iga stim följs med stor uppmiirksamhet är avr.:glcringen av inrikes

flyget. Denna triidde i kraft den 1juli1992. För att staten skall kunna skapa 

fiirutsiittningar för en tillfn.:dsställanue trafikförsörjning i hela landet hör 

foruts:illningarna för statens ansvar utredas. Jag har erfarit att chefen for 

kl1mmunikationsdepartementct inom kort kommer att ge Luftfartsverket i 

uppdrag att siirskilt studera effekterna av llygtrafikens avreglering. Detta 

kommer att ske med beaktande av de särskilda förhfdlandena i Norrlands 

inland. 

Under U\ng tid har sysselsiittningen i offentlig verksamhet, friimst inom 

den kommunala sektorn, ökat. Detta har bidragit till all förbiittra den regio

nala balansen. Kravet på minskade offentliga utgifter kan leda till att de re

gionala skillnaderna t1ter igen ökar. Detta kan särskilt komma att drabba 

kvinnorna, vilk.:t måste uppmiirksammas i det lokala och regionala utveck

lingsarbctct. 
Utformningen av systemet med statsbidrag till kommunerna iir ett viktigt 

instrument i detta sammanhang. Det system som riksdagen nyligen beslutat 

om innL'IJiir att en rad speci~1ldcstincradc bidrag försvinner och ersiitts av ett 

mer gcncrcllt system (prnp. 1991/92:150 Del Il, FiU29, rskr. 345). Det sam

manslagna bidraget skall kompensera för sftviil bristande skattekraft som 

strukturella kostnadsskillnader. Den viisentliga fördelen med föriindringcn 

iir att kommunerna ges ökad frihet att viilja de hiista lösningarna och avviiga 

olika insatser efter skiftande krav och förutsiittningar. Viss kritik har riktats 

mtll vakt av kriterier för att beräkna dessa strukturkostnader. för att rn ett 

biittn..: underlag för att bedöma hur statsbidragssystt.:m.:t kan kompensera för 
d.: strukturella skillnaderna har en siirskild utredart.: tillsatts. 

Liinsstyrelst.:rna har ctt särskilt ansvar niir dct giill.:r statlig st.:rvice i gles

bygd. Vid en planerad indragning skall hcri1rda myndight.:tn rapportera 

denna till liinsstyrelst.:rna, som i sin tur skall ta upp överbggningar om altt.:r-

nativa lösningar. l3akgrunden till att liinsstyrelserna tilldelades denna roll var 

att varje scktorsmyndighet tidigare agerade p[1 egen hand utan att grundligt 
, ') 
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pröva om verksamheten kunde bibehållas genom samordning med andra Prop. 1992/93: 100 

verksamheter pti orten. Enligt min mening bör liinsstyrclscrna också ta egna Bilaga 11 
initiativ till övcrliiggningar med berörda myndigheter om samordnade seivi-

celö~ningar för att bibehålla eller utveckla olika typer av lokal service till 

rimlig kostnad. 

Folkrörelscrådct Hela Sverige ska leva har i en skrivelse den 2 december 

1992 föreslagit införande av samhiillsseivicelrm för ny- och ombyggnation av 

lokaler för samordnad seivice på landsbygden. Jag vill då erinra om att före

draganden i den regionalpolitiska propositionen Regionalpolitik för lJO-talet 

konstaterade att liinsstyrelserna redan i dag använder medlen för regional 

projektvcrksamhct till projekt som rör samordnad scrviceförsörjning. Enligt 

hans mening fanns det inte, mot bakgrund av den då föreslagna friare an

vändningen av medlen för Regionala utvecklingsinsatser, anledning att sär

skilt reglera stöd till samhällelig service inom ramen för glcsbygdsstiidet. Det 

finns således redan inom ramen för det s.k. länsanslaget möjligheter för läns

styrelserna att stödja lokala samordnade servicelösningar av det slag Folkrö

rclserådet åsyftar med sitt förslag. Jag är därför inte beredd att föreslå infö

randet av ett särskilt lånesystem. Diiremot anser jag att Glesbygdsmyndighe

ten inom ramen för sin utvärdering av glesbygdsinsatser bör närmare studera 

hur projektmedlen i nämnt avseende har använts samt att myndigheten spri

der vunna erfarenheter till länsstyrelserna. 

Jag vill också i detta sammanhang nämna att Glcsbygdsmyndighctcn bör 

kunna intensifiera sitt arbete med sektorssamordning, inte minst som ett 

stöd för länsstyrelserna i deras arbete för att slå vakt om hotad service. Den 

bör därför ha täta kontakter med berörda centrala verk och myndigheter för 

att diskutera aktuella verksamhetsförändringar och eventuella möjligheter 

att samordna service. 

Niir det gäller just servicen i glesbygd är det viktigt med öppenhet för otra

ditionella och flexibla lösningar. Det finns lyckade sådana exempel och Gles

bygdsmyndighetcn bör vid sina kontakter med länsstyrelserna kunna med

verka till alt sådana erfarenheter sprids. 

I det regionala utvecklingsarbctet är Närings- och teknikutvecklingsver

kets (NUTEK) program- och projektvcrksamhet viktig. NUTEK:s roll bör 

vara alt ta initiativ till program och projekt, följa upp och utviirdera samt 

sprida erfarenheter. Syftet med verksamheten bör vara att göra det samlade 

regionala och lokala utvecklingsarbctet så effektivt som möjligt. Som också 

sägs i bilaga 13 till denna proposition bör verksamheten i huvudsak bedrivas 

enligt den inriktning som NUTEK föreslår i sin fördjupade anslagsframställ

ning. 

Fiiretagsinriktade åtgärder m.m-

I enlighet med riksdagens beslut om regionalpolitiken våren 1990 har en viss 

förskjutning av de regionalpolitiska i1tgiirderna under de senaste åren skett 

från direkt företagsstöd till åtgärder för att förbiitlra de allmänna förutsätt

ningarna för näringslivet. De direkt förctagsinriktade åtgärderna har dock 

fortfarande en betydande omfattning. 

De nuvarande regionalpolitiska stödmedlen som riktar sig direkt till före- 33 



tagen iir: l .okaliseringsstiid som består av lokali.w:ri11gshidrag och lokalise- Prop. I 992/93: I 00 

ri11gsli/11, som kan liimnas i samband med investeringar i byggnader och ma- Bilaga 11 
skiner, 11/1'ecklingshidrng, som friimst anviinds för immateriella investe-

ringar, S}'.1·scls111/11i11gshidrag i samband med utiikning av antalet anstiillda, 

ltln till n:gionala investmenthl.llag, 111·dsa//a socialavg(jier samt 1ra11sport.1·11)d. 

förutom län till privata n:gionala investmentbolag har staten, i samband 

med att siirskilda regionalpolitiska i'itgärder vidtagits i vissa regioner, liimnat 

kapitaltillskott av olika slag till regionala utvecklings- och investmentbolag. 

Med anledning av regeringens proposition 1991/92:69 om privatisering av 

statligt ägda företag m.m. har riksdagen givit regeringen bemyndigande att 

siilja statens aktier i hl.a. dessa bolag. 

Utöver niimnda direkta stöd till företag har vissa av staten inriittadc organ 

regionalpolitisk betydelse. I-liir kan siirskilt nämnas Stiftelsen Norrlandsfon

clcn, som har till huvudändamål att låna ut pengar till riskfyllda projekt i de 

fyra nordligaste länen. Jag återkommer senan~ med niirmarc förslag om 

Norrlanclsfondcn. Även de regionala utvecklingsfonderna bidrar till att före 

h:ittra den regionala balansen genom sitt arbete med småföretag. 'Ytterligare 

instrument som anviincls för att ptlverka den regionala utvecklingen iir de 

lokaliseringssamrfid som bedrivs inom Arbetsmarknadsdepartementet med 

de största industriföretagen och med företag inom den privata tjfoste- och 

savicescktorn. 

Närings- och teknikutvecklingsvcrket (NUTEK) har i uppdrag att fortlii

pande utvärdera de regionalpolitiska stöden till företag. NUTEK kommer 

att övergripande redovisa samtliga stödformer under hösten 1993. Vad i öv

rigt giiller N UTEK:s arbete med regionalpolitiskt företagsstiid redovisar jag 

bedömningar av detta i bilaga 13 till denna proposition. 

Jag kommer i det följande att bl.a. redogöra för utfallet av de olika stöd

formerna. 

1 Regionalpolitiskt färe1ag.1·s1<Jd 

Förordningen (1990:642) om reginnalpnlitiskt företagsstöd omfattar lokali

seringsstöd, utvecklings- och sysselsiittningsbiclrag samt 1[111 till regionala in

vestmentbolag. 

Niirings- och tcknikutvecklingsverkct (NUTEK) och nf1gra liinsstyrclser 

har lämnat förslag till vissa ändringar av företagsstödet. Enligt min mening 

bör, bl.a. i avvaktan pft NUTEK:s utvärdering, inte några föriindringar ge

nomföras för niirvarande. 

Av följande sammanstiillning framgår beviljat stiid (exkl. syssels:ittnings

bidrag), beräknad sysselsättningsökning samt subvention per nytt arhl'lstill

fallc under de fem senaste budgetåren. 

34 



Budget;°1r l<J87i88 1988/89 1989/90 I 1)9(1/91 I l)IJ 1/92 
-·-----

Antal arbetsstiillc11 761) 709 73'2 h5•1 589 

Beviljat stöd (rnkr) 

Lokaliseringshidrag m .m. 1 I 001 870 921 774 <>45 

Lokaliseringsl(111 276 244 146 9..\ 
-----· ·----

Summa I 277 J 114 I 067 8<ik 645 

Bcriiknad 3 904 4 645 4 494 4 239 3 38<> 
syssclsiittningsiikning 
varav kvinnor 1 428 1 657 1 557 l 284 l 280 

Subvention per nytt 167 153 174 169 178 
arbetstillfälle (tkr)2 

1 Inkl. utvecklingsbidrag och de äldre stödformerna investeringsbidrag, ofkrtstöd och 
regionalpolitiskt utvecklingskapital. 
2 I beloppet ingår inte stöd till lokaler för uthyrning. Inte heller loknliscringsbidrag på 
sammanlagt 314 mil_joner kronor som lärmrnts till Boliden Mineral AB under budget
åren 1987/88-1989/90 i syfte främst att bevara syssclsiittningen vid vissa av bolagets 
gruvor. 

Under budgetåret 1991/92 uppgick således den beräknade sysselsiitlningseJ
fektcn till knappt 3 400 nya arbetstillfällen. 

En kvoteringsrcgcl säger att minst 40 % av antalet nya arbetstillfällen skall 
förbehållas vartdera könet. P;'l regeringens uppdrag har Wnsarbctsnämn
derna i stödområdena utarbetat handlingsplaner för att öka kvinnoandelen. 
Kvinnornas andel av sysselsättningsökningen uppgick under budgetåret 
1991/92 till 38 1}b. Del innebär en väsentlig ökning sedan föregående bud
getår då andelen uppgick till ca 30 %. 

Under budgetåret beviljades 589 företag stöd med sammanlagt 645 miljo
ner kronor i samband med investeringar på drygt 2 miljarder kronor: Av stö
det utgjorde 256 miljoner kronor lokaliseringsbidrag och 389 miljoner kro
nor utvccklingsbidrag. Lokaliseringslån har återinförts som stödform den 1 
juli 1992 efter att i princip ha varit avskaffad i två år. 

Av följande sammanställning framgår länsvis beviljat stöd budgetåret 
1991/92 fördelat på antalet arbetsställen, invcstcringskostnad, stödform och 
beräknad sysselsättningsökning. 
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l.iin Antal Investerings- Beviljat Beri1knad 
arbets- kostnad bidrag 1 svssclsiitt-
stiillcn miljoner kr 1{jng!-llJknin~ 

·-------· 
Lin 
Gotland 4 59,5 7,7 33 
Blekinge 36 281,2 90, 1 821 
Älvs borg 19 103,0 20,4 134 
Viirmland 56 2(17,6 37,4 181 
Örebro 49 178,l 43,5 213 
Västmanland 32 77,9 15,0 88 
Kopparberg 34 129.3 23,7 174 
Giivleborg 78 148,5 55,6 319 
Västernorrland 77 187,U 83,(i 421 
Jii111tla11d 54 94,3 74,1 224 
Viisterbottcn 80 174,4 105,0 494 
Norrbotten 70 .B8,I 89,0 284 

SUMMA 589 2 038,9 (145, 1 3 386 

1 Lokaliserings- och utvecklingsbidrag 

Av följande sammanställning framgår fördelningen på olika stödområden 

av <!Otalet nya arbetstillfällen, investcringskostnadcr, beviljat stöd, beräknad 

syssclsättningsökning och subvention per nytt arbetstillfälle_ 

Stöd- Antal Investe- I3cviljat Bcriiknad Subv. 
område arbets- rings- bidrag1 syssd- arbets-

ställen kostn. sättnings tillfälle 
(mkr) ökning (tkr)2 

1 144 434,8 224,3 790 267 
2 225 878,5 184,0 I 012 174 
Tillfälliga 194 416,5 171,0 1072 150 
Utanför 26 309,l 65,8 512 107 

SUMMA 589 2 038,9 645,1 3 38(1 178 

1 Lokaliserings- och utvccklingsbidrag 
2 I beloppet ingår inte stöd till lokaler för uthyrning 

Den bransch som erhållit flest stöd var även under 1991/92 verkstadsindu

strin inom vilken 205 företag erhöll stöd. 

Stödet till tjänsteföretag var det beloppsmässigt största bland bran

scherna. Under budgetåret 1991/92 har således 100 företag som bedriver 

uppdragsverksamhet beviljats sammanlagt 166 miljoner kronor i stöd. 

Beslut om regionalpolitiskt stöd fattades under budgct;1ret 1991/92 av 

liinsstyrelser, NUTEK och regeringen. Linsstyrelsema svarade liksom tidi

gar<: år för en stor andel av alla beslut, ~O '?L Länens andel av dd totalt bevil

jade stödbcloppet uppgick till 224 miljoner kronor eller 35 'J-o. 
Antalet nyetablerade företag som erhöll stöd under budgetåret 1991/92 

uppgick till 100. Ungefär vart sjiitte företag som fick stöd var nyetablera!. 

Stödet till nyetablerade företag uppgick totalt till 112,5 miljoner kronor. Det 

motsvarar i genomsnitt l,l miljoner kronor per nyetablera! företag. 

En fördelning av stödet under budgetåret 1991/92 på företagsstorlck visar 

all SJ % av företagen hade färre än 20 anst:illda. Endast ett av stödföretagen 

hade fler ~in 200 anställda. 

Inom ramen för lokaliseringssamn°1c!et med företag inom den privata 
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tjiinsk- och se1vicesektorn har förfrågningar från och kontaktn med ett 

stort antal företag som hanker, försiikringsbolag, finansbolag. data- och 

mediaförelag, serviceföretag m.fl. iigl rum. M[111ga nybildade Ljiinsteföretag 

har visat intresse för etablering i slödområdet. Kontakterna har sedan år 

1987 resulterat i att ca 4 000 arbetstillfällen successivt beriiknas tillfiiras re

gionalpolitiskt prioriterade områden. 

Regionalpolitiskt stöd till framsliillning av fasta briinslcn kan enligt riksda

gens beslut (prop. 1981/82: 113 s. 123-124, AU23, rskr. 388) under vissa för

utsättningar lämnas i landets från sysselsättningssynpunkt mest utsatta om

råden, dvs. nuvarande stödområdena 1 och 2. 

För riksdagens kännedom vill jag anmiila alt regeringen i ett fall beviljat 

lokaliseringsbidrag till ett bolag som etablerat tillverkning av triibriinslepel

lets utanför dessa områden. Jnvesteringen avsåg ett från energipolitisk syn

punkt intressant pilotprojekt i Härnösand. Härnösand tillhör de orter där 

regeringen beslutat att lokaliseringsstöd tillfälligt skall kunna lämnas på 

grund av mycket omfattande struklurföriindringar. 

Lokaliscringsstöd och ulvecklingsbidrag iir selektiva stödformer, dvs. be

hovet av stöd prövas i varje enskilt fall. Syftet med de selektiva stöden är 

främst att uppnå effektivitet i stödgivningcn genom koncentration till pro

jekt där den har en avgörande betydelse. Stödets storlek bestiims bl.a. med 

hänsyn till antalet nya arbetstillfällen och angelägenheten frf111 samhällssyn

punkt att investeringen genomförs. Stödet får dock inte vara högre än vad 

som behövs för att investeringen skall komma till stånd. Vissa länsstyrelser 

tillämpar enligt vad jag erfarit inte denna princip. Jag finner detta otillfreds

ställande och avser att återkomma till regeringen med de förslag till åtgärder 

som kan erfordras för att dessa principer i stödgivningen skall t!pprätthi!!las. 

Sysselsättningsbidrag lämnas enligt gällande regler per kalenderår fö; .:tt 

år i taget under högst fem år. För att få stöd måste företagen öka sysselsätt

ningen och bibehålla den nya syssclsättningsnivån under hela perioden. Stöd 

lämnas endast i stödområdena. 

Av följande sammanställning framgår beviljat syssclsättningsstöcl för åren 

1987-1991 fördelat på antalet arbetsställen, årsarbetskrafter och beviljat be

lopp. 

År 1987 1988 1989 1990 1991 1 

Antal arbetsställen 1 512 1 545 I 457 I 375 I 195 
Antal årsarbetskrafter 10 803 9 364 8 887 8 416 6 957 
Beviljat belopp (mkr) 208 200 213 255 212 

1 Ytterligare bcsl1Jt kommer att fattas för 1991. 

Nettoeffekten av sysselsättningsstödet beräknas till närmare l 300 arbetstill

fällen under budgetåret 1991/92. 

Sammanfattningsvis har det regionalpolitiska företagsstödet enligt min be

dömning varit av stor betydelse för möjligheterna att skapa nya arbetstillfäl

len i regionalpolitiskt utsatta orter och regioner. Genom dessa arbelstillföl

lcn har också resurser i form av underulnyttjad arbetskraft och samhällelig 

infrastruktur kunnat tas till vara på ett siitt som bidragit till ekonomisk till

växt i hela landet. 
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2 Nedsatta socialm·gijier 

Lagen ( 1990:912) om nedsiittning av socialavgifter och allmiin löneavgift 
triidde i kraft den 1 januari 1991. Den ersatte lagen·( 1983: 1055) om nedsätt
ning av socialavgifter och allmän liincavgift i Norrbottens län. Den geogra
fiska omfattningen utökades då, foln att tidigare endast ha avsett Norrbot
tens län, till hela stödområdc 1. De näringsgrenar som omfattas av nedsätt
ningen är bl.a. gruvverksamhet (utom malrngruvor), viss tillverkningsindu
stri, produktionsvaruinriktad partihandcl, uppdragsverksamhet samt hotell
och campingverksamhet. Nedsättningen gäller inte verksamheter som drivs 
av kommuner eller andra statliga myndigheter än statens affärsdriva.nde 

verk. 
Den 1 juli 1992 vidgades nedsättningen till att omfatta flera verksamheter 

samt till att giilla även vissa branscher i delnr av stödområde 2. Utvidgningen 
inriktades i huvudsak till företag inom de areella näringarna, turismen och 
den privata tjänstesektorn, dvs. branscher av betydelse. för glesbygder och 
kvinnors sysselsättning. 

Nedsättningen av socialavgifterna uppgår i stödområdc 1 och större delen 
av stödområde 2 till tio procentenheter och gäller t.o.m. år 2000. Nedsätt
ningen omfattar t.o.m. år 1995 även Bodens, Luleå, Älvsbyns och Piteå 
kommuner. I dessa områden sätts avgifterna ned med fem procentenheter. 
Hel befrielse från socialavgifter och allmän löneavgift gäller i Svappavaara 
samhälle i Kiruna kommun, t.o.m. utgången av år 1993. Fr.o.m. år 1994 
kommer samma regler att gälla i Svappavaara som i övriga stödområde 1. 

Huvudsyftet med nedsatta socialavgifter ~ir att - relativt sett - stärka kon
kurrenskraften hos företagen i de regionalpolitiskt mest utsatta områdena 
genom sänkta personalkostnader. Nedsättningen bör medföra att företagens 
ställning på marknaden stärks, vilket på _sikt bör leda till ökad produktion 
och ökad sysselsättning. 

3 Tramportstöd 

Frågor om transportstöd till företag m.m. hchandlas enligt förordningen 
(1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd. 

Transportstödets huvudsyfte är att kompensera för de permanenta läges
nackdclar som industrin i norra Sverige har. 

Transportstöd lämnas för transporter av gods från, tiB och inom ett stöd
område, som utgörs av Norrland - utom vissa delar av Gävleborgs län - samt 
delar av Kopparbergs och Värmlands län. Stödområdet är indelat i fem 

transports tödzoner. 
Stöd lämnas med 10-50 % av nettofraktkostnaden beroende på transport

stödzon och transportavstånd. Stöd lämnas till transporter på sträckor som 
uppgår till minst 251 km och som utförs på järn- eller landsväg i yrkesmässig 

trafik. 
Stöd för uttransport av gods lämnas om detta hestår av sådana hel- eller 

halvfabrikat, som har genomgått en betydande bearbetning inom stödområ

det. 
Stöd till in transport avser råvaror och halvfabrikat som används i vissa n~i-
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ringsgrenar, i vilka en transportkostnadsreduktion stimulerar produktion Prop. 1992/93:100 
och sysselsättning i stödområdct. Bilaga 11 

Under år 1991 utbetalades 282 miljoner kronor i transportstöd. Den bi
dragsgrundande transportkostnaden uppgick till I, I miljarder kronor. För
delningen av stödet mellan ut- och intransporter var 231 resp. 51 miljoner 

kronor. Störst andel av stödet, 38 %, liimnades till verkstadsindustrin. Trä
varuindustrin svarade för 30 'J'(, samt kemisk industri och livsmedelsindustri 
för 14 resp. 10 %. 

Stödets fördelning på län för utförda transporter år 1991 var följande. 

Län Andel(%) 

Värmland 3 
Kopparberg 4 
Gävleborg 4 
Västernorrland 13 
Jämtland 11 
Västerbotten 40 
Norrbotten 25 

4 Stiftelsen Norrland~fonden 

Norrlandsfonden inrättades år 1961 som ett näringspolitiskt instrument för 
att främja utvecklingen av näringslivet i främst de fyra nordligaste länen. 

Norrlandsfonden har en balansomslutning på ca 500 miljoner kronor. Verk

samheten är inriktad på riskfinansiering till små och medelstora företag. 
På grundval av regeringens proposition (1991/92:51) om en ny småförc

tagspolitik har riksdagen beslutat om ändrade riktlinjer för bl.a. Stiftelsen 
Norrlandsfondcns finansieringsverksamhet. I enlighet med beslutet har re

geringen tagit upp överläggningar med Norrlandsfondcns styrelse om att 200 

miljoner kronor av stiftelsens kapital skall betalas in till staten i lika stora 
delar under tiden 1993-1997. 

På Näringsdepartemcntcts uppdrag har en analys genomförts för att ytter
ligare belysa hur en reduktion av stiftelsens kapital, bl.a. mot bakgrund av 
det nuvarande läget på kapitalmarknaderna, skulle påverka finansierings
marknaden i norra Sverige. 

Norrlandsfonden har tvingats avskriva en betydande del av låneengage
mangen beroende på den rådande konjunkturen. Analysen visar att en stor 

återbetalning av medel till staten skulle leda till stora inskränkningar i Norr
landsfondens verksamhet. 

Enligt min mening är Norrlandsfonden ett viktigt näringslivsuppbyggande 

regionalpolitiskt instrument i norra Sverige. I avvaktan på att de föränd

ringar som regeringen föreslagit på riskkapitalmarknaden fått genomslag i 

norra Sverige bör Norrlandsfondens ekonomiska ställning inte förändras. 
Därför bör de två första delinbetalningarna av det belopp med vilket fondens 

kapital skulle reduceras inte genomföras. Den effekt på statsbudgeten som 

indragningarna skulle ge upphov till uppnås i stället genom att belastningen 

på anslagen för sysselsiittningsbidrag och nedsatta socialavgifter beräknas bli 39 



80 miljoner kronor Higrc niisla budgetår. Regeringen får SL'nare la stiillning 

till de resterande inbt:talningarna från fonden. 

5 Åtgiirdl'l'fiir all ji-iimja kvinnors jörctogandc 

I december J l)lJ I gav regeringen Niirings- och tcknikutvccklingsverket (NU

TEK) i uppdrag att uppriilla ett handlingsprogram för att friimja kvinnors 

företagande i stödområdet. I uppdraget ingick all analysera villkoren fiir tk 
kvinnliga företagarna. 

I oktober 1992 redovisade N UTEK ett förslag till handlingsprogram. 

Av analysen framgår all andelen kvinnliga företagare iir ca 15 lJ{., Vidare 

kan nämnas all 17 r;;) av de som startade företag år 1991 var kvinnor. De 

nystartade företagen finns friimst inom tjänstenäringarna. 

Analysen visar inte på nägra speciella skillnader mellan de kvinnliga före

tagarna i de län som undersöktes. Slutsatsen är all kvinnor som företagare 

möter likartade förutsättningar i hela landet. Skillnaderna mellan kvinnlig 

och manlig företagarkultur i allmiinhet bedöms ha större genomslag ;in de 

regionala skillnaderna. 

De särskilda förhällandena i det regionalpolitiska stödområdct med små 

marknader och stora avstånd gör del särskilt angeläget att där göra insatser 

för de kvinnliga företagarna eftersom dessa utgör en grupp med stor utveek

lingspotential. 

I NUTEK:s handlingsprogram finns ett tjugotal förslag. 

Några av förslagen är av elen karaktären alt de tämligen omedelbart kan 

beredas och genomföras. 

Jag ämnar, efter samråd med niiringsministern, därför senare föreslå rege

ringen all ge NUTEK i uppdrag att genomföra friimst de förslag som rör in
frastrukturen och nätverken för kvinnors företagande i det regionalpolitiskt 

prioriterade området. 

Jag kommer vidare att föreslå regeringen att anvisa medel ur anslaget D 6. 

Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder för nämnda ändamål. 

Förslag till förändringar avseendet.ex. beskattning, forskning, förb;ittrad 

statistik m.m. bereds vidare i respektive departement. 

Glesbygds- och landsbygdsinsatser 

Glesbygdsinsatserna utgör en viktig del av den samlade regionalpolitiken 

och bör även fortsättningsvis inriktas på alt ta till vara glesbygdens resurser 

och utvecklingsmöjligheter. 

Med glesbygd avses enligt förordningen ( 1990:643) om glcsbygdsstöd 

stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avsti'tnd till 

syssels~iltning eller seivicc samt sktirgårdar och liknande områden. Det an

kommer på respektive länsstyrelse att utifrån dessa riktlinjer avgöra vilka 

omri'tdcn i Hinet som är att betrakta som glesbygd. 

Mot bakgrund av att tlera länsstyrelser under senare år gjort utvidgningar 

av omr:°tdena st1v~il till liitortsnära glesbygd som till kommunernas centralor

ter eller andra större liitorter framhöll regeringen i förra årets budgetpropo

sition att en sådan utveckling inte kunde accepteras. Sedan dess har n:'igra 
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länsstyrelser gjort en omprövning av s111 omddcsavgriinsni11g med upp

stramning som följd. 

Glcsbygdsmyndighcten har i uppdrag att utviinkra glesbygclsi11s~1tserna, 

vilket inbegriper att noga följa hur glesbygdsstiidct anviinds. Myndigheten 

lämnade våren 1992 en rapport där liinsstyrelsernas avgränsningar för glcs

hygdstödet hade kartlagts. Rapporten hekriiftadc den bild jag givit i budget

propositionen av att stödområdena tiickte en alltför stor del av liinens yta. 

Myndigheten har diirefter följt upp rapporten med en studie av den geogra

fiska lokaliseringen av företag som fått glesbygsstöd. Av denna framgår bl.a. 

att stöd visserligen lämnats i centralorter, men att det rör sig om ganska få 
fall. Vidare konstateras att 35 % av stödföretagen finns niirmare iin 20 kilo

meter från tätorter med mer :h1 3 000 invånare. Sammanfattningsvis menar 

myndigheten att det är betydelsefullt att glesbygclsbegreppet inte iir helt sta

tiskt, varför några förslag till förändringar av gällande föreskrifter inte be

hövs. 

Glesbygclsmyndighetens rapport har gett ökad kunskap om hur liinsstyrcl

serna fördelar sina glesbygdsstödsmcdel geografiskt. Materialet medger 

emellertid inte några långtgående slutsatser om situationen i enskilda län. 

Jag utgår ifrån att myndigheten i sitt utvärderingsarbete fortsätter att studera 

dessa frågor på ett sådant sätt att detta senare blir möjligt. 1 avvaktan härpå 

föreslår jag nu ingen regclföriindring utan utgår ifrån att de länsstyrelser som 

inte redan påbörjat en översyn av sina glesbygdsstödsområden genomför en 

sådan i syfte att tillse att den utpräglade glesbygden verkligen prioriteras. 

Glesbygdsstöd lämnades under budgetåret 1991/92 med närmare 296 mil

joner kronor, vilket var 46 miljoner mer än under budgetåret dessförinnan. 

Stöd till företag lämnades under budgetåret 1991/92 med 254 miljoner kro

nor, vilket innebar en ökning med 48 miljoner jämfört med föregående bud

getår. Det var ca 2 000 småföretag som erhöll denna form av stöd med en 

beräknad sysselsättningsökning på I 800 arbetstillfällen. Dessutom trygga

clcs sysselsättningen för de 4 500 personer som fanns i företagen vid ansök

ningstillfället. En tredjedel av företagen fanns inom de areella näringarna. 

En tredjedel avsåg investeringar inom industri och hantverk medan reste

rande företag fanns inom servicenäringar och turism. 

Beloppsgränserna för stöd till företag och uthyrningsstugor höjdes så sent 

som den 1 juli 1992. Högsta belopp för avskrivningslån vid stöd till företag 

iir nu 450 000 kronor oc:h till uthyrningsstugor 75 000 kronor. 

Glcshygdsstöd i form av stöd till kommersiell service lämnades under bud

getåret 1991/92 med 42 miljoner kronor, vilket var i stort sett samma belopp 

som under föreg<°1ende budgetår. Denna stödform, som funnits sedan 1973, 

har enligt Konsumentverket givit mycket goda resultat. 

De bf1da glcsbygdsstödsformerna bedöms fungera i huvudsak väl för att 

främja sysselsättning och service i glesbygd. Att så är fallet har bl.a. styrkts 

av utviirderingar på regional nivå som genomförts av flera länsstyrelser. Nå

gon större genomgång av glesbygdstödcts användning och effektivitet på na

tionell nivf1 har emellertid inte genomförts sedan mitten av 1980-talet. Jag 

anser alt Glcsbygdsmyndighetcn. inom ramen fiir sitt löpande uppdrag atl 

utviirdera glesbygdsinsaber, bör genomföra en sädan genomlysning av stö

det till företag i glesbygder med avseende på stödets effekter, effektivitet 
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m.m. samt med beaktande av de förföuiringar som kan behöva göras med 
hänsyn till föriindradc utvecklingsförutsiittningar över tiden. Även om stö
det i stort är flexibelt kan utvecklingen över tiden stiilla krav på anpassningar 
som inte var förutsedda niir stödet en gång infördes. 

Ett exempel på förändringar i omgivningen vill jag ta upp redan nu. 
Vad gäller stödbcriittigade verksamheter finns, till skillnad mot i de regio

nalpolitiska foretagsstödsförordningarna, i glesbygdsstödsförordningen inga 
närmare bestämmelser. I princip kan alltså alla verksamheter som ger syssel
sättning få glesbygdsstöd. Dock finns viss praxis utvecklad och vissa län har 
av olika skäl gjort egna preciseringar. Under senare tid har antalet ansök
ningar om stöd ökat till verksamheter som niira anknyter till offentlig ser
vice. Rådande praxis har sedan länge varit att stöd inte lämnats till verksam
heter där kommun eller landsting normall är huvudman. Mot bakgrund av 
pågående avregleringar och privatiseringar har denna gräns dock blivit 
mindre skarp, varför jag finner anledning att här något beröra denna fråga. 

Min grundinställning är all olika former av service, privat eller offentlig, 
skall finnas så nära människorna som möjligt. Om investeringsstöd till före
tag i glesbygder kan medverka till såväl bättre service som ökad sysselsäll
ning är delta således positivt. Detta får emellertid inte innebära att möjlighe
ten all lämna stöd i sig påverkar anbudsförfarandet eller på annat sätt blir en 
del i en process diir statliga medel inte bör användas. Stöd bör heller inte 
lämnas till verksamheter, som på annat sätt är statsbidragsfinansieradc. En 
grundförutsättning måste dessutom vara att det gäller service som inte finns 
inom rimligt avstånd. Eftersom prövningen av sådana ansökningar innehål
ler avvägningar om servicenivåer m.m. bör länsstyrelsen samråda med lands

ting och kommun. 
Jag har tidigare redovisat min syn på behovet av sektorssamordning för all 

de regionalpolitiska målen skall kunna uppnås. Vad jag där anfört är givetvis 
i lika hög grad tilliimpligt för glesbygden. Det gäller t.ex. satsningar på ut
bildning, kommnnikationer osv. Det är av yttersta vikt att alla myndigheter 
och verk vid planering av sin verksamhet beaktar konsekvenserna för männi
skorna i glesbygden. Del bör vara en viktig uppgift för Glesbygdsmyndighe
ten att ha täta kontakter och överläggningar med sådana organ för att för
söka finna lösningar på eventuella problem för glesbygden. Myndigheten 
bör därigenom också kunna bli ett stöd åt länsstyrelserna i deras ansträng

ningar att åstadkomma samordningslösningar för att bibehålla service till 
hushåll eller företag i glesbygd. 

Vad i övrigt gäller Glesbygdsmyndigheten har den verkat sedan den 1 ja
nuari 1991, även om verksamheten hittills delvis präglats av en successiv 
uppbyggnad. Jag återkommer under anslagsavsnittet till min syn på hur 

myndigheten bör prioritera sina insatser under den närmaste tiden. 
Det är på regional och lokal nivå, så nära människorna som möjligt, som 

den resultatinriktade projektverksamhcten måste bedrivas. De enskilda 
människornas vilja att utveckla sin bygd vad gäller arbete, service, kultur, 
fritid osv. bör uppmuntras. 

Projekt som genomförs på central nivt1 I.ex. av Glesbygdsmyndighcten 
bör ha en övergripande nationell inriktning och ha utpräglad pilotkaraktiir. 
Regeringen har anslagit särskilda medel för riktade insatser på vissa sådana 
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nyckelomddcn. Det har gällt t.cx. åtgiirder för alt fiirbiittra förutsiittning

arna för kvinnor och ungdomar att bo och verka i glesbygden. Medel har 

ockst1 anslagits till det s.k. Ekokommunprojcktet som riktar sig till kommu

ner som bedriver utvecklingsarbcte med en ekologisk grunclsyn. Dii1vid har 

särskilda medel reseJVerats för glesbygdsinsatscr i sådana kommuner inom 

det regionalpolitiska stödområdct. 

En grundförutsiittning för att kunna utveckla glesbygden och landsbygden 

är att ta till vara den miinskliga kraften och de lokala resurserna. Över hela 

landet har miinniskor gått samman i bygdekommitteer eller i annan form för 

att utveckla sin bygd. Ca 2 000 aktiva hygclcutvecklingsgrupper arbetar i dag 

för lokal utveckling. Många ideer har kommit fram och en del har också kun

nat föJVcrkligas. Mycket återstår dock att giira. Folkrörelserådet Hela Sve

rige skall leva bedriver ett treårigt projekt under benämningen Landsbygd

Framtidsbygd som bl.a. syftar till stöd och rf1dgivning till sådana lokala grup

per samt opinionsbildning. För slutligt genomförande av verksamheten un

der 1993 och 1994 har regeringen beviljat Folkrörelserådet 4 miljoner kro

nor. Det lokala utvecklingsarbetet har hittills också fått stöd från länsstyrel

ser m.fl. Det bör också fortsättningsvis vara en viktig uppgift för länsstyrel

serna att stödja detta arbete genom att ge glesbygds- och landsbygdsinsat

serna tillriicklig prioritet vid fördelningen av medel för regional projektverk

samhct. 

Även på kommunnivå är det viktigt att det lokala utvecklingsarbetet upp

muntras och får stöd. Jag har tidigare nämnt behovet av sektorsövergripande 

lösningar och det gäller givetvis även pft den lokala nivån. I detta samman

hang vill jag nämna projektet 90-talets Byapolitik som genomförs av Glcs

bygdsmyndigheten, Folkrörclscrådet Hela Sverige ska leva och Kommun

förbundet tillsammans med ett tjugotal kommuner. l projektet har demokra

tiaspekten lyfts fram och som övergripande mål har satts, dels att stärka den 

lokala niv;'\ns inflytande över den egna bygdens utveckling, dels utveckla en 

kommunal planeringsstrategi som bygger på den lokala utvecklingskraften. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen föreslår riks
dagen att 

godkiinna vad jag förordat om stiftelsen Norrlandsfonden. 
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A. Arbetsmarknadsdepartementet m. 

A l. J\rbctsmarknadsdcpartcmentct m.m. 

llJlJl/'!2 Utgift 

1 lJlJ2/93 Anslag 

[ l)lJ3/94 Fiirslag 

-18 632 ono 
40 985 000 

42 524 ()I)() 

Beloppen avst:r de nuvarande anslagen A l. Arbetsmarknadsdepartementet 

uch A 3. Intnnationellt samarbett: cxkl. utgiftt:n för Svt:riges andel av lnter-

11atit 111ella arbetsorga ni sa t ionens (I LO) kostnader. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 

1992/93 

100 

40 985 000 

Heriiknad iindring 

1993/94 

föredraganden 

1 539 000 
~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 Bel<>ppct avser nuvarande anslagen A I. Arbetsrnark11adsdepartcrnc11tet och A 3. 
Internationellt samarbete exkl. Sveriges andel av JLO:s kostnader. 

Jag bedknar anslagsbehovet för niista budgetår till 42 524 000 kr. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell riintebeHiggning av statliga medelstlöden samt presenterat den mo

dell som hör tilliimpas. Arbetsmarknadsdepartementet kommer fr.o.m. 

budgetåret 1992/94 all tilliimpa denna modell. Departementet kommer diir

för att tilldelas ett riintekolllo med kredit i Riksgäldskontoret och medlen 

under anslaget A l. fors till ddta konto. 

Anslaget för Arbetsmarknadsdepartementet har budgeterats utan hiinsyn 

till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån 

p:°t lönekostnadspt1bgget, den ändrade finansieringsformcn för Statshiilsan, 

iivergfrngt:n till Hin i Riksgiildskontoret samt de nya principerna för budgete

ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna 

dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och 

siirskilda frågor avsnitt 2.2). Det belopp som kommer alt stiillas till dt:parte

mcntets disposition kommer att slutligt fastst:illas enligt de redovisade rikt

linjerna och kan diirför avvika fr<"m det nu budgeterade beloppet. 

Jag hcmstillkr att regeringen föres11'tr riksdagen 

att till Arbetsmar/.:.nadsdcpm1ementet för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett ramanslag pil 42 524 000 kr. 
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J\ 2. Utredningar 111.111. 

J9t!J/92 Utgift 14 297 000 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

19 036 nno 
17 220 ()()() 

Reservation I 5 9 I (i 000 

Med hiinsyn till den beriiknade omfattningen av utredningsverksamheten 

förordar jag att utredningsanslaget uppgår till 17 220 000 kr för budgetäret 

1993/94. Jag riiknar med 3 520 000 kr till utvärderings- och utvecklingsarbete 

vad avser arhetsmarknadsfrågor m.m. För övrig utrcdningsverksamhet i 

kommitteer och arhdsgrupper samt externa uppdragstagare riiknar jag med 

ett mnlelsbehov av 13 700 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett rese1va

tionsanslag på 17 220 000 kr. 

A 3. Internationella avgifter 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Fi,irslag 

1s 367 000 1 

16 130 0002 

16 130 000 

1 Avser utgiften för Sveriges andel av kostnaderna för ILO:s verksamhet budgetåret 
1991/92. 
2 Avser beriiknad utgift för Sveriges andel av lLO:s kostnader för budget[iret 1992/93. 

Fr;°111 anslaget betalas Sveriges andel av kostnaderna för ILO:s verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till /111ernationella a1-gijier för budgetåret J 993/94 anvisa ett för

slagsanslag på 16 130 000 kr. 

A 4. Arbctsmarknadsråd 

1991/92 Utgift 

t l)tJ2/<)3 Anslag 

1993/94 Förslag 

5 451 000 

6 170 000 

6 616 000 

Av Oera skiil har jag hhit kartliigga verksamheten med arhctsmarknadsrttd 

och arhetsmiljöråd. 

Ett av syftena var att se iiver den nuvarande utlandsbevakningen ptt ar

betsmarknadsomrftdet och belysa verksamheten mot bakgrund av tkt nya 

Europasamarbetet och de nya krav som detta kan komma att sUilla p[i bncd

nings-. utrednings- och förhandlingsinsatser. 

En viktig dd av kartliiggningen skulle samtidigt vara att ta reda p:i vilken 

nytta olika avniimare anser sig ha av verksamhcll'n samt vilka synpunkter de 

utsiinda sjiilva har. t.frijligheterna att effektivisera skulle iiven belysas. Kan
liiggningen avsttgs ge underlag kir en flirutsiittningsliis bedömning ;1v den nu

varande tirganisationen. 
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Organisationen omfattar fyra tjiinstcr som arbctsmarknadsråd och två Prop. 1992/93: I 00 
tjänster som arbctsmiljöråd (tidigare arbetsmiljöattachccr). Regeringen Bilaga 11 
(Arbetsmarknadsdepartementet) utser befattningshavarna att för viss tid 

tjiinstgöra vid svensk utlandsmyndighet. Tjänster för arbetsmarknadsråd 

finns i Bonn, B1yssel, London och Washington. Tjänster för arbetsmiljöråd 

finns i Bryssel och Ottawa. 

En arbetsgrupp fick i mars i år i uppdrag genomföra kartläggningen. Ar

betsgruppens förslag, Ds 1992:72, Utlandsrepresentationen inom Arbets

marknadsdepartementets område, presenterades i juli 1992. Förslaget har 

remitterats till AMU-gruppen, Arbetsmarknaclsstyrelsen, Arbctarskydds

styrelsen, Arbetslivscentrum, Arbetsmiljöfonden, Arbetsmiljöinstitutet, 

Svenska arbetsgivareföreningcn, Landsorganisationen i Sverige, Sveriges 

Akademikers Centralorganisation, Tjänstemännens Centralorganisation 

och Stiftelsen Sveriges teknisktvetenskapliga attachcverksamhct. Remiss

yttrandena finns tillgängliga i Arbetsmarknadsdepartt":mentet. 

Rcmissinstanscrna är i huvudsak positiva till arbetsgruppens förslag. 

Jag har gått igenom arbetsgruppens förslag och remissyttrandena. Jag har 

kommit fram till att verksamheten med de särskilda specialattachcerna be

hövs även i fortsättningen. Jag har också kommit fram till en rad åtgärder, 

grundade på arbetsgruppens förslag, som bör genomföras eftersom de syftar 

till att förbättra och ekonomisera verksamheten. Några av dessa åtgiirder är 

följande: 

- det ämnesmässiga bevakningsområdet begränsas, 

- uppgifterna för arbetsmarknadsråd och arbctsmiljör[1d integreras. Fiir-

söksvcrksamheten med arbetsmiljöråd upphör, 

- styrningen av verksamheten förbättras, 

- rapportering och rapportspridning effektiviseras, 

- bevakningen genom särskilt utsända koncentreras på sikt friimst till EG-

området och bör omfatta befattningar i Bryssel, i Bonn och i London 

samt en befattning som bör kunna täcka USA och Kanada. Bchovt.:t av 

en särskilt utsänd i London bör omprövas när nuvarande förordnande lö

per ut och när ytterligare klarhet föreligger om utvecklingen inom EG. 

Nya ansvarsområden kan bli aktuella, t.ex. Östeuropa och Sydostasien, 

- regeringen tillsätter samtliga befattningar efter ett öppet ansökningsför

farande. Nya kompetenskrav kommer att ställas. 

Genomförandet av förslagen i alla delar kan på några års sikt leda till en 

årlig kostnadsminskning med ca 25% av dagens kostnader som uppgår till 

9.4 miljoner kronor. 

För budgetåret 1993/94 förordar jag att anslaget förs upp med 6 616 000 

kr. 

Anslaget för arbetsmarknadsråden har budgeterats utan hänsyn till de tek

niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne

kostnadspålägget och de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 

Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av che

fen för Finansdepartementet. Det belopp som kommer att stiillas till rådens 

disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna 

och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 
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Hemställan Prop. 1992/93: 100 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bilaga l l 
att till Arbctsmarknadsråd för budgetåret J 993/94 anvisa ett för-

slagsanslag på (i (i I (i 000 kr. 
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B. Arbetsmarknad m.m. 

Jag kommer senare att föreslt1 regeringen en ombildning av AMU-gruppen 

till akt icbolag (prop. 1992/93: 152). Jag kommer därfiir inte att fiin.:sl;°1 n:°1gra 

anslag fiir J\MU-grupprn för niista budgetår. 

B I. Arbctsmarknadsvcrkcts förvaltningskostnader 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/!)4 f<iirslag 

2 (i 10 490 000 Anslagssparandc 84 927 ()()(} 

2 807 4(j9 000 

2 875 0 lli ()()() 

Fr;°111 anslaget bcrnlas utgifterna för AMV:s förvaltningskostnadcr, cxkl. ut

gifterna för den yrkesinriktade rehabiliteringen vid arbetsmarknadsinstitu

tcn (Ami). Utgifterna avser löner 111.m. för verksamheten vid arbetsfiirmed

lingen, länsarbetsniimndcrna och AMS. I utgifterna ingår vcrkcts kostnader 

för planering av hur landets arbetskraft skall utnyttjas under beredskaps

oeh krigstillstånd. 

f<ör Arbetsmarknadsverket gäller förordningen (1988:1139) med instruk

tion fiir J\rbetsmarknadsverket. 

Budget 

Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 

Aske kursgård 

1992/93 

2 807 469 000 

(1 874 794 000) 
0 

2 807 469 000 

Beräknad iindring 1993/94 

Föredraganden 

+67 547 000 

( +50 475 000) 

+67 547 ()()() 

Sammanställning iiver anlalel årsarbetare och lönekostnad under budgel:°irN 
1991/92 finansierade dels över anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets · 
fön·altningskostnadcr, dels över andra anslag 
------------------------------------
Placering 

AMS 
Linsarhctsniirnndcr 
Arbetsförmedling 
Ami 
Övriga 

SUMMA 

Antal 
tirsar
bctarc 

432 
1535 
5 615 
2 306 

249 

10 137 

Löne-
kostnad 
(I UOO-tal 
kronor) 

128 774 
393 433 

I 314 628 
626 2<)J 
40 83(1 

2 503 934 

Siffrorna i tabellen inkluderar 300 medarbetare inom arbetslivstj:inster, som 

finansieras genom uppdragsverksamhct och personal vid Aske kursgi'trd en

ligt AMS årsredovisning. 
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hirdclning av lönekostnader budget:'lret 1991/92 (I 000-tal kronor)· Prop. 1992/93:100 
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader (anslaget B 1) 
J\mi (anslaget C 4) 

I 714 514 Bilaga 11 
522 622 

Anstiillda med liinebidrag l l3 618 
Annan finansiering 15.'l 180 

SUMMA 2 503 934 

1 AMS 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 har AMS föreslagit att 

AMY, med hänsyn till det förväntade arbetsmarknadsläget, undantas från 
kravet på besparingar. 

AMS föreslår vidare att AMY för budgetåret 1993/94 tillförs 300 miljoner 
kronor under anslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader alter
nativt att AMS får använda 300 miljoner kronor av medlen under anslaget 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för förstärkning av arbetsförmedlingen. 
AMS föreslår även att AMY tilldelas medel motsvarande de administra

tiva kostnaderna för utbetalning av kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) och 

utbildningsbidrag. Regeringen föreslås uppdra åt AMY att upphandla dessa 
tjänster till lägsta möjliga kostnad eller att svara för utbetalningen i egen regi 

om detta skulle visa sig vara mest rationellt. 
AMS redovisar enligt RRV:s generella föreskrifter för myndigheternas 

anslagsframställningar budgetåret 1993/94 uppgifter om investeringsbehovet 

i anläggningstillgångar. 
AMS anför att den omläggning av metoderna för finansiering av investe

ringar och redovisning av tillgångar som nu sker i statsvcrket ställer krav på 
utveckling av system för myndigheternas investcringsplanering, kalkylering, 

tillgångsredovisning m.m. Sådana system saknas för närvarande i väsentliga 
delar, varför de begärda uppgifterna för AMS del utgör uppskattningar mer 

än regelrätta beräkningar. AMS bedömer investeringsbehovet för budget
året 1993/94 till ca 115 miljoner kronor. Häri ingår investeringar som avser 

arbctsmarknadsinstitutens verksamhet. 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 Minskningen av kostnaderna för administration 

Genom beslut av riksdagen våren 1991 med anledning av förslagen i prop. 
1990/91:150 bil. 11:9 rörande omställning och minskning av den statliga ad

ministrationen (bet. 1990/91 :FilJ30, rskr. 1990/91 :386) gäller ett besparings

mål för AMY ( exkl. arbetsmarknadsinstituten) på 70,6 miljoner kronor un
der tre budgetår. För budgetåret 1993/94, som är det tredje och sista budget

året i sparplanen, innebär beslutet en kostnadsminskning med 42,5 miljoner 
kronor i förhållande till medelstilldelningcn innevarande budgetår. AMS bör 

inte undantas från kravet på besparing. Det bör vara möjligt att även i ett 

försämrat arbetsmarknadsläge planenligt fortsätta arbetet med att effektivi
sera och minska de administrativa funktionerna. Jag vill erinra om att kost

nadsminskningen enligt riksdagens beslut inte får be.röra arbetsförmed
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Jag föresltir Ll:irför att liincmecilcn minskas med 21 miljoner kronor, som 

iir den del av minskningen av admini~trationskostnaderna som utgör lönn 

vid AMS och liinsarbetsniimndcrna. Vidare föreslt1r jag av samma skiil att 

iivriga fi\1valtningskostnader minskas med 21,5 miljoner kronor. 

AMS hnendcservice inom arbetsmarknadsutbildningen skall vara avveck

lad i och med innevarande budgetårs utg:°mg. För budget<1ret 1 lJ93/94 innebär 

detta en minskning av lönekostnaderna med 3,(i miljoner kronor. 

Jag kan inte tillstyrka AMS fiirslag att verket skall tillföras medel motsva

rande kostnaderna för utbetalning av KAS och utbildningsbidrag. Niir det 

giiller dessa utbetalningar skall utbetalaren göra en samordning mt:d övriga 

socialförsiikringar. Eftersom det iir fiirsiikringskassan som administrerar 

dessa, ter det sig mest rationellt att kir niirvarande inte flytta \iver utbctal

ningsfunktionen till n[igon annan instans. 

2. 2 Tillftillig fiirstiirk11i11g al' pe1:w11alc11 vid arbct.1förmcdli11ge11 

Den alltjiimt hiiga öppna arbetslösheten liksom det stora antalet personer i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder ställer stora krav på arbetsförmedlingens 

pcrsnnal. En tillfällig förstärkning av arbetsförmedlingen under niista bud

getår iir diirför ofrånkomlig. Jag återklHnmer till regeringen i denna frt1ga i 

samband med komplctteringspropositionen. 

De olika förstiirkta fiirmedlingsinsatscrna för invandrare och flyktingar 

för vilka 1m:del har anvisats under innevarande budgetår biir få fortsätta 

iiven nästa budgetår i oförminskad skala. Medlen hiirfiir beriiknar jag till 

50, 7 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Behovet av särskilda insatser 

för dessa grupper iir i rådande arbctsmarknadsliige minst lika stort som tidi

gare. 

2.3 A11skajji1i11g av praktikplatser för skolans behov 

AMS fick den 6 december 1990 i uppdrag att utreda frågan om praktikplats

anskaffning för grund- och gymnasieskolan. AMS hade i sin anslagsfram

stiillning för budgetåret 1991/92 föreslagit att ansvaret för denna verksamhet 

skulle föras över från AMS till kommunerna. AMS skulle utföra uppdraget 

i samråd med Svenska Kommunförbundet. Synpunkter på förslag skulle in

hämtas från dåvarande Skolöverstyrelsen och Landstingsförbundct samt ar

betsmarknadens parter. AMS har den 6 april 1992 avlämnat rapporten ''Re

dovisning och förslag i fr[1ga om anskaffning av platser för skolans arhetslivs

orienterandc praktik m.m.'' AMS förcsh'tr diir att ansvaret för anskaffning 

av platser för skolans yrkes- och arbctslivsoricntcring förs över till kommu

nerna den 1 juli 1993. Svenska Kommunförbundet har i en samrådsskrivclse 

den 4 september 1992 tillstyrkt förslaget under förutsiittning att kommu

nerna kompenseras för de ökade kostnader som ett iivertagande av ansvaret 

innebiir. 
Hittills har AMY anskaffat ca 475 000 platser per tir för skolans yrkes- och 

arbctslivsorientering varav ca 400 000 utgiir prao-veckor för grundskolan och 

resterande platser olika former av gymnasiepraktik. 

Den förestående liiroplansreformcringen kommer sannolikt att innebära 

förändringar i grundskolans behov av kontakter med arbetslivet. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 11 

50 



Ett genomförande av riksdagl'ns beslut (hd. l 99l/92:UhU16) om prop. Prop. 1992/93: I()() 
1990/91 :85 ''Viixa med kunskaper" om reformering av gymnasieskolan kom- Bilaga 11 
mer bl.a. att innebiira att skolan tar ett viiscntligt steg niirrnare arbetslivet 
och arbetsplatserna. Av propositionen framg\1r att skolans arbetslivskontak-
ter kommer att få en mer framskjuten stiillning och en fastare förankring i 
sjiilva undervisningen. Utbildningen vid de yrkesförbercdandc utbildnings-
programmcn kommer i ökad utsträckning att förliiggas till arbetsplatser 

utan rör skolan. För att kunna utöva det yrkespcclagogiska ansvaret kommer 

liirarna att hålla tät kontakt med arbetsplatserna och därmed kommer skolan 
att snabbt få ett omfattande och naturligt kontaktniit med arbetslivet. 

Efter samrf1d med statsrådet Ask föreslår jag att ansvaret för anskaffning 

av platser för skolans yrkes- och arbetslivsorientering förs över till kommu

nerna den l juli 1993. 

Kostnaderna för praktikplatsanskaffningen ingår i AMY:s förvaltnings
medel. För att kommunerna skall kunna ta över denna verksamhet bör 25 

miljoner kronor av medlen under förevarande anslag föras över till kommu
nerna. Chefen för Finansdepartementet har därför tidigare i dag under 

sjunde huvudtitelns anslag Statligt utjämningsbidrag till kommunerna före

slagit motsvarande höjning av utjämningsbidraget. 
Det ankommer på kommunerna att svara för den närmare utformningen 

av praktikplatsanskaffningen. För att övergången skall bli så smidig som 
möjligt bör det finnas möjlighet för kommunerna att upphandla tjänsten av 

AMY. Jag anser att AMS bör få behålla intäkterna från försäljningen av 

. tjiinster rörande skolans praktikplatsanskaffning. 

2.4 Förnyelse och effektii'isering inom arbetsfönnedlingen 

Den centrala uppgiften för AMY är att så snabbt som möjligt se till att ar
betssökande får lämpligt arbete och företagen den arbetskraft de behöver. 

Särskild uppmärksamhet skall ägnas grupper med svag ställning på arbets
marknaden. För att klara detta har arbetsförmedlingen börjat arbeta med 
olika former av service i grupp. Sedan introduktionen av jobbklubbsmetodi
ken i början av 1980-talet har verksamheten successivt byggts ut och under 
budgetåret 1992/93 har landets samtliga arbetsförmedlingar kunnat erbjuda 
någon form av jobbsökaraktiviteter. 

I rapporten "Jobbsökaraktiviteter för personer i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder" (F 1992:30) har RRY konstaterat att jobbsökaraktiviteterna till att 
börja med på många håll stötte på motstånd men att metoden allt mer accep

teras och uppskattas både av arbetssökande och personal. En del förmed

lingar har ansett att extra resurser är en förutsättning för gruppinriktat ar

betssätt. Andra har anammat metoden helt och sett den som en förutsättning 
för alt kunna klara av den ökade arbetsbelastningen i rådande konjunktur

läge. 

Alla utvärderingar av jobbklubbarnas resultat visar att deltagarna får ar

bete eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd snabbare än kontrollgrupper 

som fått traditionell service från förmedlingen. Dessutom är ungefär hälften 

av de lediga platserna, som deltagarna i jobhklubben letar fram, inte an

mälda till arbetsförmedlingen. Utgångspunkten för metoden är att det finns 51 



ett jobb for alla - också fflr dem med en svag ställning på arbetsmarknaden. Prop. 1992/93: 100 

Metoden :ir enligt min mening en viktig förutsiillning för all i dagens arbets- Bilaga l l 

marknadsläge med en hög tillströmning av sökande kunna ge samtliga ar-

betssökandc service utan att de prioriterade grupperna triings undan. 

Även i nuvaramk situation med låg efterfrågan på arbetskraft kan jobb

klubbarna redovisa goda resultat. RRV anser att det finns anledning för 

AMS att i samband med sitt uppföljnings- och utviirderingsarbctc noga följa 

resultaten hos förmedlingarna och då särskilt uppmärksamma eventuella 

skillnader i resultat mellan förmedlingar som valt olika arbetssätt och organi

sation . 

.Jag delar RRV:s uppfattning all det är angeläget all AMS stödjer utveck

lingen av nya effektiva arbetsformer bf1de inom platsförmedlings- och väg

ledningsomd1clet. Det behiivs en systematisk uppföljning av de olika arbets

sättens dfekter i förhållande till kostnaderna. Det är i högsta grad en led

ningsfråga att åstadkomma en utveckling av arbetsorganisationen som främ

jar mer kostnadseffektiva och kvalitetshöjande metoder. De stickprovsun

dcrsökningar som AMS hittills gjort visar att jobbsökaraktivitetcr starkt bi

dragit till att förkorta de arbetslösa personernas väntetider till både arbete 

och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag anser att det finns anledning att 

fortsätta att stimulera satsningen på ett gruppinriktat arbetssätt. Jag föreslår 

därför en fortsatt tillfällig förstärkning av lönemedlen för detta ändamål med 

219 miljoner kronor under nästa budgetår. 

De sammanlagda lönekostnaderna under anslaget Arbetsmarknadsver

kets förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 har jag beräknat till 

1 925,3 miljoner kronor ( + 50,5 miljoner kronor). Jag har dragit av de 42,5 

miljoner kronor, som utgör bcsparingskravet på AMS och länsarbetsnämn

dernas administrationskostnader. Av löncmcdlcn bör 5 miljoner kronor av

sättas för tillfälliga förstiirkningar av arbetsförmedlingen. Dessa medel bör 

få utnyttjas först efter särskilt beslut av regeringen. 

2. 5 FDn•alt11i11gskost11ader i Öl'T"igt 

En fortsatt satsning på ett gruppinriktat arbetssätt innebär vissa kostnader 

för t.cx. lokaler, telefon och kopiering m.m. Jag beräknar dessa tillfälliga 

övriga kostnader till 188 miljoner kronor. Jag vill understryka att de tillfäl

liga medlen för att introducera detta nya arbetssätt på sikt skall finansieras 

utan särskilt tillskott på medel och att det gruppinriktade arbetssättet skall 

ses som den naturliga och dominerande arbetsmetoden vid arbetsförmed

lingen. 

AMS investeringar i anläggningstillgångar och då främst ADB-utrustning 

skall under budgetåret 1993/94 finansieras genom lån i Riksgäldskontoret. 

Jag har beräknat låneramen till 275 miljoner kronor. Kostnaderna för ränta 

och amortering beräknar jag till 89 miljoner kronor. AMS har under budget

året 1992/93 lån i Riksgiildskontoret på sammanlagt 160 miljoner kronor, vil

ket avser kostnaden för investeringar i ADB-utrustning. 
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2.6 Ö1Tigt 

Flir innevarande hudget[ir har AMS eller, efter AMS hestiimmande, liinsar

bctsniimnderna bemyndigats att p[t vissa villkor avskriva lånefordringar upp

komna inom AMY som uppgår till högst 75 UOO kronor. Jag föreslår att mot

svarande bemyndigande l;imnas iivcn fiir niista budget<°tr. 

Verksamheten vid Aske kursgärd bekostas genom intiikter vid upplåtelse 

av kurslokaler m.m. Några medel behöver diirför inte anvisas för denna 

verksam hc t. 

1 likhet med vad som giiller under innevarande hudgctfir bör högst 50 mil

joner kronor under detta anslag fft utnyttjas för insatser inom den yrkesinrik

tade rehabiliteringen. Förutsiittningen iir att detta bedöms som mest angchi

gct vid en prioritering mellan förmedlingsinsatser resp. väglednings- och re

ha bil i tcringsinsa tscr. 

2. 7 Samma11fatt11i11g 

Kostnaderna under anslaget för det kommande budgetåret har jag beräknat 

till totalt 2 875 miljoner kronor ( + 64,8 miljoner kronor). Anslaget har bud

geterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av 

iindringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsfor

men för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya 

principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa ändringar 

har tidigare i dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Stats

budgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att stäl

las till AMY:s disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade 

riktlinjerna och kan därför komma att awika från det nu budgeterade belop

pet. 

2.8 Rä11tebdiigg11i11g av statliga medels/öden 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga mcdelsflödcn samt presenterat den mo

dell som bör tillämpas. Denna modell bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tilläm

pas också på AMY. Verket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med 

kredit i Riksgäldskontorct och medlen under förevarande anslag föras till 

detta konto. 

3 Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

l. medge att regeringen får bemyndiga AMS, eller efter AMS be

stämmande, länsarbetsnämnderna att _under budgetåret 1993/94 be

sluta om avskrivning av lånefordran som inte överstiger 75 000 kr upp

kommen inom Arhetsmarknadsverket under de förutsättningar som 

gäller för budgetåret 1992/93 (avsnitt 2.6 ), 

2. godkiinna att högst 50 000 000 kr av medlen under anslaget får 

anviindas för insatser inom den yrkesinriktade rehabiliteringen (av

snitt 2.6), 

Prop. 1 l)CJ2/()3: JO() 
Bilaga 11 
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3. till Arb.:tsmark11adsverke1.1· fö11'al111ingskostnader för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 2 875 016 000 kr. 
Vidare fiircslår jag att regt:ringcn bereder riksdagen tillfälle 

4. att ta del av vad jag anfört om överförandet av ansvaret för an
skaffning av platser för skolans yrkes- och arbctslivsoricntering till 

kommunerna (avsnitt 2.3). 

B 2. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

1991 /92 utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

20 006 477 000 1 

19 806 575 000 

28 448 611 000 

1 Anslagct har tagits i anspråk utöver anslagna medel med 346 072 000 kr. 

Från anslaget finansieras utbudsstimulerandc och eftcrfrågepåvcrkande åt
gärder. De utbudsstimulcrande åtgärderna syftar bl.a. till att underlätta 

främst den yrkesmässiga rörligheten på arbetsmarknaden samt att förstärka 
kompetensen i arbetslivet. Till de utbudsstimulerande åtgärderna hör bl.a. 

utredningskostnader, arbetsmarknadsutbildning inkl. utbildningsbidrag, ut

bildningsbidrag vid vidgad arbetsprövning och till ungdomar under 25 år vid 

jobbsiikaraktivitcter, ungdomspraktikplatser, bidrag till att starta egen nä

ringsverksamhet samt arbetslivsutveckling. 

De cfterfrågepåverkande åtgärderna består av beredskapsarbete, rekryte
ringsstöd, avtalade inskolningsplatser, insatser för flyktingar och invandrare 

samt otraditionella insatser. Dessa åtgärder riktar sig till de svagare grup

perna på arbetsmarknaden. Åtgärderna skall främst ses som en tillfällig lös

ning tills den arbetssökande mer varaktigt har löst sin sysselsättningssitua
tion. 

Utredningskostnader avser utgifter för reseersättning och traktamente 
som Himnas till den arbetssökande vid besök på arbetsförmedlingen samt för 
läkarundersökning och tolkhjälp. 

Flyttningsbidrag kan ges till den arbetssökande för bl.a. flyttkostnader och 
sökandercsor när han eller hon söker och antar arbeten utanför hemorten. 
Bidrag kan även utgå för inlösen av fastigheter och bostadsrätter från arbets

lösa som flyttar av arbetsmarknadsskäl. 

Arbetsmarknadsutbildning bedrivs dels genom särskilt anordnade kurser, 

dels inom det reguljära utbildningsväsendet för personer som är eller riske

rar att bli arbetslösa. Deltagarna vid arbetsmarknadsutbildning erhåller ut
bildningsbidrag. Bidrag kan även lämnas till arbetsgivare som anordnar ut

bildning för de anställda. 

Vidgad arbetsprövning syftar till att ge arbetssökande tillfälle att pröva 

olika slag av arbeten och skall ses som ett komplement till övriga vägled

ningsinstrument. Den arbetssökande erhåller utbildningsbidrag vid arbets

prövning. 
Ungdomspraktikplatscr iir en form av arbetsmarknadsutbildning med ar

betsplatsförlagd praktik for ungdomar under 25 år. Syftet är ge ungdomarna 

yrkespraktik och arbetslivserfarenhet. Utbildningsbidrag lämnas till ungdo-

Prop. 1992/93: 1 nu 
Bilaga .I I 
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marna under praktikperioden. Innan en ungdomspraktikplats anvisas skall Prop. 1992/93:100 
den unge fft möjlighet att delta i johbsökaraktiviteter. Även vid deltagande Bilaga 11 
i jobbsökaraktivitetcr lämnas utbildningshidrag. 

Bidrag till arbetslösa för att starta egen näringsverksamhet lämnas till per

soner som startar eget företag för att de skall klara sin försörjning i ett inled

ningsskecle. 
Arbctslivsutveckling iir en försöksverksamhct diir arbetslösa som uppbiir 

ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ges möjlighet att delta i aktiviteter 

som bibehåller och stärker deras anknytning till arbdsmarknadcn. 

Beredskapsarbete kan erbjudas sökande vars syssclsättningsproblem inte 

kan lösas genom förmedlingsinsatser eller olika slag av utbudspåverkande 

åtgärder. 

Avtalade inskolningsplatser kan ge ungdomar i åldern 18 och 19 år tillfällig 

sysselsättning. 

Rckryteringsstöd kan utgå vid en anställning som den sökande inte skulle 

ha fått utan stöd. Anställningsformen får vara tillsvidareanställning, provan

ställning eller tidsbegränsad anställning. 

Otraditionella insatser skall stimulera till förnyelse av arbetsmetoderna 

inom arbetsförmedlingsorganisationen och av de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna. 

Insatser för flyktingar och invandrare avser åtgärder som underlättar för 

denna grupp att få arbete. En åtgärd är förhöjt rekryteringsstöd där arbete 

kan vaivas med svenskundcivisning under högst tolv månader. 

Under de senaste budgetåren har det skett en mycket kraftig ökning av 

utgifterna för de aktiva konjunkturberoende åtgärderna. Budgetåret 

1989/90 uppgick de till 8,5 miljarder kronor, eller 0,6 % av BNP. Då syssel

sattes i genomsnitt I, I q,;, av arbetskraften i sådana åtgärder. För budgetåret 

1992/93 har '27,9 miljarder kronor, motsvarande 2 % av BNP, anvisats för 

denna typ av ;ltgärder. För dessa medel beräknas i genomsnitt 5,6 % av ar

betskraften kunna sysselsättas under budgetåret. 

I tabellen som följer redovisas anvisade medel för budgetåret 1992/93 inkl. 
medel på tilläggsbudget (prop. 1992/93:50 bil. 7, bet. 1992/93:FiU1, 

1992/93:AU2y, rskr. 1992/93:134) och beräknat antal personer i genomsnitt 
per månad fördelat på konjunkturberoende åtgärder. 
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Atgiird 

----------------
Ut rcdningskostnadu 
Flyttningsbidrag m.m. 
Siirskilt anordn;1d arbetsmarknadsutbildning 

" , utbildning:;bidrag 
Arbets111~1rknad'l1tbildning i det reguljiira 
u tbi I d11 i ngsviise ndct 
Ungdomspraktik, utbildningsbidrag 
Bidrag till utbildning i företag 
Elevso.::ial verksamhet vid 
arhctsma rk nadsu t bi I dn ing 
Bidrag till Komvux 
Bidrag till gymnasieutbildning 
Bidrag till utbildning vid folkhögskolor 
Vidgad arbetsprövning, utbildningshidrag 
J obbsökarak tivitetcr. u tbildningsbidrag 
lJ tbildningsvikariat 
Bidrag tilt start•1 egen niiringsverksarnhet 
Summa utbudsstirnulerande åtgärder 

Beredskapsarbete, rekryteringsstöd och avtalade 
inskolningsplatscr 
Bidrag till tidigarcliiggningar av 
affärsvcrksinvcstcringar m.m. 
Försökswrksamhcl med syssdsättningsskapande 
tJ!giirder 
ln;atsc:r för flyktingar och invandrare 
Bidrag för kostnader i samband med 
arbets! ivs u tveck I i ng 
Bidrag till allmänna samlingslokaler 
Summa efterfr<'igcpåvcrkande åtgärder 

Totalt 

1992193 
Kostnad 
Tkr 

l) 082 
200 000 

5 708 175 
5 516 102 

1817473 
5 800 636 

612 480 

66 373 
143 000 
67 000 

106 000 
28 481 
82 960 

114 450 
20 272 212 

6 193 363 

1000000 

]() 000 
147 000 

200 000 
50 000 

7 600 363 

27 872 5752 

Antal 
personer 
per månad 

50 IOO 

Il) 000 
75 000 

8 000 

13 000 
5 000 
5 000 

300 
l 400 

20 0001 

1 000 
197 800 

47 500 

4 000 

2 000 

20 0001 

1()() 

73 600 

271 400 

1 Kostnader för deltagare i utbildningsvikariat och arbetslivsutveckling bekostas inte 
frfin anslaget utan från arbetsmarknadsfonden men räknas in i de konjunkturbe
roende fllgärdcrna. 
~Av medlen har 8 066 miljoner kronor anvisats på tilläggsbudget. Av de totala rnl!dlen 
rn högst 450 miljoner kronor användas för otraditionella insatser. 

För budgetåret 1992/93 beräknas kostnaderna för statsbidragen till arbets

löshetsförsäkringen till ca 26 700 miljoner kronor efter avdrag för finansie

ringsavgiftcr. 

Kostnaderna för KAS, vissa utbildningsbidrag och statsbidrag till permit

teringslöncersällningcn beräknas uppgå till ca 6 000 miljoner kronor. 

Mot dessa utgifter på sammanlagt 32 700 miljoner kronor skall ställas de 

beräknade inkomsterna under budgetåret 1992/93 på ca 12 800 miljoner kro

nor och ingående balans på ca 6 800 miljoner kronor vid början av budget

året 1992/93. 

Med denna beräkning kommer underskottet att uppgå till sammanlagt ca 

13 000 miljoner kronor vid utgången av innevarande budgetår. 

1 Föredragandens Ö~'erväganden 

En arbetslöshet av nuvarande och beräknad omfattning för budgetåret 

1993/94 innebär en extrem belastning på statsbudgeten och arbetsmarknads

fondcn. Underskotten måste begränsas för att få en ekonomisk utveckling, 

som ger investeringar, tillväxt och därmed nya arbeten. För att i huvudsak 

Pror. 1992/9:1: l oo 
Bilaga 11 
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behålla nuvarande stora omfattning på de aktiva insatserna mot arbctslöshc- Prop. 1992/93:100 
ten föresl[1r jag i det följande en begri-insning av det kontanta stödet. I prin- Bilaga 11 
cip har då valts föriindringar som ger en kompe11sationsnivå som motsvarar 

den enligt sjuk- och arbctsskadeförsiikringarna. 

1.1 .Medelsb.:nikningcn 

Min bediimning är att n:surscrna för nästa budgetår - med justeringar för 

pris- och löneföriindringar samt vissa nödviindiga bcsparingsåtgiirdcr - hör i 

stort sett motsvara innevarande budget;lrs. Jag kommer strax att redovisa 

huvuddragen av den inriktning av resurserna som jag anser bör gälla. I sam

band med kompktteringspropositionen kommer jag att mer i detalj redovisa 

de eventuella justeringar och kompletteringar som kan bli nödvändiga. Det 

sammanlagda mcdcfsbehovct under anslaget bcriiknar jag dock nu till 

28 448 61 l 000 kronor under nästa budgetår. 

I fiiljande tabell redovisas, för budgetåret 1993/94, en preliminär bedöm

ning av kostnadernas fördelning och därur beräknade volymer för åtgär

derna under anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Arbe1s111arknadsutbildning och utbildning inom 
det rcguljiira utbildningsviisendet 
Ungdomspraktik 
Utbildningsvikariat 
Arbetslivsutvcckling 
[3ercdskapsarbete m.m. 
Ovriga t11giirder 

Sum111a 

1993/94 
Kostnad 
Mkr 

15 600 
5 900 

200 
6 300 

400 

28 400 

Antal 
personer 
per månad 

]()() oou 
75 000 
20 000 
20 000 
50 000 

3 000 

268 000 

Min avsikt är att inom angiven mcdclsram åstadkomma så många utbild

nings- och syssclsättningstillfällen som möjligt. Min bedömning är emellertid 

att det går att erbjuda utbildning och sysselsättning för minst ca 270 000 per

soner per månad inom denna medelsram under budgetåret 1993/94. Av ta

bellen framgfa inriktningen på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna under 

näst<t budgetår. Det innebär att de utbudsstimulerande åtgärderna priorite

ras före de efterfrågcpåverkandc åtgärderna. 

Jag kommer strax att närmare redovisa förslag till ändringar i fråga om 

arbctslöshctsersiittningarna och utbildningsbidragen. Vid hcriikningen av 

anslaget har jag tagit hänsyn till förslaget i fråga om utbildningsbidrag vid 

arbetsmarknadsutbildning och ungdomspraktik, vilket minskar mcdelsbc

hovet under förevarande anslag med ca l 400 miljoner kronor. 

l samband med komplctteringspropositioncn kommer jag att föreslå att 

vissa flyttningsbidrag slopas fr.o.m. den 1 juli 1993. Det gäller merkostnads

bidragct samt månadsrcsorna för byggnadsarbetare och kulturarbetare. 

Detta innebär en kostnadsminskning med sammanlagt 85 miljoner kronor. 

Vidare kommer jag att samtidigt föreslå förändringar i fråga om beredskaps

arbete, som jämfört med dagens regler skall innebära en kostnadsminskning 

med 600 miljoner kronor utan att volymen påverkas. Jag har tagit hänsyn 57 



till dessa kostnadsrninskningar vid min medelsbcriikning under förevarande Prop. 1992/91: I()() 

anslag. Vid medelsbcräkningen har jag äv.en beaktat sänkningen av arbetsgi- l3ilaga ] J 
varavgifterna med 4,3 procentenheter. Denna siinkning medför ett minskat 

medelsbehov om ca 280 miljoner kronor under anslaget. 

l. '.?Ändringar i fråga om arbetslöslzetsersällningama och 
uthilcb1i11gsbidrage11 

Niir det nuvarande finansieringssysternet för de kontanta understöden och 

utlJildningsbidragcn vid arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabi

litering m.m. infördes var grundtanken all kostnaderna för dessa skulle 

tiickas fullt ut av arbetsgivaravgifter och, i fråga om arbetslöshetsförsäk

ringen, dessutom egenavgifter. Detta finansieringssystem har emellertid inte 

en uppbyggnad som klarar av den nuvarande nivån på och utvecklingen av 

arbetslösheten. Ett växande underskott har därför uppstått. 

Enligt de beräkningar som föreligger nu kommer underskottet i arbets

marknadsfonden att öka från ca 13 000 miljoner kronor vid slutet av inneva

rande budgetår till ca 43 000 miljoner kronor vid utgången av budgetåret 

1993/94. 

Inom Arbetsmarknadsdepartementet har ett arbete påbörjats för all 

komma till rätta med underfinansieringen av de kontanta understöden och 

utbildningsbidragen. Jag har bl.a. för avsikt att återkomma till regeringen 

med förslag till tilläggsdirektiv till utredningen om en obligatorisk arbetslös

hetsförsäkring rörande finansieringsfrågorna. 

Den växande underfinansieringen kräver emellertid att vissa åtgärder vid

tas redan nu i avvaktan på att utredaren presenterar sitt förslag i mars 1993. 

Jag kommer därför att nu redovisa ett antal förslag som syftar till att minska 

kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen, KAS och vissa utbildningsbi

drng. Förslagen bör träda i kraft den 1 juli 1993. 

Jag föreslår således att fem karensdagar införs i både arbetslöshetsförsäk

ringen och KAS. Vidare förslår jag att kompensationsnivån i arbetslöshets

försäkringen sänks från 90 % till 80 % av den inkomst som den arbetslöse 

hade före arbetslöshetens inträde. Utbildningsbidragen för kassamedlem

mar bör då sänkas på motsvarande sätt. 

Den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen uppgår fr.o.m. den 

4 januari 1993 till 598 kr. Den högsta dagpenningen skall enligt 17 §lagen 

(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring följa löneutvecklingen för vuxna in

dustriarbetare. Enligt 18 § lagen ( 1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd 

används samma beräkningsgrund för att fastställa beloppet för KAS. 

Fr.o.m. den 4 januari 1993 uppgår stödbeloppet för KAS till 210 kr per dag. 

Nivåerna på utbildningsbidragen beräknas på samma sätt som för arbetslös

hetsförsäkringen och KAS. 

Jag föreslår att den nuvarande beräkningsgrunden för att fastställa ersätt

ningsbeloppen för högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen, KAS 

och utbildningsbidragen frångås. Vidare förslår jag att den högsta dagpen

ningen i arbetslöshetsförsäkringen sänks från 598 kr till 564 kr fr.o.m. den 1 

juli 1993, dvs. till samma nivå som gäller för år 1992. Samtidigt bör ersätt

ningsbcloppct för KAS på motsvarande sätt sänkas från 210 kronor per dag 58 



till l lJR kronor per dag. Även utbildningsbidragen som utgår till dem som är 
kassabcriittigade bi\r då sänkas till att motsvara den nya nivån i arbctslös

hctsfi\rsii k ri ngcn. 
Jag heriiknar all dessa förslag kommer att minska statens kostnader för 

arhctslöshctsfi.irsiikringcn med ca 4 (J00 miljoner kronor och for KAS med 
ca 200 miljoner kronor. Besparingen för utbildningsbidragen beräknar jag 
till ca I 400 miljoner kronor, varav 600 miljoner kronor avser bidrag som 
finansieras ur arhetsmarknadsfonden. Ökningen av underskollet minskas 

diirrncd med mer iin 5 000 miljoner kronor till ca 30 000 miljoner kronor 
under hudgcltirct 1993/94. 

Jag kommer i samband med komplcllcringspropositionen att redovisa 

mina förslag till den reglering i form av lagstiftning rn.m. som erfordras för 

all genomföra de nu föreslagna ändringarna. Vidare kommer jag att då redo
visa förslag till nödvändig lagändring för att avdragen för utbildningsvikariat 

fullt ut skall ske från arbetsmarknadsavgiflcrna. 

2 Hemstiillan 

Jag hcmstiil ler att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de av mig föreslagna riktlinjerna i fdga om karensda
gar och ersättningar inom arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta 
arbetsmarknadsstödet samt i fråga om utbildningsbidragen, 

2. till Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1993/94 an

visa ett rcscrvationsanslag på 28 448 611 000 kr. 

B 3_ Arbetsdomstolen 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

11 918 000 
13 212 000 
14 395 (}()() 

Arbetsdomstolen (AD) prövar mål riirandc kolkktivavlal samt andra ar
betstvister enligt lagen (1974:371) om riittegfmgen i arbetstvister. För dom
slokn g:ilkr förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomsto
len. 

1 Arbetsdomstolen 

Mftltillströmningen liksom mftlbalansen har fortsatt att iika under budget

;°irct 1991/92. AD har i årsredovisningen för budgetf1rct 1991/92 bedömt all 

handliiggningstiderna kunnat hållas på en acceptabel nivt1 men att underlag 
fi\r en niirmare redovisning av handl:iggningsliderna saknas. 

I den fiirenkladc anslagsframstiillningcn redovisar AD förhållanden som 

tmde ha en positiv inverkan på målgenomströmningen under budget<°iret 
1992/93. Domstolen har fått ökade resurser i form av en fjiirde ordförande. 

Rckryteringsliiget beträffande sekreterare i domstolen har förbiittrats. Den 
I april 1992 triidde vissa ändringar av rcgkrna i arbetstvistlagen i kraft. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 11 
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Dessa iindringar medför tillsammans med den investering i ADl3-tcknik som Prop. 1992/93: 100 

genomförts att domstolens arbetskapacitet höjs. Bilaga 11 
AD begär i den förenklade anslagsframställningcn alt domstolen dess

Utlllll forstiirks med ett ökat antal sekreterare och att den ckonomiadminist

rativa funktionen oeksr1 förstärks. AD begär att mcdel stiills till förfogande 

i form av ett ramanslag för budgetåret 1993/94 på 14 700 onn kr. 

2 Fi)redragandens iivcrvägandcn 

I propositionen 1991/92:84 om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i 

arbetstvister 111.111. uttalade jag min avsikt att återkomma till frftgorna om en 

förstärkning av AD och vilka målkategorier som bör kunna prövas av dom

stolen som första instans. Bakgrunden var att dessa frågor borde övervägas 

ytterligare. I propositionen liimnadcs förslag till åtgärder som syftade till att 

underHitta AD:s målhantering. 

Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag. Som en ytterli

gare {\tgärd för att förbättra arbetssituationen beslutade riksdagen om en 

ändring i arbetstvistlagen av innebörd att antalet ordförande i AD ökades 

frfö1 högst tre till högst fyra. 

AD har d~irefter i skrivelse den 25 juni 1992 framhållit att frågan om vilka 

målkategorier som skall kunna prövas av domstolen alltjämt står öppen. Det 

måste enligt AD anses angeläget att en definitiv ståndpunkt nu tas till vilka 

regler om riittegången i arbetstvister som skall giilla för framtiden. 

I en till skrivelsen fogad promemoria framhålls att AD ser optimistiskt på 

möjligheterna att med de förstärkningar som domstolen nu tillförs bemästra 

den kraftigt ökande arbetsbördan utan att besvärande balanser skall behöva 

uppstt1. Domstolens arbetsläge utgiir enligt AD inte något motiv för att 

ändra ordningen för prövning av arbetstvisterna. Det anförs vidarc att <.:n 

viktig förutsättning för att AD skall kunna fungera på ett tillfredsställande 

siitt är att det föreligger enighet mellan arbetsmarknadens parter om de 

grundläggande spelreglerna. Med hänsyn härtill bör enligt domstolen en för

ändring av riittegångsordningen för arbetstvister inte genomföras utan stöd 

av båda partssidorna. 

AD:s skrivelse har behandlats vid ett möte med arbetsmarknadens parter. 

Vid mötet uttalades ett starkt stöd för uppfattningen att inte vidta ytterligare 

förändringar av rättegångsordningen för arbetstvister. 

Jag delar denna uppfattning och avser diirför inte att aktualisera n<°igra för

iindringar av reglerna om rättegången i arbetstvister. Som AD framhåller iir 

det angeläget att det nu tas definitiv ståndpunkt i denna frt1ga. Jag kommer 

emellertid självfallet att noga följa hur AD:s arbetssituation utvecklar sig i 

framtiden. 

De mål som giillcr för treårsperioden 199!i92 - 1993/94 bör ligga fast. 

Domstolens verksamhetsmål iir dels att snabbt och effektivt samt med iakt

tagande av höga krav på rättssäkerhet avgöra de arbetstvister som anhiingig

görs vid domstolen, dels att leda rättsutvccklingen och främja en enhetlig 

riittstillämpning inom det arbetsrättsliga området. Som resultatkrav har an

givits att domstolen skall sträva efter att bcgriinsa handliiggningsticlerna och 

att utveckla den administrativa funktionen. 60 



AD miiste fortsiitta arbetet med att begränsa handläggningstiderna sär- Prop. 1992/93:100 

skilt mot bakgrund av den iikande mållillströmningen. Antalet ordförande i Bilaga 11 
domstolen har ökat till fyra, sekreterarnas behörighet har utvidgats och en 

heltidsanstiilld vice ordförande har fr.o.m. innevarande budgetår ansvar för 

ekonomi- och personaladministrationen. Dessa åtgärder bör leda till en 

ökad miilgenomströmning och effektivare ekonomiadministration. Jag är 

mot denna bakgrund inte beredd att tillstyrka AD:s begäran om ytkrligare 

forstiirkningar. Diiremot bedömer jag att domstolen saknar utrymme att till-

godose rationaliseringskravet för budgetåret 1993/94. 

De sammanlagda kostnaderna för domstolen under niista budgetår har jag 

beriiknat till 14 395 000 kr. 

Anslaget för AD har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar 

som m;'iste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, 

den ändrade finansicringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riks

giildskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Rikt

linjerna för dessa föriindringar har tidigare denna dag redovisats av chefen 

för Finansdepartementet (bil. l, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 

2.2). Det belopp som kommer att ställas till domstolens disposition kommer 

slutligt att faststiillas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika 

frtin det nu budgeterade beloppet. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell riintebeliiggning av statliga medelsflöden. Denna modell bör fr.o.m. 

budgetåret 1993/94 tillämpas också på AD . 

• ~ Hcmstiillan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetsdomstolen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag 

på 14 395 000 kr. 

B 4. Statens förlikningsmannacxpcdition 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

l 9'!3/94 förslag 

l 418 000 

I 534 000 

I 684 000 

Statens forlikningsmannaexpedition iir central myndighet för det statliga för

likningsviisendet. Expeditionen ansvarar vidare för statistiken över arbetsin

stiillelser i riket. För Förlikningsmannaexpeditionen giiller förordningen 

( 1988:653) med instruktion för Statens forlikningsmannaexpedition. 
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Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 

Ersättning till förlikningsmän 

1992/93 

3 

960 000 

(857 000) 

574 000 
I 534 000 

I Statens förlikningsmannaexpcdition 

Beriiknad iindring JCJ93/94 

Föredraganden 

+ 150 000 
( +45 000) 

+ 150 000 

Med hänvisning till svårigheten att beräkna antalet konflikter på arbets

marknaden och därmed storleken av de ersättningar till förlikningsmän som 

kan komma att utgå föreslår Förlikningsmannacxpeditionen i den förenk

lade anslagsframstiillningen att anvisade förvaltningsmedel tas upp som en 

förslagspost. Vidare yrkas ett med 100 000 kr förhöjt anslag motsvarande 

beräknad hyreskostnad som tidigare inte belastat expeditionen. 

För budgetåret 1993/94 föreslår myndigheten ett förslagsanslag på 

l 634 000 kr. 

2 Föredragandens överväganden 

Förlikningsmannaexpeditionen ingår sedan budgetåret 1992/93 i verksamhe

ten med treåriga budgetramar. 

Med hänsyn till svårigheten att bedöma omfattningen av antalet arbets

konflikter bör förvaltningsmedlcn även i fortsättningen anvisas i form av för

slagsanslag. Myndigheten har sedan år 1987 varit samlokaliserad med Läns

styrelsen i Stockholms län och har inte tidigare debiterats för hyreskostna

der. Från och med innevarande budgetär kommer Länsstyrelsen att ta ut 

hyra för de lokaler Expeditionen utnyttjar. För budgetåret 1993/94 beräknas 

myndigheten behöva ett tillskott för att täcka hyreskostnader. Rationalise

ringskravet på myndigheten iir tillgodosett genom neddragning av andra an

slag inom huvudtiteln. 

Medelsbehovet för nästa buclgetfir, inkl. hyreskostnader, har jag beräknat 

till 1 684 ()()() kr. 

Anslaget.rör Förlikningsmannacxpeditionen har budgeterats utan hänsyn 

till de tekniska justeringar som måste giiras till följd av ändringen av nivån 

på lönekostnaclspåHigget, elen tindrade finansieringsformen för Statshälsan, 

övergången till lån i Riksgiildskontorct samt de nya principerna för budgete

ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna 

dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. I, Statsbudgeten och 

siirskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndig

hetens disposition kommer slutligt att faststiillas enligt de redovisade riktlin

jerna och kan därför avvika frtrn det nu budgeterade beloppet. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 11 
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generell räntebeläggning av statliga medclsflöden. Denna modell bör fr.o.m. 

budgetåret 1993/94 tilliimpas också på Statens förlikningsmairnaexpedition. 

3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens för!ikningsmamzae.:..pcdition för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 1 684 000 kr. 

B 5. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

60 000 

77 000 

75 000 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i frågor som 

avser tillämpningen av lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfin

ningar. Nämnden består av ordföranden och sex ledamöter. Nämnden har 

en sekreterare som åtnjuter fast arvode. I övrigt har inte nämnden någon 

personal. 

Anslaget för budgetåret 1993/94 bör föras upp med 75 000 kr. 

Anslaget för Nämnden har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste

ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönckostnadspåläg

get, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i 

Riksgäldskontorct samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 

Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av che

fen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, av

snitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Nämndens disposition kom

mer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför av

vika från det nu budgeterade beloppet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 75 000 kr. 

B 6. Bidrag till vissa affärsvcrksinvesteringar 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

0 

1 000 

1 000 

Anslaget har inrättats fr.o.m. budgetåret 1984/85 (prop. 1983/84:150 bil. 4, 
bet. 1983/84:AU24, rskr. 1983/84:385). Från anslaget skall betalas tidigare

läggningsbidrag till affärsvcrksinvesteringar utanför statsbudgeten. Ansla

get disponeras av regeringen. 

Anslaget har hittills under innevarande budgetår inte utnyttjats. Anslaget 

bör föras upp med endast ett formellt belopp på l 000 kr. 

5 l?iksdc1gc11 /992i93. I .1a111/. Nr 1110. I/i/aga 11 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga l l 
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Jag hcmstiilkr att regeringen föreslår riksdagen Prop. 1992/93: 100 
att till Bidrag till l'issa ajjilrsverksi11ve.1·tering11r för budgetåret Bilaga 11 

J l)lJJ/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

B 7. Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 

1991/lJ2 Utgift 

1992/93 Anslag 

l 9<)3/94 Förslag 

<i 500 000 

5 500 ()()() 

2 500 (}()() 

I Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten hegiir för budgetåret 1993/94 ett bidrag 

på 2,5 miljoner kronor för personalutvecklings- och marknadsföringsinsatser 

samt elevsocial verksamhet. 

2 Föredragandens iiverviigande 

Stiftdsen skall under de In: första verksamhi.:tsfircn, t.o.m. år 1993, erhålla 

bidrag för att finansiera personalutvecklings- och marknadsföringsinsatser 

samt elevsocial verksamhet (prop. 1990/91 :2, bet. 1990/91:AU14, rskr. 

1990/91:28). Detta bidrag skall f1r 1993 uppgå till 5 miljoner kronor. För bud

getåret 1993/94 bör därför anvisas 2,5 miljoner kronor. 

Enligt den överenskommelse som tecknades med Finland och Norge med 

anledning av bildandet av stiftelsen f1r 1991 skall en uppföljning av verksam

heten ske efter stiftelsens två första verksamhetsftr. En sådan uppföljning på

går för närvarande. 

3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nonlkalollen för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag pf1 2 500 000 kr. 



C. Arbetslivsfrågor 

C 1. Arbctarskyddsverket 

199J/92 Utgift 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

351 105 000 

384 259 000 

387 645 000 

Anslaget avser Arbetarskyddsverkets verksamhet. Verket består av Arbe

tarskyddsstyrelscn och Yrkcsinspcktionen. 

Arbetarskyddsstyrclscn är central förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö

och arbetstidsfrågor, utom i fråga om fartygsarbete, samt chefsmyndighet för 

Yrkesinspcktionen. 

Yrkesinspektionen är regional tillsynsmyndighet på arbetsmiljö- och ar

betstidsområdet. 

De övergripande målen för Arbetarskyddstyrelsen och Yrkesinspektionen 

är att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt, inom arbetsmiljöområ
det, lagstiftningen om kemikaliekontroll efterlevs. 

1 Arbetarskyddsstyrelsen 

Arbetarskyddsstyrelsen har lämnat en förenklad anslagsframställning för 
budgetåret 1993/94, som är det andra året i den treårsperiod för vilken gjor

des en fördjupad prövning förra året. 

Arbetarskyddsstyrelsen begär inte några förändringar av den beslutade in

riktningen för verksamheten. 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens mening ledde emellertid oklarheter om 
avgiftsbeläggning av förhandsbedömningar och om omfattningen av insat

serna för europasamarbete till att en _tillräcklig resursprövning i vissa avseen

den inte kunde ske i den fördjupade prövningen. Styrelsen återkommer där

för med yrkanden om vissa resursförstärkningar som togs upp i den fördju
pade anslagsframställningen. Arbctarskyddsstyrelscn begär däivid att yr
kandet om medel för ytterligare 50 yrkesinspektörstjänster nu prövas. Sty
rehen begär även ytterligare medel för att kunna fortsätta och eventuellt öka 
deltagandet i det europeiska stanclardiseringsarbetet. Vidare yrkar styrelsen 
medel för vissa kostnader för ADB-investeringar samt att undantag görs från 
det generella rationaliseringskravct. 

Ett bcsparingsmål på 5 miljoner kronor för treårsperioden gäller för Arbe
tarskyddsvcrkct med anledning av riksdagens beslut våren 1991 rörande om

ställning och minskning av den statliga administrationen (prop. 1990/91 :150 

bil. II:9, bet. 1990/91 :FiU30, rskr. 1990/91 :386). Arbetarskyddsstyrelsen fö

reslår att besparingen läggs ut med 3,42 miljoner kronor på budgetåret 
1993/94. 

ProF. 1992/93:100 
Bilaga 11 
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2 Fifrcdragandens iivcrviiganden 

Sammanfattning 

Övergripande 111:
011 

De övergripande mfil som giiller för treårsperioden 1992/93 - t 9<J4/95 

bör ligga fast. 

:!.1 Rt:sultatbcdiim11i11g 

En återrapportering av resultatet av verksamheten skall ske i verkets årsre

dovisning som skall lämnas i september 1993. Arbelarskyddsstyrelsen har 

dessutom i regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 fått i uppdrag att ut

veckla metoder och system för uppföljningav mål och resultat i verksamhe

ten. 

2. 2 Slutsats 

De mål och riktlinjer som lades fast för verksamheten i 1992 års budgetpro

position biir giilla iiven för budgetf1rel 1993/94. 

En mer ingående resultatbedömning kan göras först se~lan Arbetar

skyddsstyrelsen kommit in med sin första årsredovisning. 

Arbelarskyddsstyrclsen har föreslagit resursfiirstärkningar för att kunna 

öka insatserna på vissa omrfalcn. Mitt förslag till ramanslag utgår från att 

insatserna på angivna områden prioriteras inom ramen för tilldelade medel 
med beaktande av de riktlinjer som g;iller för verksamheten. Jag förcslf1r 

emellertid att anslaget tillförs 5 miljoner kronor för att göra det möjligt för 

Arbetarskyddsstyrelsen att fortsiitta att aktivt deltaga i det europeiska stan
dardiseringsarbetet. Medlen har finansierats genom omprioritering inom de

partementets ansvarsområde. För standardiscringsarbetel har styrelsen för 
innevarande budgetår samt de två föregående budgetåren tilldelats särskilda 

medel på 4 miljoner kronor per f1r, jämte prisomräkning för de två sista [1ren 

(prop. 1989/90:150 bil. 5, bet. 1989/90:FiU40, rskr. 1989/90:358). 

Förslaget har i övrigt bcräknab med hiinsyn dels till del generella raliona

liseringskravet på 2 %, dels till besparingen i den administrativa verksamhe

ten på 3,42 miljoner kronor till följd av riksdagens beslut rörande omställ

ning och minskning av den statliga administrationen (prop. 1990/91: 150 bil. 

II:9, bet. 1990/91:FiU30, rskr. 1990/91:386). Återståe~de bespari~g om J,58 

miljoner kronor kommer att läggas ut för budgetåret 1994/95. 

Chefen för Finansdepartement<.:! har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntcbcliiggning av statliga mcdelstlödcn samt presenterat den mo

dell som bör tilHimpas. Arbctarskyddsverkct bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 

tillämpa denna modell. Arbetarskyddsstyrclsen bör diirför tilldelas ett riinte

konto med kredit i Riksgiildskontoret och medlen under anslaget C 1. föras 

till detta konto. 

Anslaget för Arbetarskyddsverket har budgeterats utan hänsyn till de tek-

· Prop. 1992/93: l 00 
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niska justeringar ~om måste göras till följd av iindringen av nivf111 på lönc

kostnadspåHiggct, den iindrade finansieringsformen för Statshälsan, över

gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete

ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa ändringar har tidigare denna dag 

redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och siir

skilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som skall st.ällas till myndighetens dis

position bör slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan där

för avvika från det nu budgeterade beloppet. 

3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetarskyddsverket för budgetåret 1.993/94 anvisa ett ram

anslag på 387 645 000 kr. 

C 2. Arbetsmiljöinstitutet 

Arbetsmiljöinstitutets uppgifter är att bedriva och främja forskning, utbild

ning och dokumentation inom arbetsmiljöområdet i syfte att förbättra ar

betsmiljön. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på en särskild proposition om forskning, till Arbets
miljöinstitutet för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag på 

172 252 000 kr. 

C 3. Yrkcsinriktad"rehabilitering 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

797 500 0001 

764 153 000 

787 783 000 

1 Reseivation 89 230 276 kr per den 30 juni I 992 

Från anslaget betalas anordnande och drift av Ami samt metodutveckling, 

forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. 

lAMS 

Resultatredovi~ning 

Ami arbetar i växande omfattning konsultativt. Deras tjänster används allt

mer för arbetssökande vid arbetsförmedlingarna utan att dessa sökande be

höver skrivas in vid instituten. 

Enligt AMS årsredovisning var i genomsnitt per månad 7 178 personer in

skrivna vid Ami budgetåret 1991/92, vilket innebar en ökning jämfört med 

de närmast föregående budgetåren, då det genomsnittliga antalet inskrivna 

sökande var knappt 6 700. Andelen arbetshandikappade sjönk från 62 % 
budgetåret 1989/90 och 57 % budgetåret 1990191 till 48 % budgetåret 
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1991/92. Också antalet sökande som skrevs ut från Ami till arbete eller ut- Prop. 1992/93: I 00 

bildning har sjunkit. Bilaga 1] 
En bidragande orsak - förutom de ökade svårigheterna på arbetsmarkna

den - är att Ami:s resurser i större utsträckning använts för kortare insatser 

där de sökande återgått till arbetsförmedlingen. Detta avspeglas också i att 
inskrivningstiderna har minskat från i genomsnitt 105 dagar budgetåret 

1990/91 till 93 dagar budgetåret 1991/92. 

AMS anser dock att det totala antalet arbetshandikappade som placerats 
i arbete/utbildning ger ett bättre mått på verksamhetens resultat. Ett skäl 

härför är att en större del av Ami:s resurser numera används för konsultativa 

insatser eller som utredningsresurser åt arbetsförmedlingen och att place

ringarna därför oftare görs av förmedlingen. Mätt på detta sätt har i genom

snitt ca 2 500 personer per månad lämnat förmedling och Ami för arbete eller 

utbildning under treårsperioden. 

Den 4 april 1991 gav regeringen AMS ett bemyndigande att besluta om 
den regionala organisationen av arbetsmarknadsinstitut med särskilda resur

ser för olika grupper funktionshindrade. Regeringen angav följande riktlin
jer för organisationsförändringcn: 

- också sökande med grava handikapp och flerhandikapp skall ges tillgång 
till service efter sina behov, 

- metodik och kompetens på resp. handikappområde skall kunna tillvara

tas och utvecklas. 

Enligt AMS har Ami:s särskilda resurser för olika handikappgrupper (f.d. 

Ami-S) decentraliserats för att öka tillgängligheten och anpassningen till lo
kala behov. 

AMS har redovisat organisationsförändringen i en särskild rapport till re

geringen. Specialresurser har kunnat etableras i fler län än tidigare och till
gängligheten till dem har ökat. Genom omfördelning inom anslaget har nya 
resurser kunnat byggas upp, främst för socialmedicinskt och psykiskt arbets
handikappade. 

Enligt AMS har ändringen av organisationen inte medfört några negativa 
förändringar i servicen till sökande med grava handikapp eller flerhandi

kapp. 
Ami med särskilda resurser är verkets specialistkompetens inom resp. 

handikappområde. Kompetens och metodik har uppmärksammats särskilt 

vid organisationsförändringen. Utvecklingsarbete och kunskapsspridning 

pågår bl.a. inom områdena datoriserad testning, datorbaserade arbetshjälp

medel, insatser gällande smärtproblematik och rehabilitering av hjärnska

dade. Utveckling av insatser för dyslektiker planeras. 

Medelsbelwv för budgetåret 1993/94 

AMS begär till arbetsmarknadsinstitutens verksamhet budgetåret 1993/94 

oförändrat anslag med 764 153 000 kr. Vidare föreslår AMS att anslaget un

dantas från kravet på besparingar med hänsyn till det svåra arbetsmarknads

läget. 
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2 Fiircdragandcns överviigandcn 

Sammanfattning 

DL: övergripande mål som g:illl för budgetåret 1992/93 bör ligga fast 

även under budgetåret 1993/94. 

Resultatbedömning 

RRV konstaterar i sin granskning av AMS årsredovisning att redovisningen 

av Ami:s verksamhet inte mäter de prestationer som utförs för sökande som 

inte skrivs in vid instituten. Vidare påtalar RRV att resultatredovisningen 

görs i absoluta tal, vilket gör det svårt att bedöma resultatet. Som exempel 

nämner RRV att det inte framgår hur stor andel av de arbetshandikappade, 

som har gått till arbete eller utbildning. En följd av att man inte annat än 

schablonmässigt kan ange hur stor del av Ami:s resurser som används för 

inskrivna sökande är, att det heller inte går att ange exempelvis kostnaden 
per månad för en inskrivning vid Ami. 

RRV har i en rapport (RRV dnr 23-91-2164) Yrkesinriktad rehabilitering 

inom AMY bl.a. tagit upp frågor om länsarbetsnämndernas styrning av 

Ami:s verksamhet, som ofta är otydlig och sällan innebär krav på resultat. 

Problemet är särskilt markant i fråga om Ami med särskilda resurser, bl.a. 

därför att dessa ofta ger länsövergripande service. 

RRV anser vidare att decentraliseringen av Ami-S resurser och den ökade 

tillgängligheten till dessa resurser är positiv. RRV bedömer också att AMS 

har gjort en lämplig avvägning vad gäller omfattningen av omorganisatio
nen. En alltför långtgående splittring av resurserna kan leda till svårigheter 

för personalen vid Ami-S att behålla och utveckla sin kompetens. 

Slutsats 

Som framgår av RRV:s olika rapporter kan det ta viss tid att utveckla bra 
resultatmått och redovisningar som fungerar effektivt i ett system med mål
och resultatstyrning. Ett arbete har nu inletts inom Arbctsmarknadsverkct 

för att ta fram bättre resultatmått. Regeringen har med anledning av den 
tidigare nämnda rapporten om yrkesinriktad rehabilitering inom Arbcts

marknadsverket gett AMS i uppdrag att komma med förslag om resultatindi
katorer m.m. för en bättre redovisning av resultat och prestationer. 

Boende för inskrivna vid Ami 

I en skrivelse den 27 mars 1992 har AMS föreslagit att för inskrivna sökande 
vid Ami, som genomgår yrkesinriktad rehabilitering på annan ort än hemor

ten, skall ersättning lämnas för den faktiska boendekostnaden. Vidare föror

dar AMS att boendeservice, dvs. personlig assistent, skall betalas genom 

kostnadsersättning inom ramen för utbildningsbidragct. AMS hänvisar i 

sammanhanget till praxis vid rehabilitering med rehabiliteringscrsiittning en-
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ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. J\MS förslag innebiir att boende 

och boendeservice för sökande med utbildningsbidrag fortsiittningsvis inte 

skulle delfinansieras från anslaget C 3. Yrkesinriktad rehabilitering utan i 
stiillct av medel under anslaget C 4. Yrkesinriktad rehabilitering: Utbild

ningsbidrag. 
Inskrivna vid Ami som fftr bostad och hocndescrvicc genom Ami betalar 

boendet med sitt traktamente. Kostnader som inte täcks av traktamentet be

talas från anslaget C 3. Yrkesinriktad rehabilitering. För egen del är jag inte 

beredd att föreslå ändringar i denna del. När det gäller sökande som behöver 

särskilt handikappanpassat boende som tillhandahålls av Ami bör den mer

kostnad som handikappanpassningen medför belasta anslaget Yrkesinriktad 

rehabilitering. Eftersom Ami till viss del är avsett att ge service till sökande 

med funktionsnedsättningar och boendekostnader för dessa sökande i dag 

belastar det nyss nämnda anslaget ser jag inte skäl att överföra merkostnads

delen till utgifterna för utbildningsbidrag. Vidare vill jag erinra om att rege

ringen i september år 1992 har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till 
en ny lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m. Jag återkom

mer till detta i min behandling av anslaget till Särskilda åtgärder för arbets-
handikappade. · 

Afedelsheräk11i11g 

För budgetåret 1993/94 beräknar jag till Yrkesinriktad rehabilitering 

787 783 000 kr ( + 23 630 000). Vid medclsberäkningen har jag tagit hänsyn 

till riksdagens beslut (prop. 1990/91:150 bil. II:9, bet. 1990/91:FiU30, rskr. 
1990/91:386) om omställning och minskning av den statliga administratio
nen. 

AMS kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att redovisa tillgångar enligt den 
nya budgetförordningen. Behovet av investeringar för arbetsmarknadsinsti
tutens verksamhet har beaktats vid beräkning av låneram för Arbetsmark
nadsvcrkct. I behandlingen av anslagct B 1. Arbetsmarknadsverkels förvalt
ningskostnader har jag redovisat förslaget om generell räntebeläggning av 

statliga mcdclsflöden. Medlen under ramanslaget C 3. Yrkesinriktad rehabi
litering föreslås föras till det räntekonto med kredit, som tilldelas AMS. 

Anslaget till Yrkesinriktad rehabilitering har budgeterats utan hänsyn till 

de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på· 

lönt:kostnadspålägget, den ändrade finansicringsformen för Statshälsan, 

övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete

ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna 
dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. l, Statsbudgeten och 

särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndig

hetens disposition bör slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och 
kan därför awika från det nu budgeterade beloppet. 

3 Hemställan 

Jag hcmstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 787 783 000 kr. 
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C 4. Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag 

1991/92 utgift 
1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

749 657 412 

506 470 000 
570 017 ()()() 

Fdn anslaget betalas utbildningsbidrag till inskrivna sökande vid Ami. 

lAMS 

För budgetåret 1993/94 begär AMS 800 miljoner kronor till utbildningsbi· 
drag till inskrivna vid Ami. 

2 Föredragandens överväganden 

Jag beräknar en volym om högst 300 000 deltagarveckor för budgetåret 

1993/94, vilket motsvarar ca 23 000 inskrivna deltagare. Kostnaderna för ut· 

bildningsbidrag för denna volym beräknar jag till 570 017 000 kr 
( + 63 547 000 kr). Vid medclsberäkningen har jag tagit hiinsyn dels till att 

den genomsnittliga kostnaden för utbildningsbidrag har ökat, dels till den 

sänkning av kompensationsnivån, som jag nyss har föreslagit vid min be

handling av arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag. 

3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Yrkesinriktad rehabilitering: Uthildningshidrag för budget

året 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 570 017 000 kr. 

C 5. Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

I 000 
1 000 

Anslaget avser uppdragsverksamhet inom den .yrkesinriktade rehabilite
ringen, s.k. arbetslivstjänstcr, riktad till företag och förvaltningar som vill 
använda sig av de kunskaper och erfarenheter inom området yrkesinriktad 

rehabilitering som finns inom Arbetsmarknadsverket. 

lAMS 

Enligt AMV:s årsredovisning uppgick länsarbetsnämndernas intäkter av 

uppdragsverksamheten till 193 miljoner kronor budgetåret 1991/92. Kostna

derna uppgick till 184 miljoner kronor. Årets resultat efter avskrivningar, 

blev 7 008 454 kr. Antalet konsulttimmar inom Arbetslivstjänster uppgick 

till 316 181 med en debiteringsgrad på 62 %, dvs. andelen debiteringsbara 

timmar av närvarotiden. Den genomsnittliga timkostnaden per debiterad 
timme var 389 kr. 
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AMS föreslår att Arbetsm;nknadsverket under anslaget C 5. Yrkesinrik

tad n:habilitering: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 tilldelas ett 

förslagsanslag på l 000 kr. 

2 Fiircdragandcns överväganden 

2.1 Rcs11!1a1hedömning 

RRV har i den tidigare nämnda rapporten om yrkesinriktad rehabilitering 

inom Arbetsmarknadsvcrkct tagit upp svårigheterna med att särskilja kost

naderna för intäkts- och anslagsfinansierad verksamhet inom samma myn

dighet. RRV tar också upp frågan om att konkurrensfördelar i förhållande 

till andra producenter kan uppkomma när en uppdragsverksamhet bedrivs 

parallellt med myndighetsvcrksamhet. Det innebär enligt RRV att särskilda 

krav bör stiillas på att konsultrollen i dessa fall är tydlig i förhållande till upp

dragsgivaren. Vidare har RRV påtalat problem med att behålla och utveckla 

kompetens hos Ami under uppbyggnaden av uppdragsverksamhetcn. AMS 

skall återkomma till RRV med en skriftlig redogörelse för de åtgärder som 

har vidtagits eller kommer att vidtagas med anledning av revisionsrapporten. 

Anslaget hör föras upp med endast ett formellt belopp om 1 000 kr. 

3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet för bud

getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

C 6. Särskilda åtgärder för arbetshandikappade 

1991/92 Utgift 5 984 073 000 

1992/93 Anslag 6 408 318 000 

1993/94 Förslag 6 386 203 000 

Anslaget omfattar arbetshjälpmedel och arbetsbiträde åt handikappade, nä

ringshjälp, anställning med lönebidrag och statsbidrag till skyddat arbete hos 

offentliga arbetsgivare. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade avser bidrag till arbetshjälpmedel el

ler anordningar på arbetsplatsen som behövs för att den handikappade skall 

kunna utföra sitt arbete, bidrag till arbetsbiträde samt expertmedverkan i 
sådana ärenden. Bidrag till arbetsbiträde skall göra det möjligt för handikap

pade att med hjälp av sådant biträde kunna utföra i stort sett normala arbets

insatser. Näringshjälp i form av bidrag skall ge en handikappad arbetssö

kande, för vilken det inte finns någon annan lämplig åtgärd som arbetsför

medlingen kan vidta, möjlighet att starta ett eget företag. Vidare betalas ex

pertutredningar i ärenden rörande näringshjälp från anslaget. 

Anställning med löncbidrag är en stödform som syftar till att stimulera ar

betsgivare att ge anställning åt arbetshandikappade för vilka andra åtgärder 

inte kan vidtas för att underlätta en arbctsplacering. 
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Bidrag enligt förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete Prop. 1992/93:100 
hos offentliga arbetsgivare avser bidrag till kommuner och i vissa fall andra Bilaga 11 
offentliga myndigheter för att ;rnordna skyddat arbete för personer som har 

särskilt stora svårigheter att få arbek på den reguljära arbetsmarknaden. 

lAMS 

1.1 Sökande med arbetshandikapp. 

AMS har särskilt redovisat utvecklingen i fråga om uppnådda resultat vad 

gäller placeringar i arbete och utbildningar av arbetshandikappade sökande. 

Resultaten, som avser samtliga siikande med arbetshandikapp, framgår av 

följande tabell. 

Antal arbetshandikappade i genomsnitt per månad som placerats i arbete eller 
utbildning budgetåren 1989/90 - 1991/92 

Budgetåren 
1989/90 1990/91 1991/92 

Anställning utan bidrag 
Fortsatt anställning hos samma arbetsgivare 
Lönebidrag 
Off. skyddat arbete (OSA) 
Sam hall 
Summa arbetsplaccringar 
Uthildningsplac. 
Summa placeringar i arbete och utbildning 

1. 2 Arbetshjälpmedel åt handikappade 

I 465 1 192 
552 542 
427 441 
I 11 74 
219 136 

2 774 2 385 
1 875 1 717 
4 649 4 102 

858 
327 
504 

95 
160 

1 944 
2 143 
4 087 

Utgifterna för bidrag till arbetshjälpmedel, arbetsbiträde och näringshjälp 

uppgick budgetåret 1991/92 till 102 miljoner kronor. Jämfört med närmast 

föregående budgetår då utgiften var 133 (1989/90) resp. 138 miljoner kronor 

(1990/91) har kostnaderna minskat, som en följd av att Arbetsmarknadsver
ket inte längre lämnar bidrag till redan anställda. 

Enligt nu gällande bcsliimmclscr omfattar arbetsförmedlingens ansvar ut

över arbetsplaceringen Liven de första sex anställningsmånaderna. Skälet till 

detta är att en prövotid kan behövas innan behovet av ett visst hjälpmedel 

kan bedömas. AMS föreslår nu att ansökningar om bidrag skall kunna prö

vas av arbetsförmedlingen under de första tolv anställningsmånaderna. 

AMS föresh'lr ett slopande av den nuvarande begränsningen, som innebär 

att bidrag till arbetshitriide och lönebidiag tillsammans inte får överstiga lö

nekostnaden för den funktionshindrade personen. 

Vidare föreslår AMS att bidrag till arbetsbiträde skall kunna lämnas som 

stöd för en grupp av arbetshandikappade, som successivt tränas in i en ar

betssituation som avses leda till anstiillning. Bidraget skall kunna lämnas till 

en arbetsgivare, som avsätter personal för särskilt omfattande arbetsledning 

eller - om någon annan än arbetsgivaren har kostnaden - till denne. 
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1.3 Anställning med lönebidrag Prop. 1992/93:] 00 

AMS bedömer att ytterligare 2 400 lönebidragsplatser per år behövs under Bilaga 11 

de niirmaste [iren till en kostnad av ytterligare 250 miljoner kronor utöver 

vad som anvisats för budgetåret 1992/93. 

Ca 500 av de tillkommande platserna skulle enligt AMS användas för ar

betshandikappade, som har en anställning som de varslats eller sagts upp 

från. Bidraget skulle i dessa fall anviindas fiir en anstiilld, som inte kan fort

sätta i sitt gamla arbete, men få andra arbetsuppgifter hos samma arbetsgi

vare. Bidraget bör, enligt AMS förslag, vara förknippat med vissa villkor. 

1. 4 Hnonligt stöd i arbetet 

AMS föreslår att verket skall få i uppdrag att genomföra en försöksverksam

het med utökat personligt stöd i arbetslivet. Försöket skall syfta till att un

derlätta för personer med stora funktionshinder att få arbete på den regul

jära arbetsmarkn::iden. 

Den föreslagna försöksverksamhcten bygger på en form av stöd till funk

tionshindrade personer, som prövats i USA och Canada och där benämns 

"supported employment". Den funktionshindrade personen får en speciell 

stödperson eller "coach" som stöd under en lång introduktion på en arbets

plats. Den funktionshindrade personen är anställd och i anställningsavtalet 

ingår att han/hon tillsammans med stödpersonen skall svara för att en viss 

mängd arbete utförs. Stödpersonen skall introducera och stödja den funk

tionshindrade på arbetsplatsen och tillsammans med denne se till att samt

liga avtalade arbetsuppgifter blir utförda. 

Liknande verksamheter har bedrivits inom Fountain Houses psykiatriska 

verksamhet samt i Örebro, dä~ kommun och landsting skapat en stiftelse 
med uppgift att stödja utvecklingsstörda personer. 

AMS föreslår att bidrag skall kunna lämnas till den huvudman (t.ex. stif

telse dler kommun) som har arbetsgivaransvar för stödpersonen. Stödet bör 

erbjudas på heltid under ett år med möjlighet till förlängning, dock högst två 

år. 
Ett viktigt syfte med försöket är att visa vilka arbetsrättsliga och andra 

frågor som det finns anledning att beakta, om en varaktig stödverksamhet 

införs. AMS avser att bygga upp försöksverksamheten successivt och bedö

mer att den i ett senare skede kan komma att omfatta högst 100 personer. 

Under budgetåret 1993/94 väntas verksamheten få mindre omfattning. AMS 

förutsätter att fulll bidrag, oavsett arbetsgivaransvar, utgår för att täcka lö

nekostnaderna för de stödpersoner som engageras i verksamheten. Kostna

derna för en fullt utbyggd verksamhet beräknas enligt AMS uppgå till när

mare 25 miljoner kronor per år. 
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2 Föredragandens i.ivcrviiganden 

2. I Resultatbedömning 

Sammanfattning De mål och resultatkrav som gällt för budgetåret 

199'.U93 bör ligga fast även under budgetåret 1993/94. 

Jag har i det föregäende (Inledning, avsnitt Arbetsmarknadsverkets resul

tat). iiversiktligt refererat vad AMS har redovisat i fr«iga om uppnådda resul

tat 111.m. AMS ~1rsredovisning visar enligt min mening alt verksamheten be

drivits med en sftdan inriktning att de uppsatta målen vad giiller insatser för 

arbetshandikappade har kunnat uppnås. Jag gör min bedömning mot bak

grund av det kraftigt försämrade arbetsmarknadsliiget, som inneburit stora 

sviirighetcr att få till stånd arbetsplaceringar av sökande med arbetshandi

kapp. 

Utgifterna för lönebidrag vid anställning av arbetshandikappade uppgick 

budgetåret 1991/92 till 5 241 miljoner kronor. I ftrsredovisningen har AMS 

bl.a. I:imnat uppgifter om den genomsnittliga kostnaden per sysselsatt och 

månad under de senast förflutna budgetåren. Den var lO 200 kr budgettm~t 

1991/92 resp. 8 300 kr budgetåret 1990/91. Samtidigt minskade antalet syssel

satta riiknat som mfrnadsgenomsnitt frän 44 800 till 43 000 personer. Utöver 

medel till liinebidrag betalades 530 miljoner kronor som bidrag till skyddat 

arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA). 

RRV har betriiffande den samlade koslnadsredovisningen påtalat att 

AMS inte niirmare har kommenterat eller analyserat orsaker till variationer 

i styckkostnader, s;)som t.ex. kvalitetsförändringar. Jag bedömer för egen 

del all det hade varit värdefullt med en granskning av vilka faktorer som kan 

ha lett till den förhållandevis kraftiga ökningen av genomsnittskostnaden för 

lönebidrag budgettmt 1991/92. Flera olika faktorer kan ligga bakom, t.ex., 

födndrade ulbetalningsperioder, löneökningar, höjda bidragsnivåer, cffck
kr av införandet av sjuklön från nyåret 1992. Höjningen kan oekså samman

h;inga m.::d att registren tidigare omfattade personer, som i realiteten hade 

liimnat arbetsmarknaden och som inte längre omfattades av bidrag. 

2. 2 S/11ts111s 

Jag har tidigare behandlat arbetsmarknadspolitiken våren 1993 och budget

;'\rct I 993/94, hl.a. i fr«iga om inriktningen av Arbetsmarknadsverkets insat

ser för sökande med arbetshandikapp. Jag har diirvid bedömt att AMY har 

nf1tt de resultat som krävts i dessa avseenden. 

Jag överg;'\r diirmed till mina förslag i övrigt för budgett1ret !993i94. För

slag av AMS som jag inte tar upp i det följande iir jag inte beredd tillstyrka. 

2.3 Arbetshjiilpmedel åt handikappade 

AMS ansvarar för arbetshjälpmedel dft en handikappad person anställs· och 

umkr de första sex anställningsmånaderna. AMS föreslår nu att tiden ut

striieks till de första tolv anställningsmånaderna. Som skäl för detta anger 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 11 

75 



AMS att det särskilt vid omfattande funktionshindcr kan behövas hingrc tid Prop. 1992/93:100 

att utreda behovet av arbetsplatsanpassning och hjälpmedel. Bilaga 11 

Jag tillstyrker AMS förslag. Det är angeläget att personer med omfattande 
funktionshindcr kan få erforderligt tekniskt stöd i arbetet och jag har förstå

else fiir att det i vissa fall kan ta tid att finna bästa möjliga lösning. Eftersom 

det handlar om ganska få fall bör merkostnaden bli marginell och kunna 

rymmas inom anslaget. Som AMS också påpekat kan hra hjiilpmedcl hidra 

till biittre arbetsprestationer och därmed minska behovet av lönchidrag. 

Jag iir inte beredd att tillstyrka AMS förslag om att bidrag till arbetsbi

träde skall kunna liimnas också då en grupp personer med funktionshindcr 

arbetstränar hos en arbetsgivare utan att vara anställda. AMS anger som ett 

exempel grupper inom omsorgsverksarnhetcn som arbetstränar på reguljära 

arbetsplatser. Pörslaget innebär en utökning av statens ansvar och diirmcd 

ökade kostnader. Som jag nyss har niimnt har regeringen ·i september 1992 
beslutat om en lagrådsremiss med förslag till en ny lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, m.m. Avsikten är att den enskilde handikap

pacle skall ha rätt till personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assi

stans. Assistansen skall vara förbehållen krävande eller i olika avseenden 

komplicerade situationer, t. ex. hjälp med personlig hygien, vid måltider 

m.m. Avsikten bör emellertid vara att assistansen diirutövcr också skall ges 

i andra situationer diir den enskilde behöver personlig hjälp för att komma 

ut i samhället, för att studera, för att delta i daglig verksamhet eller för att 

få och behålla ett arbete. 

2. 4 Amtiillning med lönehidrag 

Enligt AMS årsredovisning har i genomsnitt per månad 504 personer fått an

sliillning med löncbidrag budgetåret 1991/92, vilkt:t är något ner än de när
mast föregående budgetåren. 

Införandet av flexibla lönebidrag har lett till att fler placeringar sker hos 
enskilda arbetsgivare och färre hos allmännyttiga organisationer och statliga 

myndigheter. Bidrag till statliga myndigheter och allmännyttiga organisatio

ner liimnas vid nyplaceringar med en mindre andel av lönekostnaden än en

ligt det tidigare regelsystcmct - 85-96 % jämfört med tidigare 90-100 %. 
Bidragen till övriga arbetsgivare har ökat från 25-50 % till 3 7 - 67 % i ge

nomsnitt. 

2.5 Försök med stödpersoner. 

AMS har föreslagit att försök skall få göras mt:d en ny stödform, som inncbiir 

att en stödperson bistår en arbetstagare med funktionshinder ptt arbetsplat

sen under introduktion och triining. Den funktionshindrade personen har en 

reguljär avlönad anställning, medan stödpersonen är anställd av en myndig

het, organisation, stiftelse eller liknande, som ansvarar för att avtalade ar

betsuppgifter utförs. Förslag om en försöksverksarnhet av detta slag har förts 

fram bftdc av 1989 tirs handikapputrcdning i betänkandet (SOU 1992:52) Ett 

samhälle för alla (s. 322) och Psykiatriutredningen i bctiinkandct (SOU 

1092:73) Viilfärd och valfrihet (s. 356-357). Psykiatriutredningen bedömer 76 



all den föreslagna stiidmodellen är av särskilt stort intresse för psykiskt Prop. 1992/93:100 

störda. Bilaga 11 
Även jag finner det angeliigct all nya vägar prövas för att underlätta för 

människor med funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden och jag 

tillstyrker diirför J\MS förslag om en försöksverksarnhet på området. 13iclrag 

bör s;°iledcs kunna lämnas under högst två år till lönekostnader för stödperso

ner åt funktionshindrade, som behöver stödet för att kunna utföra avlönat 

arbete. Reglerna för liinebidrag bör därför vidgas så att bidrag kan lämnas 

till lönekostnaden för en stödperson som alternativ till att lönebidrag liimnas 

för elen funktionshindrade personen. Jag bedömer att försöket tills vidare 

kommer att bedrivas under budgetåren 1993/94 - 1994/95. Kostnaderna för 

försöksvcrksamheten uppvägs av ett minskat behov av lönebidrag. Jag före

sfö därför inget särskilt tillskott av medel till fiirsöksvcrksamheten. Försöks

verksamhct av liknande slag förcslf1s också av Samhall. Jag återkommer 

strax till detta. 

2. 6 Lönebidragsanstiillningar l'id vissa kult11rinstitutioner 

Reglerna för anställning med lönebidrag ändrades den 1 juli 1991. Bidraget 

var tidigare knutet till arbetsgivarkategori, men har nu gjorts flexibelt i den 

meningen att bidraget anpassas till den handikappade personens förutsätt

ningar, graden av nedsatt arbetsförmåga m.m. Bidragsandelen i det enskilda 

fallet fastställs i förhandlingar mellan arbetsförmedling och arbetsgivare. 

Det tidigare systemet innebar all statliga myndigheter och motsvarande 

var tillförsäkrade bidrag med 100 % av lönekostnaden inkl. lönebikostnader 

medan allmiinnyttiga institutioner och motsvarande fick 90 %. 
Riksdagen har uppmärksammat (bet. 1990/9l:AU12, rskr. 1990/91:165, 

bet. 1991/92:AU 16, rskr. 1991/92:249) effekterna av regeländringarna för 

vissa kulturinstitutioner med en stor andel lönebidragsanställda. Utskottet 

har bl.a. hiinvisat till att en interdepartcmental arbetsgrupp studerar frå

gorna. 

Arbetsgruppen har genom enkäter m.m. studerat vissa kulturinstitutio

ner, bl.a. andel och antal ansWllda med lönebidrag, utbetalda bidrag från 

Unsarbetsniimnderna m.m. Gruppens material finns tillgängligt inom Ar

betsmarknadsdepartementet (Lönebidragsanställningar vid kulturinstitutio

ner dnr A 4856/90). 

Arbetsgruppen har bl.a. funnit att vissa kulturinstitutioner har en stor an

del anställda med lönebidrag, som utför omfattande och för verksamheten 

väsentliga arbetsuppgifter. I syfte att få en budgetering som ger en mer rätt

visande bild av statens kostnader för kulturinstitutionerna förordar jag att, 

som en engångsåtgärd, en omfördelning sker av medel från tionde huvudti

telns anslag till Siirskilda åtgärder för arbetshandikappade till anslag under 

hl.a. elfte huvudtiteln. En motsvarande minskning förutses ske av lönebi

drag som Wnsarbetsniimnderna betalar till de aktuella institutionerna. 

Medlen skall anviindas s~t all de särskilt utsatta kulturinstitutionerna be

htlllcr ett incitament all anställa arbetshandikappade som arbetsförmed

lingen anvisar resp. bchfllla nu anställda med lönebidrag. Omfördelningen 

fi!resläs diirför inte giilla hela lönekostnaden utan endast så mycket att insti- 77 



tutionen kan svara för en rimlig del av lönen, i genomsnitt ca halva kostna- Prop. 1992/93:100 

den. Kretsen av institutioner, som kan omfattas av denna omfördelning, bör Bilaga 11 
begränsas till sftdana kulturinstitutioner där staten har ett särskilt ansvar för 
verksamheten och där de anställda med. lönebidrag utgör en så stor andel av 

de ansWllda att verksamheten iir helt beroende av deras arbete. Omfördel-

ningen bör sftlcdes begränsas till institutioner där minst ca 30 % av de an-

stiillda omfattas av löncbidrag. 

Kulturinstitutioner som berörs av denna omfördelning återfinns under 

elfte huvudtitelns anslag Riksarkivet och landsarkiven, Centrala musecr:

Myndighctcr, Centrala museer: Stiftelser, Bidrag till vissa museer och Bidrag 

till regionala museer. De till elfte huvudtiteln omfördelade medlen uppgår 

till 48 miljoner kronor. Vidare hör 2 miljoner kronor omfördelas till fjärde 

huvudtitelns anslag till Statens försvarshistoriska musfrr. 

De omfördelade medlen skall kunna användas endast till lönekostnader 

för anställda med löncbidrag som arbetsförmedlingen har anvisat. Effek

terna av ett genomförande av de särskilda åtgärder som jag har föreslagit 

beträffande liinebidrag vid vissa kulturinstitutioner bör noga följas och ut

värderas. 

Jag har i denna fråga samrått med cheferna för Försvars- och Kulturdepar

tementen, som i sina resp. anföranden närmare redovisar de belopp som till

förts till anställning med lönebidrag hos de olika institutionerna. 

2.6 Mt!dclsheräkning 

I min mcdelsberäkning har jag tagit hiinsyn till att kostnaderna för lönebi

drag minskar till följd av sänkningen av socialavgiften med 4,3 procentenhe

ter. Vidare har jag räknat av medel, som föreslås bli tillförda anslag till vissa 

kulturinstitutioner under andra huvudtitlar. För budgetåret 1993/94 beräk
nar jag därmed till arbetshjälpmedel åt handikappade, anställning med löne

bidrag och skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare 6 386 203 000 kr 
( - 22 115 000 kr). 

3 Ilcmställan 

Med h~invisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen förc

slftr riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört om bidrag till arbetshjälpmedel åt 

handikappade under en anställnings första tolv månader (avsnip 2.3), 

2. godkänna vad jag har anfört om försöksverksamhct med bidrag 

till stödpersoner åt handikappade (avsnitt 2.5), 

3. till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade för budgetåret 

I tJ93/94 anvisa ett reservationsanslag på 6 386 203 000 kr. 
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C 7. Bidrag till Sam hall Aktiebolag 

1991/92 Utgift 

1992/l)J Anslag 

1993i94 Förslag 

4 569 600 000 1 

5 000 750 000 

4 934 274 000 

1 Utgiften hiinför sig till det tidigare anslaget Uidrag till Stiftelsen Samhall. 

Från anslaget utgår bidrag till Samhall Aktiebolag för tiickande av merkost

naderna i koncernens verksamhet med utgångspunkt från koncernens upp

gift att bereda meningsfullt och utvecklande arbete åt arbetshandikappade 

där behoven finns. 

1 Samhall Aktiebolag 

I. I Verksamheten budgetåret 1991/92 

Budgetåret 1991/92 har präglats av en alltmer försämrad arbetsmarknadssi

tuation. Trots lågkonjunkturens effekter på flertalet av Sam halls affärsområ

den har koncernen utan lageruppbyggnad kunna bibehålla en sysselsätt

ningsnivå på nära 30 000 arbetstillfällen för handikappade eller 31,4 miljoner 

arbetstimmar. Rekryteringen har till nära hälften skett i de s.k. prioriterade 

grupperna med vissa mer omfattande funktionshinder, vilket inneburit att av 

totalt 2 900 nyanställda har ca 1 450 personer anställts från dessa grupper. 

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och var under budgetåret 1991/92 ca 

20 % jämfört med 22,5 % året innan. Närvaroförbättringen motsvarar ar

bete för 1 100 personer. 

Trots stora satsningar inom koncernen har antalet öwrgångar från Sam

hall-gruppcn till arbete på den reguljära arbetsmarknaden minskat till följd 

av det svåra arbetsmarknadsläget. Ca 630 personer eller 2,15 % av arbets

styrkan övergick till annat arbete under budgetåret. Enstaka företag har 

dock lyckats uppnå väsentligt bättre resultat. 
Inom koncernen pågår ett omfattande utvecklingsarbete för en rationell 

arbetsorganisation, god arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling, vil

ket bl.a. har stor betydelse för arbetet med övergångar till den reguljära ar

betsmarknaden. För att stödja de regionala Samhallföretagen har ett treårigt 

utvecklingsprojckt startat - "Utmaning 2 000". Samhallföretagen får utbild

nings- och projektstöd i ett förändringsarbete som integrerar arbetsorganisa

tion, material- och produktionsstyrning samt kvalitetssiikring. Ett annat ex

empel på särskilda satsningar är ett projekt som stöds av Arbetslivsfonden 

och som bl.a. gäller att ta fram bra handverktyg. Individinriktade insatser 

samverkar med och förstärker det generellt inriktade utvecklingsarbetet. En 

utvecklad rehabiliteringsmetodik är viktig inte minst för att kunna rekrytera 

personer ur de s.k. prioriterade grupperna och andra personer med omfat

tande funktionshinder. 

Sam hall har också anordnat arbetsträning i reell miljö i form av tillfälliga 

arbetsplatser. Genom försäljning av sådana rehabtjänster, där köparen - för

säkringskassa, företag - betalar hela kostnaden, kan Sam halls satsningar på 

utvecklande arbetsplatser tillgodose rehabiliteringsbehov hos breda grupper 

6 Riksdagen f'J9},,'93. I s<1111/. Nr 100. lJilaga 11 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 11 
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av l<'ingtidssjuka. Samhalls målsiittning iir dock att de tillfiilliga arbetsplat- Prop. 1992/93:100 
serna inte skall överstiga 5 q,;, av antalet ordinarie arbetstillfällen, eftersom Bilaga 11 

rehabtjiinsterna inte bh inkriikta p[1 den ordinarie verksamheten. 

Omstruktureringen från industripmduktion till sctvice och tjiinster har 

fortsatt. Ytterligare ca I 000 arbetstillfällen har tillkommit inom tjiinstesek

torn samtidigt som en motsvarande neddragning skett inom legoproduktion. 

Ca 4 000 personer eller 15 % sysselsiitts inom service och tjiinster. Pöriind

ringen har inneburit en resultatförbättring med ca 20 miljoner kronor. 

I anslagsframställningcn sommaren 1990 inför budgetåret 1991/92 bedöm

des att behovet av merkostnadsnsiittning skulle motsvara ca I IO, 7 <!,(; av lö

nekostnaden för de arbetshandikappade arbetstagarna vid en timvolym om 

31,4 miljoner arbetstimmar. Riksdagen beslutade (prop. 1990/91:100, bil. 

12, bet. 1990/91:AU12, rskr. 1990/91:165) om en merkostnadsersiillning på 

110,6 l/fi. 
Enligt bokslutet för Samhallgruppen uppgick behovet av merkostnadser

siittning budgetåret 1991/92 till 4 569,6 miljoner kronor inberäknat bidrag 

till fastighetsfonden. Faktureringen uppgick till 2 882, 9 miljoner kronor mot 

budgeterat 3 450 miljoner kronor. Som Sveriges största underlcveranti)r har 

Samhall i stor utsträckning drabbats av lågkonjunkturen. I förhfdlande till 

ckt förädlingsviirde som budgeterades sommaren 1990 har koncernen tappat 

350 miljoner kronor. Lönekostnaderna för arbetshandikappade anstiillda 

blev 3 777 miljoner kronor. Omstruktureringen till tjänsteverksamhct och 

kraftfulla neddragningar på kostnadssidan har dock gjort att resultatavvikel

sen under budgetåret kunnat begränsas till 150 miljoner kronor. 

I en skrivelse den 8 december 1992 har Samhall redovisat slutgiltigt behov 

av driftbidrag för budgetåret 1991/92. Med en bidragsprocent på I I0,6 % av 

lönekostnaden för arbetshandikappade anställda uppgftr bidraget till 4 177,3 

miljoner kronor, vilket belopp överstiger anvisade medel till driftbidrag, 

4 165 miljoner kronor, med 12 317 000 kr. 

1. 2 B olagsbi Id ningen 

Med förbeh;°dl for riksdagens godkännande av fiirslaget (prnp. 1991/92:91) 

om ombildning av Samhall till aktiebolag, m.m. uppdrog regeringen i mars 

1992 åt Stiftelsen Samhall att förbereda bildandet av ett siirskilt av staten 

heliigt aktiebolag samt, efter riksdagens godkiinnande, att bilda ett bolag be

nämnt Samhall Aktiebolag. Kammarkollegiet skulle enligt beslutet fortlö

pande underrättas om de åtgärder som vidtogs för att förbereda och genom

föra bolagsbildningen. Sedan riksdagen godkänt (bet. 1990/91:AU16, rskr. 

1990/91 :249) förslaget om ombildning av Sam hall till aktiebolag beslutade 

regeringen den 14 maj 1992 att uppdra åt Kammarkollegiet att som förctr:i

dare för staten emotta den egendom - i form av prclimin:ira halansr:ikningar 

per den 30 juni 1992 - som tillföll staten vid stiftelseorganisationens uppliis

ning. Egendomen skulle diirefter av Kammarkollegiet övcrhimnas som ap

portegendom till moderbolaget Samhall AB. Som likvid fiir apportegendo

men mottog Kammarkollegiet för statens riikning aktier i Samhall AB. :Vlo

dcrbolaget Samhall AB har sedan bildat de regionala dotterbolagen. 

Pör Stiftelsen Samhall giillande stadgar upph:ivdes den I juli 1992 genom 

ett regcringsbcslut den 25 juni 1992, 



I en skrivelse den 18 augusti 1992 har Sam hall redovisat uppdraget att för- Prop. 1992/93: l 00 

bcn:da och bilda Samhallbolagcn. I arbetet har ingått att anta bolagsord- Bilaga J 1 

ning, registrera de nya bolagen, återanställa stiftelseorganisationens perso-

nal i de nya bolagen, utse nya styrelseledamöter i dotterbolagen m.m. Sam-

hall har också utarbetat policydokumcnt och strategier för den fortsatta 

verksamheten. 

1.3 Verksamhetsinriktning hudgetäret 1992193 t.o.m. våren 1994 

Riksdagsbcslutct om Samhalls bolagisering innebar ett godkännande av vä

sentliga förändringar för Samhall, i stort enligt det framtidsprogram Samhall 

redovisat i rapporten "Samhall mot år 2000". 

Verksamheten kommer att fr.o.m. år 1993 internt planeras kalcnderårsvis. 

Tanken är att de nya ledningarna skall arbeta med år 1993 med utgångspunkt 

från framtidsprogrammet - "det tredje utvecklingsskedet mot år 2000". 

Strävan är bl.a. att fler personer med omfattande funktionshinder skall 

kunna få anställning, vilket bl.a. förutsätter en vidareutveckling av rehabili

teringsmetodiken inom koncernen. Samhall skall ha de många små arbets

platserna nära människorna, men samtidigt utnyttja stordriftsfördelarna för 

produktutveckling, inköp, marknadsföring m.m. En fortsatt omfördelning 

från underleverantörsverksamhet till arbeten inom tjänstesektorn skall ske. 

Under verksamhetsperioden beräknas ca 1 000 nya arbeten tillkomma, 

främst inom servicehus/restaurang, städscrvice och hemservice med motsva

rande neddragning på tillverkningssidan. Arbetet med "den utvecklande ar

betsplatsen" innebär satsningar på såväl individens utveckling och stöd behov 

i arbetet som en utvecklande arbetsplats, där den lilla arbetsgruppen står i 

centrum. 

Arbetet med övergångar till den reguljära arbetsmarknaden kräver ökade 

insatser mot bakgrund av arbetsmarknadsläget och Samhalls nya mer aktiva 

ansvar. Bl.a. har ett metodprogram tagits fram och speciella resurser avsatts 

för arbetet med övergångarna. 
För att klara dels riksdagens långsiktiga besparingskrav på företagsgrup

pen, dels delar av det driftunderskott som koncernen för med sig från bud

getåret 1991/92 avser Samhall att under verksamhetsåret se över koncernens 
förctagsindelning vad gäller de regionala bolagen samt starta några affärsbo

lag. Bl.a. planeras en fusionering av de regionala företagen i Blekinge resp. 

Kronobergs län, vilket bl.a. ger en kostnadsminskning med ca 4 miljoner 

kronor och utrymme för en bredare kompetens i teknisk anpassning och 

andra specialistfunktioner samtidigt som affärsverksamheten stiirks. Beslut 

har fattats om att för produktgruppen Kablage inrätta ett särskilt affärsbolag 

med fullständigt resultatansvar. Utredningar pågår, som kan leda till att yt

terligare affärsbolag eller andra koncerngemensamma samarbetsformer bil

das, bl.a. för att hitta koncerngemensamma synergieffekter. 

1. 4 Försök med stödpersoner åt arbetshandikappade 

Samhall hänvisar till Handikapputredningcns slutbetänkande (SOU 

1992:52) Ett samhälle för alla och förslag från utredningen om åtgärder för 81 



att lika arbetslivets tillgänglighet för miinniskor med sv[1rare funktionshin- Prop. 1992/93: I 00 

dcr. Bl.a. har utn:dningen föreslagit försöksverksamhet med siirskilda stiid- Bilaga 11 
personer vid anstiillning av handikappade. Samhall anser att modellen bör 

prövas och att en försöksverksamhet bör komma till stånd, diir Sam hall till-

handahåller si\dana stödpersoner i samband med övergångar från Samhall 

till arbete på den reguljiira arbetsmarknaden. 

1.5 Behov av slatlig e1:~iitt11ing 1993194. 

Fr.o.m. budgetf1ret 1992/93 tilldelas Samhall medel med ett fast krontalsbe

lopp i stiillet för ersiittning med en viss procentsats baserad p;l Jönekostnaden 

for de arbetshandikappade anställda. Samtidigt har det tidigare "timtakef· 

blivit ett "golv", som anger etl visst minsta antal arbetstimmar, som skall er

bjudas. Statsmakterna har vidare lagt ett besparingskrav på koncernen, som 

innebär att statens ersättning skall trappas ner, så att den för budgetftret 

1996/97 motsvarar högst lönekostnaden för de arbetshandikappade arbetsta

garna samt vissa kostnader för fastighetsfonden. 

Det di\liga konjunkturläget har lett till att utfallet för budgetåret 1991/92 

är drygt 150 miljoner kronor sämre än den tilldelade merkostnadsersätt

ningen. Att ta igen detta med en bibehållen sysselsätlningsnivå och priorite

rad rekrytering och dessutom klara statsmakternas besparingskrav torde inte 

gå att åstadkomma med en fortsatt låg nivå på orderingången. En utgfogs

punkt för alt kunna utlova besparingar budgetåret 1993/94 är att en vändning 

sker i konjunkturen under år 1993. Samhall yrkar även på en engångskom

pensation med 65 miljoner kronor av underskottet på 150 miljoner kronor. 

Enligt koncernens bedömning i anslagsframställningen skulle det med en så

dan kompensation vara möjligt att klara det långsiktiga kravet på resultat

förbättring. 
För budgetåret I 993/94 bedöms behovet av arbetstillfiillen för arbetshan

dikappade vara fortsatt stort. Koncernen planerar att, trots konjunkturläget, 

kunna klara 3 I, 9 miljoner arbetstimmar, vilket motsvarar ca 30 000 arbets

tillfällen. 

För budgetåret 1993/94 begär Sam hall en ersättning på 5 227 miljoner kro

nor. Exkl. kostnader för fastighetsfonden skulle detta motsvara en merkost

nadsersättning på 11 I ,6 % av lönekostnaden för arbetshandikappadc an

ställda. Timlönekostnaden budgetåret 1991/92 var enligt det preliminiira ut

fallet 119 kr. För budgetåret 1993/94 beräknas lönekostnaden för de arbets

handikappade arbetstagarna uppgå till 4 350 miljoner kronor, varav 250 mil

joner kronor utgör löneomräkning. 

Samhall har för 1992/93 och 1993/94 räknat med en faktureringsökning på 

2 %. Varje procentenhets förändring ger ca 30 miljoner kronor. 

Samhall har räknat med en besparing på 75 miljoner kronor för att följa 

besparingsprogrammet fram till 1996/97. 
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Beräknad resultaträkning för budgetåren 1992/93 och 1993/94 (miljoner kronor) 
---·--·· --------------------

Resultatr~kning Beriiknat Bcriiknat 
92/93 93/')4 

--------------------------··-----------
Fakturering 
Statlig merkostnadsersiittning 
Summa rörelseintäkter 
Lön arbetshandikappade 
Övriga kostnader 
Summa rörelsekostnader 
Planenliga avskrivningar 
Resultat efter plan. avskrivningar 
Finansnetto 
Resultat efter finansnetto 
Engångsersättning 

1.6 Fastighetsfonden 

2 900 
.s 000 
7 900 

- 4 !()() 

- 3 400 
- 7 500 

-270 
130 
80 

210 

2 960 
5 257 
8 217 

- 4 350 
- 3 470 
- 7 820 

- 30() 
97 
60 

157 
65 

Samhalls lokaltillgångar i 251 egna fastigheter och 110 förhyrda fastigheter 

uppgår till ca 1 150 000 kvm. För budget:"tret 1993/94 beräknas avskrivning

arna på egna fastigheter till 235,8 miljoner kronor och hyror, räntor samt 

övriga kostnader till 225 miljoner kronor. Hyresintäkterna beräknas uppgå 

till 10,8 miljoner kronor. Nettokostnaden uppgår därmed till 450 miljoner 
kronor. Samhall begär ersättning för de planenliga avskrivningarna beräknat 

på ett belopp som ligger mellan åtcranskaffningsvärdet och marknadsvärdct. 
Av den begärda ersättningen på 5 227 miljoner kronor för driftskostnader 
och fastighetsförvaltning avser 50 miljoner kronor en uppräkning av bidraget 

till fastighetsfondcn. 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 Resultatbedömning 

För budgetåret 1991/92 har inte uppställts specifika resultatkrav på Samhall
gruppen på samma sätt som gäller för myndigheter med fleråriga budgetra
mar. Däremot har Samhall årligen redovisat uppnådda resultat i fråga om 
sysselsättningsvolym, övergångar till arbete på den reguljära arbetsmarkna
den samt rekryteringen av sökande från de s.k. prioriterade grupperna. 

T.o.m. budgetåret 1991/92 hade Samhall, som då fortfarande var en stiftel
seorganisation, en högsta gräns för antalet bidragsberättigade arbetstimmar. 
Trots minskande orderingång har Samhall kunnat upprätthålla en sysselsätt
ningsvolym som i stort sett ligger på den angivna högsta nivån 31,9 miljoner 

arbetstimmar. Också rekryteringen av sökande med vissa mer omfattande 

funktionshindcr har, som Samhall redovisat, legat på en hög nivå. Antalet 

övergångar från arbete inom Samhall-gruppen till den reguljära arbetsmark

naden har minskat under budgetåret, vilket har sin förklaring i det kraftigt 

försämrade arbetsmarknadslägct. Likaså har den lågkonjunkturen med 

minskad orderingång medfört att förctagsgruppens ekonomiska resultat bli

vit något svagare iin väntat under 1991/92. 

Jag har också noterat att Samhallbolagen nu genomför tämligen omfat

tande strukturförändringar. Det gäller både branschinriktningar och organi
sationstrukturen. Det sker således en minskning av tillverkning och en mot-

Prop. 1992/lJ3: 100 
Bilaga 11 
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svarande ökning av tjänster och service samtidigt som organisationsstruktu
ren förändras med sammanslagning av regionala företag, bildande av siir
skilda branschföretag m.m. 

2. 2. Slutsats 

Riksdagen har beslutat (prop. 1991/92:91, bet. 1991/92:AU 16, rskr. 
1991/92:249) om inriktningen av Samhall-bolagcns verksamhet samt om mål 
och resultatkrav på verksamheten att gälla fr.o.m. budgetåret 1992/93. Av 
Samhalls redovisning framgår att företagsgruppcn redan under budgetåret 
1991/92 i tillämpliga delar verkade med den senare av riksdagen fastslagna 
inriktningen. Den pågående omstruktureringen av Samhalls verksamhet syf
tar bl.a. till att minska kostnaderna för verksamheten i enlighet med de eko
nomiska krav som statsmakterna har stiillt på verksamheten. Jag har också 
kunnat konstatera att Samhall når tillfrcdställande resultat vad gäller de so
ciala målen för verksamheten. Mot denna bakgrund bör inriktningen av 
Samhalls verksamhet ligga fast budgetåret 1993/94. 

2.3 Försök med stödpersoner 

Vid behandlingen av anslaget till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade 
har jag nyss förordat (avsnitt Särskilda åtgärder för arbetshandikappade, 
2.5) vissa ändringar av reglerna för lönebidrag så att Arbetsmarknadsverket 
ges förutsättningar att bedriva försök med stödpersoner. Även Samhall vill 
bedriva försök på området. I fråga om Samhall ligger en sådan verksamhet 
mycket nära verksamhet som redan bedrivs, t.ex. inom s.k. inbyggd verk
samhet eller i form av stöd i samband med anställdas övergång till arbete hos 
annan arbetsgivare. Det vore enligt min mening av stort intresse att försök 
med stödpersoner bedrevs också av Samhall så att alternativa sätt att organi
sera verksamheten kan prövas. Med de ändringar som genomförts av statens 
bidrag till Samhall AB finns inga hinder i regelsystemct för en sådan försöks
verksamhet i och med att bidraget inte längre grundas på visst antal bidrags
berättigade arbetstimmar. Dock bör Samhall kunna tillgodoräkna sig den ar
betsinsats som stödpersonerna utför niir det gäller att svara mot statsmakter
nas krav på viss minsta sysselsättningsvolym, förutsatt att stödpersonerna 
inte är sådana arbetshandikappade anställda, vars insatser redan inräknats i 
timvolymen. Ett skäl till detta är att statens stöd i denna modell lämnas för 
stödpersonens insats och inte för den handikappade, som i stället uppbär av

talsenlig lön. 

2. 4 Medelsberäkning 

För Samhall gäller ett bcsparingskrav, som innebär att behovet av ersättning 
från staten successivt skall minska under en femårsperiod, så att bidraget 
budgetåret 1996/97 högst svarar mot lönekostnaden för de arbetshandikap
pade arbetstagarna samt vissa kostnader för fastighetsfonden. Till följd av 
besparingskravct har jag gjort en neddragning vid medclsbcräkningcn med 
100 miljoner kronor efter pris- och löncomräkning. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 11 
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Jag avser senare att föreslå regeringen att utbetalningsperiodcrna for bi- Prop. 1992/93: ]()() 

draget till Samhall Al3 ändras till mfmadsvisa utbetalningar i förskott i stället Bilaga 11 
för som för närvarande för två månader i förskott. Vidare har jag i min me
ddsberiikning tagit hänsyn till att kostnaderna minskar till följd av alt social-

avgiften siinks med 4,3 procentenheter. Dock bör Samhall få tillgodogöra sig 

motsvarande kostnadsminskning vad gäller lönekostnader för s.k. direktan-
ställd personal. Jag förutsätter vidare att Samhall AB fortsättningsvis sjiilva 

svarar för försäkringskostnader för anläggningar m.m. Sammantaget beräk-
nar jag ett anslag på 4 934 274 000 kr (- 66 476 000 kr) för budgetåret 1993/94. 

3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Samlzall Aktiebolag för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett reservalionsanslag på 4 934 274 000 kr. 

C 8_ Bidrag till Samhall Aktiebolag för vissa skatter m.m. 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

1000 

1 000 

Anslaget avser medel för betalning dels av vissa skaller som har samband 

med ombildningen av stiftelseorganisationen Samhall till aktiebolag, dels av 
vissa kvarstående skatter som påförts den tidigare stiftelseorganisationen till 

följd av reformerad företagsbeskattning. 

1 Samhall Aktiebolag 

Samhall har begärt att anslaget till Bidrag till Samhall AB för vissa skatter 

skall bibehållas även budgetåret 1993/94, eftersom viss skattebelastning, 
som anslaget avser att betala, kan kvarstå från tidigare budgetår. 

2 Föredragandens övervägande 

Frågan om kompensation för ökad skattebelastning för Samhall har behand
lats av riksdagen (prop. 1991/92:91, bet. 199J/92:AU16, rskr. 1991/92:249). 
Jag tillstyrker Samhalls förslag att anslag för ändamålet tas upp även för bud
getåret 1993/94. 

3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Samhal/ Aktiebolag för l'issa skatter m.m. anvisa 

ett förslagsanslag på 1 000 kr. 
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D. Regional utveckling 

Jag föreslår att medel för regional utveckling för budgetåret l 993/94 sUills till 
regeringens förfogande över följande anslag och till angivna huvudändamål. 

Anslag 

D 1. Lokaliscringshidrag m.m. 

D 2. Regionala utvccklingsinsatser 

D 3. Täckande av förluster på grund 
av kreditgarantier till företag i 
glesbygder m.m. 

D 4. Ersättning för nedsättning av 
socialavgifter 

D 5. Sysselsättningshidrag 

D 6. Särskilda regionalpolitiska in
frastru kturåtgärdcr m.m. 

D 7. Glesbygdsmyndigheten 

D 8. Expertgruppen för forskning 
om regional utveckling (ERU) 

D 9. Kapitaltillskott till en utveck
lingsfond för Västnorden 

D 10. Transportstöd 

D 1. Lokaliseringsbidrag m.m. 

Huvudändamål 

Lokaliserings- och utvecklingsbi
drag (centrala beslut) 
Lån till regionala investmentbolag 

Lokaliserings- och utvccklingsbi
drag (regionala beslut) 
Glesbygdsstöd 
Regional projektvcrksamhet 

Infriande av kreditgarantier. 

Täckande av bortfall av socialavgif
ter 

Sysselsättningsbidrag 

Infrastrukturåtgärder 
Teknikspridning m.m. 
Konsult- och utredningsinsatscr 

Glesbygdsutvecklingsinsatscr på 
central nivå 

Initiering och genomförande av re
gionalpolitisk forskning 

Främjande av näringslivet i Västnor
den 

Godstransportstöd för norra Sverige 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

515 768 384 

350 000 000 
3 5 0 000 000 

Reservation I 192 234 311 1 

1 De medel som vid budgetårsskiftet inte var ianspråktagna genom beslut uppgick till 
389 miljoner kronor. 

J enlighet med riksdagens beslut om regionalpolitiken i juni 1990 anvisas me

del över detta anslag till följande ändamål: 

Prop. 1992/93: I 00 
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- lokaliserings- och utvecklingsbidrag som beviljas av Närings- och tcknik
utvecklingsvcrket (NUTEK) eller regeringen, 

- ltrn till privata regionala investmentbolag, 
- viss administration, uppföljning och utvärdering av regionalpolitiskt 

stöd. 

Jag har tidigare redogjort för utfallet av stödverksamhcten under de se
naste budgetåren. 

Beslut om lokaliseringsbidrag har av NUTEK och regeringen under bud

getåret 1991/92 fattats för 128 miljoner kronor. Utvecklingshidrag har bevil

jats med 293 miljoner kronor. För administration av det regionalpolitiska 
stödet har 4,3 miljoner kronor utbetalats till banker och för uppföljning och 
utviirdering har anslagits 2,0 miljoner kronor. 

Ett lån till privata regionala investmentbolag på 10 miljoner kronor har 

beviljats under budgetåret. Tidigare utestående lån till detta ändamål upp
går till 67 miljoner kronor. 

Närings- och teknikutveckJingsverket 

Närings- och teknikutvccklingsverket (NUTEK) uppskattar att behovet av 

bidragsmcdel för beslut av regeringen och verket under budgetåret 1993/94 
kommer att uppgå till 400 miljoner kronor. NUTEK:s förslag bygger delvis 

på en ändrad inriktning av lokaliserings- och utvecklingsbidragen. 

Föredragandens överväganden 

Till lokaliseringsbidrag m.m. har för budgetåret 1992/93 anvisats ett rcscrva
tionsanslag på 350 miljoner kronor. 

Efterfrågan på lokaliserings- och utvccklingsbidrag har varit stor under de 
senaste åren. Trots en successivt ökad delegering av beslutanderätten till 

länsstyrelserna har därför mcdclsbrist uppstått på detta anslag. Riksdagen 

har därför under de senaste budgetåren regelmässigt anslagit ytterligare me
del till detta ändamål på tilläggsbudgct till statsbudgeten. Senast under bud
getåret 1991/92 anslogs således ytterligare 200 miljoner kronor. 

Jag anser det angeläget alt ta tillvara investeringsviljan för att göra det 
möjligt att förverkliga alla projekt som uppfyller villkoren för stöd i regional
politiskt prioriterade regioner. Den nuvarande lågkonjunkturen har dock in
neburit all efterfrågan på stöd i samband med investeringar har minskat. För 
beslut om lokaliserings- och utveeklingsbidrag m.m., som beviljas av NU
TEK och regeringen, beräknar jag, mot bakgrund härav ett sammanlagt mc

delsbehov av 350 miljoner kronor för de ändamål vartill medel anvisas över 

detta anslag under budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokaliseringsbidrag m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

rcscrvationsanslag pft 350 000 000 kr. 

Prop. 1992/93:100 
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D 2. Regionala utvccklingsinsatscr 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

967 955 436 Reservation l 130 8881 

I 000 000 000 

1 012 000 000 

1 De medel som vid del senaste buJgetihsskiftct inte var ianspråktagna genom beslut 
uppgick till ca 150 miljoner kronor, att jämföras med ca 159 miljoner kronor t:lt år 
tidigare. 

Genom riksdagens beslut om regionalpolitiken år 1990 (prop. 1989/90:76, 

AU13, rskr. 346) har liinsstyrelserna möjlighet att inom en given ram an

vända medlen till av dem beslutade lokaliserings- och utvecklingsbidrag, till 

glesbygdsstöd i form av stöd till företag och kommersiell service samt till re

gional projektverksamhct. 

Under budgetåret 1991/92 fattade länsstyrelserna beslut om sammanlagt 

985 miljoner kronor med följande fördelning mellan ändamålen: 

- lokaliserings- och utvecklingsbidrag 222 mkr 

- glesbygdsstöd 296 mkr 

- regional projektvcrksamhet 459 mkr 

Därutöver användes 8 miljoner kronor för uppföljningsverksamhel. 

Länsstyrelserna 

Länsstyrelserna beräknar i sina anslagsframställningar att mcdelsbehovet för 

regionala utvecklingsinsatser kommer att öka med sammanlagt 346 miljoner 

kronor för budgetåret 1993/94 jämfört med innevarande budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Jag bedömer behovet av regionalpolitiska åtgärder som fortsatt stort och 

räknar med att insatserna kan genomföras inom ramen för en oförändrad 

anslagsnivå. Från Jordbruksdepartementets huvudtitel överförs 12 miljoner 

kronor för särskilda insatser på Öland med anledning av nedläggningen av 

Mörbylånga sockerbruk, varför jag beräknar det sammanlagda medclsbcho
vct till 1 012 miljoner kronor. 

Jag har tidigare redogjort för utfallet vad gäller det regionalpolitiska före

tagsstödet och glesbygdsstödet och inskränker mig nu till att behandla den 

regionala projektvcrksamheten. 

I förra årets budgetproposition konstaterade regeringen att projektverk

samheten ökat mycket kraftigt och beloppsmässigt uppgick till drygt 400 mil

joner kronor. Regeringen uttryckte då tveksamhet vad gällde det rcgional

och glcsbygdspolitiska värdet av en del beslut som fattats. Den underströk 

också kraftigt att medlen för regionala utvecklingsinsatser inte är allmänna 

länsmcdel utan att projekten bör ha ett tydligt regionalpolitiskt syfte. 

Under föregående budgetår ökade projcktvcrksamhetcn ytterligare i vo

lym till 459 miljoner kronor, vilket innebär att närmare hälften av anslaget 

för regionala utvecklingsinsatser används för detta ändamål. Mot denna bak

grund är det ~in viktigare att medelsanv~indningen är effektiv och sker i ett 

genomtänkt regionalpolitiskt syfte. 

Prop. 1992/93: 100 
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NUTEK har i uppdrag att utvärdera den regionala projeklverksamheten. Prop. 1992/93: 100 

NUTEK liimnade våren 1992 en första rapport, vilken utgjorde ett av under- Bilaga 1 J 
lagen för de skärpta riktlinjer för verksamheten som regeringen beslulat om 

beträffande medelsanvändningen under innevarande budgetår. Jag räknar 

med att ur NUTEK:s ulvärderingsarbete få ytterligare underlag för släll

ningstagande till riktlinjer inför nästa budgelår. 

Redan nu vill jag dock nämna, att det enligt min mening föreligger en risk 

att den i och för sig nödvändiga bredden i den regionala projektverksamhe

tc:n samtidigt medverkar till att länsstyrelserna i många fall har svårigheter 

ätt göra prioriteringar mellan olika verksamheter och sektorer. Jag anser 

därför att ett mera konsekvent bedrivet programarbete bör vara en viktig 

utgångspunkt för det regionala utvccklingsarbctel. Några länsstyrelser har 

också i sina fördjupade anslagsframställningar påpekat att inriktningen suc

cessivt har förändrats i denna riktning eller att ett sådant arbete påbörjats. 

Enligt min mening bör projektverksamhcten så långt möjligt vara förankrad 

i en väl genomarbetad och genomtänkt strategi. 

Det bör ankomma på regeringen att även fortsättningsvis fördela anslaget 

mellan länen efter de regionala problemens svårighetsgrad, och utfärda de 

föreskrifter som krävs. Jag kommer därvid bl.a. att understryka behovet av 

förstärkta glcsbygdsinsatser inom ramen för den regionala projektverksam

heten och då särskilt åtgärder för kvinnor och ungdomar. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regionala utvecklingsinsatser för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett reservationsanslag på 1 012 000 000 kr. 

D 3. Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till 
företag i glesbygder m.m. 

1991192 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

15 663 507 

1 000 

1 000 

Från anslaget betalas utgifterna för att infria statliga garantier för lån till 

företag i glesbygder och lån till kommersiell service enligt förordningen 

(1990:643) om glesbygdsstöd. Vidare betalas utgifterna för att infria garan

tier för lån som har lämnats enligt förordningen ( 1985:619) om glesbygdsstöd 

( upphiivd 1990:643), enligt förordningen ( 1979:638) om statligt stöd till gles

bygd (upphävd 1985:619), enligt förordningen ( 1973:608) om statligt stöd till 

kommersiell service i glesbygd (upphävd 1980:877) samt enligt förordningen 

(1976:208) om statligt stöd till skärgårdsförctag och förordningen ( 1978:465) 

om särskilt stöd till lantbruksföretag i vissa glesbygder (upphävda 1979:638). 

Länsstyrelserna 

Samtliga länsstyrelser utom de i Kristianstads, Malmöhus och Hallands län 

har inkommit med anslagsframställningar. Sammanlagt föreslår länsstyrel-
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serna en cngagcmangsram t.o.m. budgetåret 1993/94 på 266 miljoner kro- Prop. 1992193: HlO 
nor. Bilaga Il 

Föredragandens öven·äganden 

Den I juli 1985 skedde en övergång till engagemangsram i stället för årliga 
beslutsramar för kreditgarantier till företag i glesbygder 111.111. (prop. 
1984/85:115, AU13, rskr. 354). Engagemangsramen skall successivt byggas 
upp tills den uppgår till 290 miljoner kronor. Länsstyrelsernas utrymme för 
ny kreditgivning skapas dels genom amorteringar av lån med statliga kredit
garantier som beslutats efter den 1 juli 1985, dels genom den successiva upp
byggnaden av en cngagemangsram för resp. län. Förluster till följd av in
friade garantier ger inte utrymme för ny garantigivning. 

För tiden fram t.o.m. budgetåret 1992/93 är engagemangsramen faststiilld 
till 235 miljoner kronor. Ramen bör för tiden fram t.o.m. budgetåret 1993/94 
utökas till 255 miljoner kronor. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp, I 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. medge att statlig kreditgaranti för lån till företag i glesbygder och 

för lån till kommersiell service får beviljas i en sådan omfattning att 
det sammanlagda beloppet för utestående garantier som beslutats ef
ter den 1 juli 1985 uppgår till högst 255 000 000 kr, 

2. till Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i 
glesbygder m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
1 000 kr. 

D 4. Ersättning för nedsättning av socialavgifter 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993194 Förslag 

286 000 000 
530 000 000 
500 000 000 

Från anslaget, som disponeras av Riksförsäkringsverket, täcks fr.o.m. den 1 
januari 1991 bortfall av avgiftsinkomster till följd av tillämpningen av lagen 

(1990:912) om nedsättning av socialavgifter. 
Enligt denna Jag skall den procentsats efter vilken arbetsgivar- resp. egen

avgifter sammanlagt beräknas, t.o.m. utgiftsåret 2000 sättas ned med tio 
procentenheter för verksamheter inom vissa näringsgrenar som bedrivs i 
stödområdc 1. I de delar av Norrbottens län som inte ingår i stödområde 1 
skall nedsättningen utgöra fem procentenheter t.o.m. utgiftsåret 1995 och i 
de nya områden i stödområde 2 som omfattas av nedsättningen skall denna 
uppgå till tio procentenheter t.o.m. utgiftsårct 2000. 

De verksamheter som bedrivs i Svappavaara samhälle är helt befriade från 
socialavgifter och allmän löneavgift under tiden den 1 januari 1984 - den 3 l 
december 1993. 90 



Riksförsäkringsverket 

Riksförsiikringsverket beriiknar med utgångspunkt från gällande regler me

dclsbchovet till 500 miljoner kronor för hudgcti'iret 1993/94. 

Fiiredragandens överväganden 

Jag har tidigare redovisat sftväl den geografiska omfallningen som omfatt

ningen av näringsgrenar som gäller för systemet med nedsällning av social

avgifter. 

Jag beriiknar med hänsyn härtill bortfallet av avgiftsinkomstcr genom ned

sättning av socialavgifter till 500 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning för nedsättning av socialavgifter för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 500 (}(JO 000 kr. 

D 5. Syssclsättningsbidrag 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993194 Förslag 

279 467 189 

250 000 000 

200 000 000 

Över anslaget anvisas medel för sysselsättningsbidrag. 

Jag har tidigare redogjort för utfallet av verksamheten med syssclsäll

ningsbidrag under de senaste budgetåren. 

Närings- och teknikulvecklingsverket 

NUTEK beräknar medelsbehovet för de ändamål vartill medel beviljas över 

anslaget till 200 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. N UTEK föreslår 

samtidigt att stödformen skall avvecklas och bl.a. ersättas av en ändrad in

riktning av lokaliserings- och utvecklingsbidrag. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar, i likhet med NUTEK, på grund av konjunkturliiget ett till 200 

miljoner kronor minskat medelsbehov för sysselsättningsbidrag för budget

året 1993/94. 

Som jag tidigare anfört bör bl.a. i avvaktan på NUTEK:s utvärdering av 

det regionalpolitiska företagsstödet inte några förändringar genomföras för 

närvarande. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Svsselsä1111i11gsbidrag för budgct<lrct 1993/94 anvisa ett för

slagsanslag på 200 000 000 kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 11 
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D 6. Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m. 

1991 /92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 f<iirslag 

86 023 321 

180 500 000 

179 900 000 

Reservation 372 593 428 

Från anslaget betalas utgifterna för särskilda regionalpolitiska insatser i prio
riterade regioner. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämt
lands län har på regeringens uppdrag gemensamt utarbetat ett program för 
regionalt beslutade åtgärder i stödområde I. Regeringen har därefter upp
dragit åt nämnda länsstyrelser att genomföra programmet, som omfattar 
sammanlagt 200 miljoner kronor. Programmet avses pågå t.o.m. budgetåret 
1993/94. Under våren 1993 kommer en utvärdering av dittills uppnådda ef
fekter och erfarenheter att göras. 

Närings- och teknikutvecklingsverket 

Ingen myndighet lämnar anslagsframställning för detta anslag i sin helhet. 
För innevarande budgetår disponerar NUTEK 15 miljoner kronor av ansla
get för viss projektverksamhet. Verket har för nästa budgetår begärt en ök
ning av dessa medel till 22, 7 miljoner kronor samt att medlen förs upp under 
ett eget anslag. 

Föredragandens överväganden 

Medlen på anslaget avser åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ut
veckling i regionalpolitiskt prioriterade regioner. Särskilt uppmärksammas 
behovet av åtgärder i vissa orter som drabbas av svåra strukturomvandlings
problem. Från anslaget har I.ex. medel utbetalats för särskilda insatser i Ar
jeplogs kommun. Vidare används medel från anslaget för regionalpolitiskt 
prioriterade projekt inom olika samhällssektorer. 

Jag avser att senare föreslå regeringen vissa åtgärder för att förstärka 
forsknings- och utvecklingsverksamhctcn i regionalpolitiskt prioriterade 
områden. Jag räknar med att sådana insatser skall finansieras inom detta an
slag. Jag avser vidare att inom kort föreslå regeringen vissa åtgärder för att 
stimulera kvinnors företagande i prioriterade regioner. Även för dessa åtgär
der räknar jag med finansiering från detta anslag. 

Det bör som tidigare ankomma på regeringen att närmare besluta om hur 
medlen under anslaget skall disponeras mellan olika regioner och iindamål. 
Jag är därför inte beredd att bifalla NUTEK:s förslag om en uppdelning av 
anslaget. Vad gäller inriktningen av den projektverksamhct som NUTEK 
bedriver med medel från detta anslag kommer vissa riktlinjer att redovisas i 
bil. 13 (tolfte huvudtiteln). Jag räknar vidare med att NUTEK bör ges en 
viktig roll vid planeringen och genomförandet av st1dana ?1tgiirder som jag 
har redovisat i det föregående. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 11 
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Hcmstiillan 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sä1:1·kilda regionulpolitiska infra.1·truk1urä1giirder m.m. för 

hudgctåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 179 900 000 kr. 

D 7. Glesbygdsmyndighetcn 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

14 436 059 

16 399 000 

17 000 000 

Reservation 7 974 688 

Myndigheten började sin verksamhet den I januari 1991 och har varit under 

successiv uppbyggnad, vilket förklarar den ingående reservationen budget

året 1992/93. Myndigheten, som finns i Östersund, har till uppgift att verka 

för förbättringar av glesbygds- och landsbygdsbefolkningcns levnadsförhål

landen i olika delar av landet med tyngdpunkten i skogslänens inre delar 

samt i skärgårdsområdena. 

G lcsbygdsmyndighcten 

Glesbygdsmyndigheten har i sin fördjupade anslagsframställning för budget

åren 1993/94 - 1995/96 begärt en höjning av anslaget för budgetåret 1993/94 

till 27,85 miljoner kronor. Myndigheten har därefter inkommit med kom

pletterande redovisning av konsekvenserna för verksamheten vid alternativa 

ansl;Jgsnivåer på ca 21 miljoner kronor resp. oförändrad nivå j~imfört med 

innevarande budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Myndigheten skall enligt sin instruktion särskilt 

1. bedriva utrcdningsvcrksamhct, 

2. verka för central sektorssamordning, 

3. lämna information och råd i glesbygdsfrågor, 

4. initiera och medverka i projekt av pilotkaraktär av betydelse för glcshyg

dcns utveckling, 

5. genomföra central uppföljning och utvärdering av glesbygdsinsatscr och 

6. samverka med andra organ i utvecklingen av glesbygden. 

Med dessa direktiv har Glesbygdsmyndigheten getts i uppgift att utifrån 

ett helhctsperspektiv arbeta med glcsbygdsfrågor. Myndigheten bör därmed 

kunna bli en stark kraft i och för glesbygden. Med n~imnda breda och var för 

sig omfattande uppgifter och med de förväntningar som finns på insatser från 

myndighetens sida, finns enligt min mening samtidigt en viss risk för att verk

samheten blir splittrad. För att motverka detta bör myndigheten koncen

trera sig på vissa uppgifter och områden under de ni"irmaste budget[tren, och 

då s~irskilt på områden där det saknas andra naturliga aktörer. .lag liimnar i 
det följande min syn pr1 var myndigheten. föminstonc i det korta perspekti

vet, bör lägga tyngdpunkten i sitt arbete. 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga ll 
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Vad giiller utredningsverksamhet bedrivs sådan på många håll, bl.a. forsk- Prop. 1992/93: l 00 

ning med inriktning p?t glesbygdens utveckling vid Högskolan i Östersund. Bilaga 11 

Vidare kommer den ombildade Expertgruppen för forskning om regional ut-

veckling att framöver arbeta med frågor om att ta tillvara och utveckla de 

små och medelstora arbetsmarknadernas förutsättningar och möjligheter. 

Med dessa exempel som bakgrund bör, enligt min mening, den utrcdnings-

vcrksamhet som Glcsbygdsmyndighcten bedriver ha ett konkret och relativt 

kortsiktigt perspektiv och gälla områden som andra aktörer inte täcker in 

och som dessutom relativt omgående kan utmynna i förslag till förändringar 

i glcsbygdspolitiken. 

Jag har tidigare understrukit vikten av sektorssamordning, såväl central 

som regional. Glesbygdsmyndigheten har haft kontakt med de flesta verk 

och myndigheter med verksamhet i glesbygden och erhållit information om 

planerade förändringar. Mot bakgrund av att förändringar nu sker snabbt 

inom flera sektorer bör myndigheten intensifiera sitt arbete på detta om

råde. På regional nivå har exempelvis många länsstyrelser att hantera kon

kreta nedläggningshot vad gäller serviceförsörjningcn. Myndigheten kan då 

bli en viktig brygga mellan den regionala nivån och de centrala verksledning

arna. Med andra ord kan Glcsbygdsmyndighetcn bli ett stöd för länsstyrel

serna i deras arbete för att slå vakt om hotad service. 

Nämnda stödfunktion åt länsstyrelserna anknyter till punkten 3 i instruk

tionen som handlar om information och råd i glesbygdsfrågor. Vid inrättan

det av myndigheten framhöll föredraganden i den regionalpolitiska proposi

tionen Regionalpolitik för 90-talct bl.a. att rådgivnings- och utbildningsvcrk

samhet bör avse länsstyrelsernas glesbygdsstödshandläggarc. Jag anser att 

den uppgiften är viktig, dels för att erfarenhets- och praxisdiskussioncr ger 

en enhetlig tillämpning av stödet över landet och är av stort värde för nyre

kryterade handläggare, dels ger myndigheten värdefull kunskap om problem 

i den praktiska hanteringen av glcsbygdsstödct, som den har att utvärdera. 

Utvärderingen av glcsbygdsinsatserna anser jag vara väsentlig. Myndighe

ten har under 1992 lämnat två rapporter om glcsbygdsstödet med inriktning 

på länsstyrelsernas avgränsning av glesbygdsområden. Utvärdcringsarbetet 

bör ges fortsatt hög prioritet och då bl.a. med inriktning på glesbygdsstödets 
effektivitet som stödform. 

Jag nämnde tidigare att informations- och rådgivningsverksamheten bör 

koncentreras till länsstyrelserna. Vad gäller information och råd till allmän

het, bygdegrupper och andra bör detta i första hand vara en uppgift för läns

styrelserna och Folkrörclserådet Hela Sverige skall leva. Det är därför vik

tigt att myndigheten samordnar sina insatser på detta område med nämnda 

organ. 

Projektverksamhetcn bör koncentreras på större block av pilotkaraktär 

och riksintresse. Regeringen har för övrigt i särskild ordning anvisat medel 

till sådana större satsningar, senast till särskilda glesbygdsinsatser inom det 

regionalpolitiska stödområdet inom ramen för det s.k. Ekokommunprojck

tet, cHir ingående kommuner har en ekologisk grundsyn i sitt utvccklingsar

hete. Andra, i och för sig intressanta, projekt bör i första hand bedrivas av 

liinsstyrclserna. 

Med hiinvisning till vad jag har anfört är jag inte beredd att förorda någon 94 



kraftig ökning av Glesbygdsmyndighctcns resurser. För budgetåret 1993/94 
beräknar jag medelsbehovet till 17 000 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Glesbygdsmyndigheten för budgetåret 1993/94 anvisa ett re

servationsanslag på 17 000 000 kr. 

D 8. Expertgruppen för forskning om regional utveckling 
(ERU) 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

5 896 200 
6 100 000 
6 100 000 

Från anslaget betalas utgifterna för ERU. 

ERU 

Reservation 228 122 

Expertgruppen beräknar medelsbehovet till 6 100 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

ERU har till uppgift att initiera och samordna forskning på regionalpoliti
kens område samt se till att forskningsresultaten blir kända och tillgängliga 
för olika intressenter. 

Regeringen avser senare att i en särskild proposition behandla forsknings· 
frågorna. Jag avser att där närmare behandla ERU:s verksamhet. I avvaktan 
på denna proposition föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat be
lopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild proposition 'om forskning, till Expert

gruppen för forskning om regional utveckling (ERU) för budgetåret 
1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 6 100 000 kr. 

D 9. Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden 

1991/92 Utgift 
I 992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

3 350 640 
4 200 000 
4 200 000 

Från anslaget betalas Sveriges kapitaltillskott till en nordisk utvecklingsfond 
för Västnorden. Vid nordiska ministerrådets (samarbetsministrarna) möte 

7 Riksdagen 1992193. 1 suml. Nr 100. Bilaga 11 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 11 
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den 19 augusti 1986 undertecknades ett avtal och stadgar för en nordisk ut
vecklingsfond för Västnorden. Avtalet och fondens stadgar trädde i kraft 
den 17 september 1987. 

Utvecklingsfonden skall främja utvecklingen av ett allsidigt och konkur
renskraftigt näringsliv i Västnordcn (Färöarna, Grönland och Island). Fon
dens grundkapital skall uppgå till ett belopp som motsvarar 14,1 miljoner 
US dollar, varav Sverige skall svara för 5,4 miljoner US dollar. Inbetalning 
till fonden skall ske fram till och med år 1995. 

Inbetalningar till fonden sker årligen. Det belopp som enligt avtalet skall 
inbetalas per den 1 mars 1994 är 788 000 US dollar, motsvarande ca 4 200 000 
kr, varför anslaget för budgetåret 1993/94 bör tas upp med detta belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden för bud

getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 4 200 000 kr. 

D 10. Transportstöd 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

282 ()(){) 000 

300 300 000 
300 300 000 

Från anslaget lämnas bidrag för merkostnader avseende godstransporter en
ligt förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd. 

Handläggningen av transportstödsärenden sker från den 1september1991 
vidNUTEK. 

Jag har tidigare redogjort för utfallet av stödets användning. 

NUTEK 

NUTEK yrkar i sin anslagsframställning att 308 miljoner kronor anvisas för 
transportstöd för budgetåret 1993/94. Medelsåtgången för kalenderåret 1992 
beräknas av NUTEK till ca 300 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

En regelförändring från 1 januari 1992 för att hindra att stödet utbetalas till 
företag som är försatta i konkurs har inneburit en besparing med ca 10 miljo

ner kronor under året. 
Jag beräknar ett oförändrat medelsbehov, 300,3 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Tra11spo11stöd för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsan

slag på 300 300 000 kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 11 
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Förslag till 
Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om 
socialavgifter 

Härigenom föreskrivs följande. 
Av de lönegarantiavgifter som enligt 4 kap. 10 §lagen (1981:691) om soci

alavgifter förs till löncgarantifonden skall under budgetåret 1993/94 sam
manlagt 12 miljoner kronor användas för finansiering av länsstyrelsernas 
kostnader för handläggning av lönegarantiärenden. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 och gäller till utgången av juni 

1994. 

Prop. 1991/92:100 
Bil. 11.1 
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Arbetsmarknadsstatistik Prop. 1992/93:100 
Bil. 11.2 

l'abell I Nyanmälda lediga platser, 1000-tal 

Helår Kvl Kvll Kvlll Kv!V Nov 

1990 56,4 80,4 64,2 43,8 37,0 42,8 
1991 33,6 46,4 40,2 24,5 23,2 26,3 
1992 32,8 31,1 18,7 18,0 

Tabell 2 Antal personer i arbetskr.iften, 1000-tal 

Helår Kvl Kvll Kvlll KvlV Nov 

1990 4577 4 536 4 545 4 658 4 569 4562 
1991 4 552 4 549 4 551 4 617 4 493 4 471 
1992 4 454 4 479 4 531 4 392 

Tabell 3 Antal sysselsatta personer, 1000-lal 

Helår Kvl Kvll KvlII KvlV Nov 

1990 4 508 4 471 4 493 4 582 4 486 4 474 
1991 4 430 4 445 4 453 4 478 4 346 4 329 
1992 4 272 4 282 4 286 4 156 

Tabell 4 Relati\I arbetslöshet, % 

Helår Kvl Kvll KvIII KvlV Nov 

1990 1,5 1,4 1,2 1,6 1,8 1,9 
1991 2,7 2,3 2,1 3,0 3,3 3,2 
1992 4,1 4,4 5,4 5,4 

Tabell 5 Långtidsarbetslöshet (längre än sex månader) som andel a\I total 
arbetslöshet, 'fo 

Helår Kvl Kvll KvIII KvIV Nov 

1990 15,4 18,6 15,2 14,4 16,7 15,7 
1991 17,6 15,8 19,9 16,1 18,7 18,4 
1992 20,5 25,9 27,0 26,6 
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111bcll 6 Antal personer i arbetsmarknadsutbildning 

Helår Kvl Kvll Kvlll KvJV Nov 

1990 37 000 42 500 34 900 30200 40 500 41800 
1991 56 900 49 300 49100 50 400 78 700 82 900 
1992 93 000 80 200 69 600 97 900 

Tabell 7 Antal personer placerade med rekryteringsstöd 

Helår Kvl Kvll KvIII Kv!V Nov 

1990 2 200 2 000 2 200 2 400 2 200 2 400 
1991 4 800 2 400 3 300 4 700 8 900 9400 
1992 12 100 14 900 13 500 

Tabell 8 Antal personer i beredskapsarbete 

Helår Kvl Kvll KvIII Kv!V Nov 

1990 8 100 9 300 9100 5 800 8000 8300 
1991 10 700 9 500 11500 8 600 13 300 13 800 
1992 15 600 18 200 13100 17 100 

Tabell 9 Antal personer i utbildningsvikariat. (Ny itgärd, infördes 1991) 

Helår Kvl Kvll KvIII KvIV Nov 

1991 5 300 5 900 
1992 10 800 9 500 5 000 8 800 

Tabell 10 Antal personer i avtalade inskolningsplatser 

Helår Kvl Kvll Kvlll Kv!V Nov 

1990 1 900 2 200 1 700 1 200 2 300 2 200 
1991 3 200 2800 2500 2 700 4900 5 300 
1992 5 200 4 500 3 300 

Tabell 11 Antal personer i särskilda inskolningsplatser/ungdomspraktik (ny ilgärd, 
infördes juli 1992) 

Helår Kvl Kvll Kvlll KvlV Nov 

1990 3 000 2 700 2600 2 000 4 500 4900 
1991 9 600 7 400 8 700 7 500 14 800 15 300 
1992 18 000 17 400 17 200 73 900 

Tabell 12 Totala antalet personer i arbetsmarknadspolitiska itgänler (exkl. 
handikappåtgärder, Ami och företagsutbildning) 

1990 
1991 
1992 

Helår 

52 300 
85 200 

Kvl 

58 900 
71400 

154 700 

Kvll Kvlll 

50 900 41 500 
75 100 73 900 

144 700 121 700 

KvlV Nov 

57600 59 300 
125 900 1J7 900 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 11.2 
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Tabell 13 Antal personer placerade med lönebidrag 

Helår Kvl Kvll KvIII 

1990 45 000 44 600 45 200 45 ]()0 
1991 44 500 45 100 44 900 44 600 
1992 43 200 42 600 41 700 

Tabell 14 Antal personer anställda i Samhall 

Helår Kvl kvll KvIII 

1990 30 500 31 000 30 700 30 300 
1991 29 600 30 000 29 600 29 400 
1992 29 400 29 200 29 000 

Tabell 15 Antal personer i offentligt skyddat arbete (OSA) 

Helår Kvl Kvll KvIII 

1990 5 700 5 600 5 700 5 700 
1991 5 400 5 400 5 400 5 400 
1992 5 500 5 300 5 100 

Tabell 16 Antal personer i arbetsmarknadsinstitnten (Ami) 

1990* 
1991 
1992 

Helår 

6 800 
6 600 
8 000 

• Ny statistik fr.o.m. juli 1990 

Kvl 

6 300 
7 100 
8 400 

Kvll 

7 000 
7 100 
6 300 

·KvIII 

5 600 
5 400 
8 700 

Kv!V 

45 000 
43 500 

Kv!V 

30 300 
29 300 

Kv!V 

5 600 
5 500 

Kv!V 

7 000 
7 000 

Nov 

45 300 
44 ]()0 

Nov 

30 300 
29 300 

Nov 

5 900 
5 400 

Nov 

7 300 
7 400 

Tabell 17 Antal personer som någon gång under mlmaden deltagit i . 
företagsntbildning 

1990 
1991 
1992 

juli 

2 137 
4 873 
5 988 

aug 

5 528 
8 750 

11 719 

sept 

4 845 
9 528 

14 009 

Tabell 18 Antal sysselsatta inom olika branscher i januari-november, I 000-tal 

1991 1992 Förändring 

Industri 943 86 -83 
. Jord-skogsbruk 144 137 - 7 
Byggnadsindustrin 314 275 -39 
Privata tjänster 1 627 1 596 -31 
Kommunal verksamhet 1 199 I 179 -20 
Statlig verksamhet 206 206 0 

Prop. 1992/93:100 
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Tabell 19 Relativa arbetskraftstal. Andel av befolkningen i åldern 16-64 år som 
tillhör arbetskraften i november 

Ålder 1991 1992 

16-19 40,7 32,4 
20-24 77,0 70,2 
25-54 91,4 90,9 
55-64 69,9 68,4 
16-64 82,3 80,5 
Kvinnor 79,4 78,0 
Män 85,1 83,0 

Tabell 20 Relativ arbetslöshet i vissa OECD-länder, scpt. 1991 

Danmark 
Irland 
Italien 
Sverige 
Belgien 
Västra Tyskland 
Spanien 
Frankrike 
Storbritannien 
EG 
• Avser november 1991 

Relativ 
arbetslöshet 

.9,0 
17,7 
10,0 
3,2* 
8,6 
4,4 

15,4 
10,2 
10,0 
9,1 

Kvinnor 

9,7 
19,5 
16,0 
2,5* . 

13,1 
6,0 

23,1 
13,3 
9,1 

11,8 

Förändring 

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

4 år 

12,0 
26,2 
29,8 
7,1 

21,0 
3,9 

29,5 
21,8 
16,1 
17,8 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 11.2 
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Tabell 21: Arbetslöshet och andel personer som varit förem!1I för Prop. 1992/93:100 arbetsmarknadspolitiska åtgärder (AMU/beredskapsarbetet), län och stödområden, 
1991-1992 Bil. 11.2 

Län/länsgrupp/ Antal arbets- Andel(%)* Andel* pers. 
stödområdc lösa jan - nov jan -nov i arb.mark. 

pol. åtgärder 
1991 1992 1991 1992 1991 1992 

Stockholms 18 700 40 200 1,7 3,7 0,6 1,2 
Uppsala 3 700 6 600 2,1 3,8 1,0 1,8 
Södermanlands 3 400 6 800 2,1 4,3 1,2 1,7 
Östergötlands 5 600 12 400 2,2 4,9 1,0 1, 1 
Jönköpings 4 500 8 100 2,4 4,3 0,9 1,4 
Kronobergs 2 300 4 900 2,1 4,4 0,9 1, I 
Kalmar 3 300 6 600 2,3 4,5 1,2 1,7' 
Gotlands 800 l 300 2,3 3,8 1,5 1,9 
Blekinge 2 400 4 100 2,6 4,4 1,9 2,2 
Kristianstads 4 500 8 100 2;6 4,6 0,9 1,5 
Malmöhus 12 600 21 100 2,6 4,3 1,2 2,3 
Hallands 3 100 6 900 2,0 4,3 1,0 1,1 
Qöteborgs o Bohus 13 800 22 700 2,9 4,8 1,3 2,5 
Alvs borgs 6 800 12 000 2,5 4,4 1,1 1,8 
Skaraborgs 4 000 8 500 2,3 5,0 1, 1 1,2 
Värmlands 5 100 8 200 2,9 4,7 1,7 2,6 
Örebro 5 200 9 300 3,1 5,6 1,8 2,5 
Västmanlands 3 900 7 700 2,4 4,7 1,5 1,7 
Kopparbergs 5 000 9 700 2,9 5,6 1,6 1,9 
Gävleborgs 6 100 10400 3,4 5,8 1,6 2,9 
Västernorrlands 5 000 9 200 3,1 5,7 1,7 2,0 
Jämtlands· 2 400 4 100 2,9 5,0 1,4 2,1 
Västerbottens 4 300 7 500 2,8 4,7 1,6 2,2 
Norrbottens 6 800 10 000 4,0 5,9 3,1 3,9 

Storstadslän 45 100 84 000 2,2 4,1 0,9 1,8 
Skogslän 34 800 59 100 3,2 5,4 1,8 2,6 
övriga län 53 500 103 500 2,4 4,6 1,2 1,6 

Stödområde 1 5 600 7 700 4,8 6,6 3,6 4,3 
Stödområde 2 8 400 14 000 3,3 5,5 2,1 2,9 
Stödområde 1 + 2 14 000 21 700 3,8 5,8 2,6 3,3 
Utanför stödområde 119 300 224 700 2,4 4,4 1,1 1,7 

Riket totalt 133 300 246 600 2,5 4,5 1,2 1,8 

•Av befolkningen 16-64 år 
Källa: AMS register över arbetssökande (avrundade värden) (UMDAC) 
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'fäbell 22: Länsvis fördelning av antalet och andl'lcn personer som berörts av varsel Prop. 1992/93:100 om uppsägning under perioden januari-november år 1991 resp. 1992. 
Bil. 11.2 

Liin/länsgrupp Antal varslade Andel av befolk-
personer folkningen 

16-64 lir(%) 
1991 1992 1991 1992 

Stockholms 28 486 33 887 2,6 3,5 
Uppsala 3 002 5 819 1,7 3,3 
Södermanlands 4 818 4 346 3,0 2,7 
Östergötlands 5 458 7 867 2,2 3,1 
Jönköpings 5 902 6 990 3,1 3,7 
Kronobergs 2 693 3 612 2,5 3,3 
Kalmar 3 942 5 416 2,7 3,7 
Gotlands 195 243 0,6 0,7 
Blekinge 2 934 3 513 3,2 3,8 
Kristianstads 3 679 4 539 2,1 2,6 
Malmöhus 10 464 12 963 2,1 2,6 
Hallands 3 880 3 703 2,5 2,3 
Qöteborgs o Bohus 12 276 17 022 2,6 3,6 
Alvsborgs 6 745 9 174 2,5 3,3 
Skaraborgs 4 313 6 093 2,6 3,6 
Värmlands 3 272 4 425 1,9 2,5 
Örebro 5 275 5 129 3,2 3,1 
Västmanlands 5 850 5 328 3,6 3,2 
Kopparbergs 3 778 4 611 2,2 2,6 
Gävleborgs 4 245 4 285 2,4 2,4 
Västernorrlands 3 588 4 671 2,2 2,9 
Jämtlands 953 1 808 1,2 2,2 
Västerbottens 2 347 3 991 1,5 2,5 
Norrbottens 2 895 2 921 1,7 1,7 

Storstadslän 51 226 53 872 2,5 2,6 
Skogslän 21 078 26 712 1,9 2,4 
Övriga län 58 686 85 772 2,6 3,8 

Riket totalt 130 990 166 356 2,4 3,1 

Källa: AMS 

Tabell 23: Flyttningsöverskott för vissa länsgrupper 1990-92 

Länsgrupp Totalt flyttningsöverskott därav mot utlandet 
annat län 

1990 1991 1992* 1990 1991 1992* 1990 1991 1992* 

Sturstadslän 9 927 8 929 10 031 -3 329 429 3 795 13 256 8 500 6 236 
diirav 
Stockholms län 2828 3 856 4 163 -4 271 -1 310 563 7 099 5 166 3 600 
Skogslän** 5 934 2 604 828 -I 528 -3 269 -2 720 7 462 5 873 3 548 
Övriga län 18 945 13 427 6 074 4 857 2 840 -1 075 14 088 10 587 7 149 

*Kvartal 1-3 **Avser Värmlands, Kopparbergs, Gävelborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 
samt Norrbottens län 
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Register 

Sid 1 Inledning 

44 

45 

45 

45 

48 

54 

59 
61 

63 

63 
64 

65 

67 

67 

71 

71 
72 

2 Arbetsmarknad 
17 Arbctslivsfrågor 

28 Regionalpolitik 

X.Arbetsmarknadsdepartementet 
A. Arbetsmarknadsdepartementet m.m. 

Arbetsmarknadsdepartementet m.m., ramanslag 

Utredningar 111.111. reservationsanslag 

I nternationc Ila avgifter, förslagsanslag 

Arbetsmarknadsråd, förslagsanslag 

B. Arbctsmarkilad m.m. 

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnadcr, 

ramanslag 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, reservations-

anslag 

Arbetsdomstolen, ramanslag 

Statens förlikningsmannaexpedition, förslagsan-

slag 
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 
förslagsanslag 
Bidrag till vissa affärsinvcsteringar,förslagsanslag 

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, re-

servationsanslag 

31 342 282 000 

C. Arbetslivsfrågor 

Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen, 

ramanslag 
Arbetsmiljöinstitutet, ramanslag 

Yrkesinriktad rehabilitering, ramanslag 

Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag, 

förslagsanslag 

Uppdragsverksamhet, förslagsanslag 
Särskilda åtgärder för arbetshandikappade, reser-

vationsamlag 

42 524 000 

17 220 000 

16130 000 

6 616 000 

82 490 000 

2 875 016 000 

28 448 611 000 

14 395 000 

1684000 

75 000 

1 000 

2 500 000 

387 645 000 
.. 172 252 000 

787 783 000 

570 017 000 

1 000 

6 386 203 000 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 11 
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79 

85 

86 

88 
89 

90 

91 

92 

93 

95 

95 

96 

97 

98 

Bidrag till Samhall Aktiebolag, rese1vationsan

slag 

Bidrag Samhall Aktiebolag för vissa skatter för

slagsanslag 

13 238 176 000 

D. Regional utveckling 

Lokaliseringsbidrag m.m., 

rese1vatio11sanslag 

Regionala utvecklingsinsatscr, reservationsanslag 

Täckande av förluster på grund av kreditgarantier 

till företag i glesbygder m.m., förslagsanslag 

Ersiittning för nedsättning av socialavgifter, för-

slagsans/ag 

Syssclsii t tningsbidrag, f örslagsanslag 

Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder 

m.m., resen·ationsanslag 

Glcsbygdsmyndigheten, reservationsanslag 

Expertgruppen för forskning om regional utveck-

ling (ERU), rescrvationsanslag 

Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Väst-

norden, förslagsanslag 

Transportstöd, förslagsanslag 

Summa kr. 

Undcrbilaga 11.l (Förslag till lag om tillfällig av-
vikelse från lagen (1981 :691) om socialavgifter. 
Undcrbilaga l l.2 (Tabeller) 

Prop. 1992/93: 100 
4 934 274 000 Bilaga 11 

1 000 

350 000 000 
1 012 000 000 

1 000 

500 000 000 

200 000 000 

179 900 000 

17 000 000 

* 6100 000 

4 200 000 

300 300 000 

2 569 501 000 

47 232 449 000 
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Bilaga 12 till budgetpropositionen 1993 

Kulturdepartementet 
(elfte huvudtiteln) 

Kulturdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992. 

Föredragande: statsrådet Friggebo 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 

Inledning 

Inom kulturområdet föreslås angelägna satsningar inom regional verksamhet, 

på dansens område och förbättrade villkor för kulturskaparna. Dessutom 
föreslås att kunskapsuppbyggnaden inom kulturmiljövårdsområdet skall för

stärkas och ökade insat..er för verksamhet riktad mot barn och ungdom. Inom 

det europeiska mediesamarbetet föreslås en ökning av resurserna för utveck
lingen av mediedokumentationen. Sammantaget innebär detta reformer inom 

kulturområdets budget med ca 44 miljoner kronor. 

Inom medieområdet föreslås vidare minskat stöd till kulturtidsskrifter samt 
slopande av stöd till lokal programverksamhet. 

Inom invandrarområdet föreslås förstärkningar till asylprövningen med 

hänsyn till att antalet asylsökande ökat. Anslagen för förläggningsverksam
heten och ersättningen till kommunerna för mottagandet av flyktingar ökas 

också trots att åtgärder föreslås som sänker flyktingdygnskostnaden. Jämfört 

med beräknat utfall för innevarande budgetår innebär budgetförslaget emel
lertid minskade kostnader för förläggningsverksamheten. För att bättre än 

hittills kunna möta kraven på snabba och flexibla insatser inom flykting

området föreslås en förändring av användandet av de medel som avsätts för 

överföring av kvotflyktingar. 

Inom jämställdhetsområdet bör särskild uppmärksamhet bl.a. ägnas åt 

löneskillnader mellan kvinnor och män och den europeiska integrationens 

effekter för kvinnor. För Jämställdhetsombudsmannen föreslås ökade resur

ser för bl.a. kompetenshöjande åtgärder. 

Förslaget innebär sammantaget strukturella besparingar på ca 360 miljoner 

kronor som främst åstadkoms inom det invandrarpolitiska området. 

Prop. 
1992/93: 1 ()() 
Bil. 12 
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Sammanfattning 

Anslagsförändringama inom Kulturdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till motwarande anslag på statsbudgeten för budgetåret 1992/93 

framgår av följande sammanställning (miljoner kronor). 

Anvisat Förslag Förändring 
1992193 1993/94 

A. Kulturdepartementet m.m. 70,9 69,0 -1,9 

B. Kulturverksamhet m.m. 3 036.8 3 087,4 50,61 

c. Massmedier m.m. 864.9 954,8 89,9 

D. Invandring m.m. 8 012,5 11 770,0 3 757,5 

E. J ämställdhetsfrågor 16.6 17, 1 0.5 

Totalt rör Kulturdepartementet 12 001,7 15 898,3 3 896,6 

I Bortses från engångsanvisningar under budgetåret 1992/93 utgör förändringen till 
budgetåret 1993/94 knappt 100 mkr. 

EES-anpassning 

Med anledning av Sveriges åtagande enligt avtalet om Europeiska ekono

miska samarbetsområdet (EES-avtalet) pågår för närvarande i Kulturdeparte

mentet en översyn av reglerna om statligt stöd till kulturverksarnhet och mass

medier. Översynen är påkallad av EES-avtalets artikel 4 om förbud mot all 

diskriminering på grund av nationalitet. Utgångspunkten är att regler i nu

varande stödförfattningar som innebär att mottagare av sådana bidrag skall 

·vara svenska medborgare eller svenska företag. ersätts med krav på att den 

subventionerade verksamheten i huvudsak skall bedrivas i landet, på svenska 

språket. ha betydelse för svenskt kulturliv eller liknande. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag anfört om EES-anpassningen av regkrna om 

statligt stöd till kulturverksarnhet och massmedier. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil.12 
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A. Kulturdepartementet m.m. 

A 1. Kulturdepartementet 

1992193 Anslag 
1993/94 Förslag 

40 526 000 
42 386 000 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 42 386 000 kr. Medelsbehovet 

har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna om 2 % i 

enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag. An

slaget för Kulturdepartementet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska 

justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads

pålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya prin

ciperna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, 

Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att 

ställas till Kulturdepartementets disposition kommer slutligt att fastställas 

enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu bud

geterade beloppet 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kulturdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 42 386 000 kr. 

A 2. Utredningar m.m. 

1992193 Anslag 16 000 000 Reservation 13 587 000 
1993194 Förslag 13 300 000 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten 

bör anslaget uppgå till 13 300 000 kr under nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utredningar m.m för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag 

på 13 300 000 kr. 

A 3. Internationellt samarbete m.m. 

1992193 Anslag 

1993/94 Förslag 

1345000 

1345000 

Från anslaget betalas kostnader bl.a. för svenskt deltagande i det interna

tionella samarbetet inom departementets verksamhetsområde. Jag beräknar 

anslaget för nästa budgetår till 1 345 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Internationellt samarbete mm. för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett reservationsanslag på 1 345 000 kr. 

Prop. 1992/93: HJO 

Bil.12 
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B. Kulturverksamhet m.m. 

Allmänna utgångspunkter 

Som anförs i regeringsförklaringen är stödet till ett fritt kulturliv ett angeläget 

åtagande som behövs för att samhället skall förbli öppet och dynamiskt. 

Denna kulturpolitiska ambition äger givetvis giltighet också i sådana tider 

som vi nu upplever. 

I kulturverksamheten finns krafter som pekar mot fnuntidstro och kreativi· 

tet. Detta är angeläget att ta fasta på när riskerna ökar för tendenser åt rakt 

motsatt håll. 

Kulturpolitiken, i jämförelse med flertalet andra politikområden, känne

tecknas i ston av frånvaron av lagar och regleringar. Den bygger huvudsakli

gen på en direktförankring hos människorna. En framgångsrik samhällsinsats 

på kulturområdet måste alltså avspegla förväntningar, förhoppningar och krav 

som finns ute i samhället. 

Därför är den kommunala självbestämmanderätten en grundläggande för

utsättning när det gäller samhällsinsatserna inom kulturområdet på lokal och 

regional nivå. Detta leder naturligen till vissa variationer i samhällsstödet i 

olika delar av landet. 

Generellt sett kan man dock hävda att det totala samhällsstödet till kulturli

vet i Sverige ligger på en mycket hög nivå internationellt sett. 

Ett av de viktigare kulturpolitiska styrmedlen är pengar. Även om den 

totala kulturkonsumtionen till drygt 70 % bygger på privata utgifter spelar 

samhällsstödet en mycket stor roll inom ett antal områden, som endast delvis 

kan verka på marknadens villkor. 
Det är tillfredsställande att kunna konstatera ·au det statliga kulturstödet 

under en lång följd av är har kunnat hävda sig väl i rdat.ion t.ill andra statliga 

åtaganden. 
Under den senaste 20-ärsperioden har således andelen kulturutgifter av de 

totala statsutgiftcrna ökat från ca 0,5 % till 0,75 %. I en internationell jämfö

relse avseende Europa placerar det Sverige på en femte plats. 

Även kommunernas och landstingens insatser på kulturområdd har vuxit 

högst avsevärt under denna period. Samtidigt måste det noteras, att den all

mänt försämrade ekonomiska situationen har inneburit att ett antal kommuner 

och landsting nu har genomfört eller planerar att genomföra besparingar 

också på kulturområdet. 

Det är åtgärder som givetvis faller in under den kompetens som följer av 

den kommunala självbestämmanderätten. Som jag ser det finns det emellertid 

en risk att kulturens allt tydligare positiva effekt för regional och lokal utveck

ling, sysselsättning och ekonomi inte tas till vara på ett effektivt sätt. Denna 

uppfattning har jag givit uttryck för i en rad offentliga sammanhang. 

Regeringen har också under det senaste året fattat sådana beslut. som klart 

markerar statens ambition au för sin del upprätthålla insatserna på kulturom

rådet. 

Jag vill i detta avseende erinra om mitt första budgetförslag under mandat

perioden, som utgick från en reformram på 35 miljoner kronor och därutöver 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 12 
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innehöll bl.a. väsentliga förstärkningar av basresurserna för de stora teater- Prop. 1992/93: 100 
och operainstitutionerna. Bil. 12 

Uppföljningen av den kommunalekonomiska utredningens förslag innebär 
för kulturens del att bl.a. stödet till de regionala kulturinstitutionerna, som 
omfattar nästan 700 miljoner kronor, tills vidare hålls utanför systemet med 
schabloniserade statsbidrag och fortfarande fördelas utifrån strikt kulturpoli
tiska utgångspunkter. 

I detta sammanhang kan också nämnas det beslut som regeringen under 

hösten 1992 har fattat om att sätta igång projekteringen av ett nytt modernt 

museum. 
Det nya filmavtalet, som har godkänts av regering och riksdag under 

hösten 1992, innebär väsentligt ökade åtaganden inom kultursektorn. Jag 

återkommer till denna fråga vid min redovisning av utvecklingen inom 

medieområdet. 
Även årets budgetförslag på kulturområdet präglas· av ambitionen att för

stärka och vidareutveckla det kulturpolitiska arbetet. Jag återkommer senare 
med en sammanfattning av innehållet i förslaget. 

Samtidigt som budgetförslaget syftar till att tillgodose väsentliga behov 
inom kultursektorn är det givetvis min förhoppning att detta budgetförslag 
och övriga insatser inom det statliga kulturområdet skall visa att det är angelä
get och nödvändigt att bedriva en aktiv politik på kulturområdet 

Budgetberedningen på kulturområdet bygger på de fördjupade anslags
framställningar som kulturinstitutionerna har redovisat. Enligt de allmänna 
riktlinjer, som har gällt för institutionernas arbete med sina anslagsframställ

ningar, har siktet varit inställt på att analysera och bedöma resultatet av verk
samheten och ange vad som förutsätts kunna uppnås under den kommande 

treårsperioden. 
För ett område, nämligen kultunniljövården, har redovisningen från Riks

antikvarieämbetets sida skett mot bakgrund av de särskilda direktiv som 
regeringen har meddelat 

Kvaliteten på kultursektorns första treårsbudgetredovisning är skiftande. I 
några fall har det sålunda funnits anledning att till departementet begära in 

kompletterande underlag. Det är angeläget att ambitionen bakom den resultat
orienterade styrningen får ökat genomslag också på kulturområdet. 

I min följande anmälan kommer jag att översiktligt men likväl tämligen ut
förligt redovisa de bedömningar, analyser och slutsatser som kulturinstitutio
nerna har fört fram. På det sättet blir det möjligt att teckna en allmän bild av 

kultursektorns ambitioner vad gäller målsättning och färdriktning. 

Samtidigt blir mina egna överväganden med anledning av denna redovis

ning i många fall mer begränsade med hänsyn till den kompetens som bör 
följa av det kulturpolitiska mandatet. 

Till grund för de överväganden om mer resultatorienterad verksamhet som 

jag tar upp ligger således de kulturpolitiska riktlinjerna enligt 1974 års beslut, 

som enligt min uppfattning bör ligga fast under den· närmaste treårsperioden. 

Den av riksdagen begärda parlamentariska utredningen (bet. 
1991/92:KrU18, rskr. 1991/92:204) med huvuduppgift att utvärdera 1974 
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års kulturpolitiska mål (prop. 1974:28, bet. 1974:KrU15, rskr. 1974:28) 
avses tillsättas inom kort. Utredningsuppdraget beräknas vara slutfört under 
år 1994 och därmed kunna utgöra ett viktigt underlag vid fastställandet av 
inriktningen av det kulturpolitiska arbetet inför nästa treårsperiod. ' 

Förslagen om vissa översyner rörande museiområdet resp. statsbidraget 
till Riksteatern kommer också att föreläggas regeringen. Jag får anledning att 
återkomma till dessa frågor i samband med min anmälan senare av vissa 
anslag i statsbudgeten. 

Jag övergår nu till att ge en översiktlig redovisning av huvudmomenten i 

budgetförslaget. 
Ramen för insatser på kulturområdet för nästa budgetår är ungefär lika stor 

som för innevarande budgetår. Den har åstadkommits genom ompriorite

ringar inom Kulturdepartementets olika verksamhetsområden. Bland annat 
har sålunda med anledning av Konstfrämjandets konkurs bidraget på 7 ,8 

miljoner kronor kunnat användas för andra ändamål. Vissa besparingar före
slås också i fråga om bidraget till Riksteaterns verksamhet. 

Även beaktat dessa omprioriteringar inom kultursektorn innebär budget
förslaget för kulturområdet att reformverksamheten kan fortsätta. 

Vid en jämförelse mellan totalomslutningen för kulturbudgeten för inneva
rande budgetår och den föreslagna omslutningen för nästa budgetår bör det 
noteras att budgeten för budgetåret 1992/93 påfördes ett särskilt engångsbe

lopp om 100 miljoner kronor för sysselsättningsskapande investeringar inom 
kulturområdet. Det beloppet har nu avräknats i budgetförslaget för nästa bud
getår. Jag återkommer till denna fråga vid min anmälan av anslaget Bidrag.till 

utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. 

Vissa större engångsbelopp på drygt 27 miljoner kronor, som innevarande 
budgetår har anvisats till Riksteatern, Operan och Dramaten har vidare i före
liggande budgetförslag avräknats. 

Enligt den nya kapitalförsöjningsförordningen skall anläggningstillgångar 
fr.o.m. nästa budgetår finansieras genom att myndigheterna själva tar upp lån 
i Riksgäldskontoret. Det anslag för inredning och utrustning som för inneva
rande budgetår under detta littera finns upptaget med 47 miljoner kronor 
kommer således successivt att upphöra. För nästa budgetår finns endast be
hov av ett mindre anslag för betalningar av återstående beställningar. För 

nästa budgetår räknar jag med att låneramar skall avsättaS för inredning och 

utrustning av guldrummet vid Historiska museet, för inredning av lokaler för 

spritlagda samlingar vid Naturhistoriska riksmuseet och för utrustning av 
Myntkabinettets nya lokaler samt för telefonväxlar vid bl.a. Nordiska museet 

och landsarkiven i Göteborg och Härnösand. Jag återkommer till denna fråga 

vid min redovisning av anslaget Inredning och utrustning av lokaler för 

kulturändamål. 

Förslagen till ökningar innebär bl.a. följande. 
Några regionala kulturinstitutioner är fortfarande under uppbyggnad. För 

att fullfölja denna uppbyggnad föreslås att bidraget till länsteatrarna i Bohus

län och Kalmar ökar med tio grundbelopp och kammarorkestrarna i Sundsvall 

och Jönköping ökar med tre grundbelopp. 

Prop. 1992/93:100 
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Medel har beräknats för att öka mqjligheten att ge ytterligare stöd åt kultur
festivaler av skilda slag. 

För att bredda intresset för dans och öka möjligheterna att marknadsföra 
dansgruppernas och koreografernas produktioner föreslås Danscentrum få 
300 000 kr för sin förmedlingsverksamhet. För att öka möjligheterna för fri

lansande dansare och koreografer att arbeta inom sina yrken och till daglig 

träning föreslås en ökning av bidraget till fria dansgrupper med 700 000 kr. 

Dansens Hus föreslås få ett anslag på IO 784 000 kr. 

Inom konstnärsområdet föreslås vidare att antalet långtidsstipendier för 

konstnärer ökar med 15. Förslagen i tilläggsbudget I till statsbudgeten för 
budgetåret 1991/92 innebär att grundbeloppet för biblioteksersättningen nu 

uppgår till 83 öre. Förutsättningarna för biblioteksersättningen för budgetåret 

1993/94 kommer att beredas genom sedvanlig förhandling. 

För etablering av ett Östersjöns författar- och översättarcentrum på Got

land föreslås ett bidrag på 1,5 miljoner kronor. Syftet med detta centrum är att 

skapa en gemensam samlings- och kontaktpunkt för författare och översättare 

från länderna i Östersjöområdet 

För att öka Kulturrådets möjligheter att stödja en positiv utveckling av 

kultur för barn och ungdomar föreslås en ökning med 3 miljoner kronor. 
I enlighet med förslagen i prop. 1992/93:32 om samerna och samisk kultur 

m.m. bör 2,5 miljoner kronor anvisas till samiska kulturändamål, bl.a. sa

misk slöjd och viss biblioteksservice. 
Inom kulturmiljövården presenteras förslag som bl.a. syftar till att effekti

visera verksamheten genom att förtydliga ansvarsfördelningen mellan Riks

antikvarieämbetet och länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetet skall utveckla de 

uppgifter som hör samman med den centrala ledningen och målstyrningen av 

kulturmiljövården. En viktig punkt är här att leda arbetet med att bygga upp 

kulturmiljövårdens kunskapsunderlag. Myndigheten föreslås få förstärkta re

surser med 700 000 kr för insatser inom detta område. 

Frågor om beslut om enskilda kulturminnen och kulturmiljöer föreslås på 
ett tydligare sätt bli samlade hos länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetet bör 
därför ges bemyndigande att till länsstyrelserna överlåta beslutanderätten och 
dispositionen av medlen för bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefu.11 be

byggelse m.m. 
Förslagen i betänkandet Kulturstöd vid ombyggnad (SOU 1992:107) be

handlas under avsnittet Kulturmiljövård. Det nuvarande räntebidrags- och 

tilläggslåncsystemet vid ombyggnader föreslås bli ersatt av ett system med 

bidrag. Länsstyrelserna bör fatta beslut också om dessa bidrag. 

Under maj månad 1993 börjar installationen av ett nytt scenmaskineri på 

Dramaten. För att täcka viss del av det inkomstbortfall som beräkn~ uppstå 
föreslås att Dramaten kompenseras för detta med 3 miljoner kronor. 

Under arkiwerksamheten redogörs för ställningstagandena till arkivde

påutredningcns förslag i betänkandet Statens arkivdepåer (SOU 1991:31 ). 

Därvid föreslås bl.a. att Stockholms stadsarkiv ges till uppgift att verka som 

landsarkiv för Stockholms län samt att landsarkivfunktionen vid Malmö 
stadsarkiv avvecklas. 

Prop. 1992/93:100 
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Landwrkivet i Uppsala föreslås få 255 000 kr för ökade kostnader i sam

band med inflyttning i nya lokaler. 

Vissa frågor om kultur- och arbetsmarknadspolitik 

Riksdagen har tidigare (bet. 1991/92:AU16, rskr. 1991/92:249) behandlat 

effekterna på vissa kulturinstitutioner av införandet av s.k. flexibla lönebi

drag. Som anmäldes i 1992 års budgetproposition (prop. 1991/92: 100 bil. 12 

s. 11) har en interdepartemental arbetsgrupp med representanter för Kultur

och Arbetsmarknadsdepartementen bildats för att följa frågor som är av 

gemensamt intresse. Under år 1992 har arbetsgruppen koncentrerat sig på att 

precisera nuvarande omfattning m.m. av systemet med lönebidrag, bl.a. 

andel och antal anställda med lönebidrag vid vissa kulturinstitutioner samt 

även på att undersöka omfattningen av de till dessa institutioner utbetalda 

lönebidragen från länsarbetsnämnderna. Arbetsgrupp~n har sökt klarlågga 

effekterna av införandet av flexibla lönebidrag för dessa institutioner. Grup

pens material finns tillgängligt på Arbetsmarknadsdepartementet (dnr 

A 4856/90). 

Bakgrunden i lönebidragsfrågan är i korthet att reglerna för anställning 

med lönebidrag ändrades den I juli 1991. Bidraget var tidigare knutet till 

arbetsgivarkategori men har nu gjorts flexibelt i den meningen att bidraget an

passats till den handikappade personens förutsättningar, graden av nedsatt 

arbetsförmåga m.m. Bidragsandelen i det enskilda fallet fastställs i förhand

lingar mellan arbetsförmedling och arbetsgivare. 

Ett antal kulturinstitutioner, där staten har ett uttalat ansvar för verksamhe

ten, har av historiska skäl kommit att få en mycket hög andel lönebidragsan
ställd personal. I vissa fall uppgår denna personal till mer än 50 % av de 

verksamma vid institutionen. Här kan särskilt nämnas landsarkiv och vissa 

museer. 
Arbetsmarknadsministern har tidigare denna dag; efter samråd med mig, 

redovisat sitt förslag i denna fråga. Förslaget innebär att, som en engångsåt

gärd - i syfte att få en budgetering som ger en mer rättvisande bild av statens 

kostnader för kulturinstitutionerna - en omfördelning sker av medel från 

tionde huvudtitelns anslag Särskilda åtgärder för handikappade till bl.a. 

anslag under elfte huvudtiteln. Medlen skall användas så att de särskilt utsatta 

kulturinstitutionerna behåller ett incitament till att anställa arbetshandikappade 

som arbetsförmedlingen anvisar resp. behålla nu anställda med lönebidrag. 

Omfördelningen föreslås därför inte gälla hela lönesumman utan endast så 

mycket att institutionen kan svara för en rimlig andel av lönen, i genomsnitt 

halva kostnaden. Kretsen av institutioner, som kan omfattas av denna omför

delning. bör enligt förslaget begränsas till sådana kulturinstitutioner där staten 

har ett särskilt ansvar för verksamheten och där de anställda med lönebidrag 

utgör en så stor andel av de anställda att verksamheten är i väsentlig omfatt

ning beroende av deras arbete. Kulturinstitutioner som berörs av denna 

omfördelning återfinns under anslagen för Riksarkiwt och landsarkiven. 

Centrala museer: Myndigheter och Centrala museer: Stiftelser. Bidrag till 
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vissa museer m.m. samt Bidrag till regionala museer. Inom denna krets bör 

omfördelningen vidare begränsas till institutioner där minst ca 30 % av de 

anställda omfattas av lönebidrag. De till elfte huvudtiteln omfördelade medlen 

uppgår till 48 miljoner kronor och skall kunna användas endast till lönekost

nader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat. 

Slutligen måste effekterna av detta förslag noga följas och utvärderas. Försla

get överensstämmer väl med de behov jag bedömer finns på detta område. 

Jag återkommer senare under min anmälan av anslaget för Riksarkivet och 

landsarkiven med beräkningar avseende det belopp som skall tillföras arkiv

institutionerna för detta ändamål. För museernas vidkommande görs motsva

rande anmälan under anslaget Bidrag till vissa museer m.m. Detta belopp bör 

därvid ställas till regeringens disposition för fördelning mellan museerna. 

Jag vill även, efter fortsatt samråd med arbetsmarknadsministern, för riks

dagens kännedom meddela att den interdepartementala arbetsgruppen kommer 

att fortsätta sitt arbete i enlighet med de riktlinjer som redovisades i 1992 års 

budgetpropostition. I första hand skall gruppen arbeta med att fortsatt studera 

möjligheter att finna nya former för att driva så kallade kulturvårdsföretag -

dvs. de institutioner i Norrlands inland som bl.a. med stöd av länsarbets

nämnderna producerar tjänster åt museer och andra kulturmyndigheter. Där

utöver kornmer gruppen att studera frågor kring beredskapsarbete inom 

kulturmiljövård och för konstnärliga yrkesutövare. 

Vissa internationella kulturfrågor 

Jag övergår nu till att i korthet redo.visa några aktuella frågor inom det inter-

nationella kultursamarbetet på regeringsnivå . 

Det nordiska kultursamarbetet påverkas alltmer av den europeiska integr~
tionsprocessen samtidigt som utvecklingen i Östeuropa har skapat nya förut

sättningar för ett breddat regionalt kultursamarbete, omfattande samtliga 
länder kring Östersjön. 

Nordiska ministerrådets satsning på kulturprojekt riktade mot Europa har 

under förra året inneburit bl.a. medverkan i Europarådets stora Vikingaut

ställning i Paris, Berlin och Köpenhamn samt i en nordisk kulturfestival i 

London. De nordiska länderna har även i Europarådet gemensamt tagit initia

tiv till att få vissa s.k. europeiska kultu~leder -~Vikingaleden, Hansaleden) 
förlagda till Norden. 

Den nya europeiska situationen har vidare medfört att kulturområdet har 

fått ökad tyngd inom det nordiska samarbetet i stort. Inom ramen för den om

prövning av samarbetet som de nordiska statsministrarna har tagit initiativ till 

har allmänkulturen gjorts till ett högprioriterat samarbetsområde. Det kan 

sålunda förväntas att allmänkulturen under de följande åren kommer att få 

väsentligt förstärkta resurser och att detta kommer att göra det möjligt att 

ytterligare profilera det nordiska kultursamarbetet. 

I informellt samråd med Nordiska ministerrådet h~r Sverige tillsammans 

med Polen tagit initiativ till ett kontaktskapande möte mellan de nordiska 

kulturministrarna och kulturministrarna i övriga länder kring Östersjön. 
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Ministermötet, som har förberetts genom ett statssekreterarmöte i Gdansk 
hösten 1992, kommer an hållas i Saltsjöbaden i Sverige våren 1993. 

När det gäller Europasamarbetet utgör självfallet EES-avtalet och de före
stående förhandlingarna om EG-medlemskap samt öppningen mot Östeuropa 
de dominerande inslagen i debatten. 

Att utveckla ett samarbete på kulturområdet inom ramen för EES-avtalet är 

ett svenskt intresse, som nu följs upp genom aktiv medverkan i en av EFT A:s 
Brysselkontor nybildad informell arbetsgrupp för kulturfrågor. Gruppens 
första uppgift blir att med utgångspunkt i EES-avtalets två kulturdeklarationer 

utreda de formella möjligheterna till ett ökat kultursamarbete med EG. 
Inom Kulturdepartementet pågår alltjämt arbetet med att analysera konse

kvenserna av ett EG-medlemskap för svensk kulturpolitik och svenskt 

kulturliv. Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet har fått i 
uppdrag att göra en detaljerad konsekvensbeskrivning inom sina resp. 

ansvarsområden. Myndigheternas redovisningar beräknas föreligga våren 
1993. En särskild studie görs angående in- och utförsel av kulturföremål med 
anledning av slopandet av gränskontroller inom EG:s inre marknad. 

Inom Europarådet diskuteras kulturverksamhetens: innehåll och formella 

ramar mot bakgrund av det ökande antal östeuropeiska länder som ansluter 
sig till den europeiska kulturkonventionen. Jag noterar att EuroparådeL~ 
ministerkommitre tillmäter kultursamarbetet stor betydelse som plattfonn för 

rådets strävan att fungera som en sammanhållande politisk kraft i ett breddat 
Europa. Vad gäller det löpande kommittearbetet i kultur- och kulturarvsfrågor 
hänvisar jag till den allmänna redogörelse för verksamheten inom minister

kommitten, som chefen för Utrikesdepartementet kommer att lämna senare i . 
vår. Jag vill dock nämna att arbetet inom kulturkommitten för närvarande 
bedrivs under svenskt ordförandeskap. 

I den svenska samordningskommitten för FN:s kulturårtionde ingår före
trädare för Statens kulturråd, SIDA, Statens invandrarverk, Statens skolverk, 
Statens ungdomsråd, Svenska institutet och Svenska 'unescorådet. Kommit
ten har lämnat en redogörelse för verksamheten under år 1992. 

Mot bakgrund av de mål och riktlinjer för årtiondet som fastställts av FN 
och Unesco arbetar kommitten med såväl nationellt baserade projekt som 
internationella samverkansprojekt inom ramen för ett antal övergripande 

teman. 
Den största nationella satsningen har hittills gj~rts under rubriken Det 

mångkulturella samhällets möjligheter och problem. Kommitten disponerar 
för perioden 1990/91-1992/93 sammanlagt 4,5 miljoner kronor av invandrar

politiska medel för aktiviteter inom kulturområdet som främjar goda etniska 

relationer i det svenska samhället. Kommitten har under budgetåret 1991192 
lämnat bidrag till ett 20-tal kulturprojekt runt om i landet. Ytterligare ett 15-tal 

mångkulturella projekt har fått stöd från medel som SIDA disponerar. Även 

de andra i kommitten ingående myndigheterna har på olika sätt arbetat med 
mångkulturella frågor. Kommitten har fått ett särskilt anslag från Diskrimi

neringsombudsmannen för att i samverkan med lnvandrarverket starta ett 

filmprojekt om svenska boenderegler. Genom sin sammansättning har kom-
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mitten vidare en stark anknytning till det allmänna åtgärdsprogram mot främ
lingsfientlighet och rasism som regeringen beslutat om våren 1992. 

Kommitten och de myndigheter som ingår i kommitten deltar vidare på 
skilda sätt i ett antal samarbetsprojekt med inriktning på Europa och pä Tredje 
Världen. Bland annat planerar kommitten särskilda insatser för samarbetet 

med de baltiska staterna inom ramen för temat Östersjön som länk mellan 
länder och kulturer. 

På initiativ bl.a. från nordiskt håll har Unesco år 1992 tillsatt en Vär/ds
kommission för kultur och utveckling under ordförandeskap av FN :s förre 

generalsekreterare Javier Perez de Cuellar. Dess uppgift är att inom tre år ut
arbeta en rapport om hur samhällsutveckling och kulturutveckling påverkar 

varandra. Kommissionens första arbetsmöte kommer att hållas i Sverige 

under år 1993. 

Särskilda lotterimedel 

Under budgetåret 1991/92 har ur behållningen av de särskilda lotterier som 
anordnas till förmån för konst, teater och andra kulturändamål anvisats medel 

med sammanlagt 10 540 000 kr. Medlen har fördelats enligt följande: 

3 500 000 kr till Statens kult!!rråd för fördelning till investeringar m.m .. 
3 275 000 kr till investeringar m.m. inom teater-, dans- och musikom

rådet, 

1 325 000 kr till investeringar m.m. inom konst-, musei- och utställ
ningsområdet, 

700 000 kr till investeringar inom kulturmiljövården, 

1740000 kr till andra ändamål. 

Vidgat deltagande i kulturlivet 

Ett av målen för den statliga kulturpolitiken är att kulturen skall vara tillgäng
lig för alla och att ett aktivt deltagande i kulturlivet skall främjas. Detta mål har 
under lång tid varit levande för många kulturinstitutioner, skolor, kulturska
pare, studieförbund och organisationer i deras dagliga arbete. Fortfarande är 
emellertid skillnaderna i människors kulturvanor stora. Kulturvanorna är be
roende av ålder, utbildning, social bakgrund och bostadsort. Det visar det 

stora arbete som genomförts med Kulturrådet som sammanhållande myndig
het och som nu har mynnat ut i en plan för det fortsatta arbetet med att vidga 
deltagandet i kulturlivet. En sammanfattning av Kulturrådets rapport med an

ledning av regeringsuppdrag och kartläggning om dels deltagandet i kultur

livet och dels kulturinstitutionernas barn- och ungdomsverksamhet samt 
Kulturrådets plan för det fortsatta arbetet bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilagorna 12.1, 12.2 och 12.3. Här redovisas också de bedöm

ningar, som Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Svenska Filminstitutet 
gjort inom sina resp. områden. 
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Staten har formulerat de övergripande ambitionerna för kulturpolitiken. 
Sedan gäller det för dem som arbetar inom kulturområdet att omsätta dessa i 
praktisk handling. Sålunda ligger ansvaret för att nå Ocr människor i hög grad 
på varje kulturinstitution och kulturorganisation. De bestämmer själva inrik.1.
ningen på och uppläggningen av sitt arbete. Det är därför glädjande att kunna 

konstatera att många kulturinstitutioner i sina fördjupade anslagsframställ

ningar har uppmärksammat vikten av att nå en ny publik och att ett aktivt 
arbete pågår på många håll. 

Det arbete som Kulturrådet har gjort tillsammans med Riksarkivet, Riks
antikvarieämbetet och Svenska Filminstitutet är betydelsefullt som underlag 
för fortsatta ansträngningar för att nå ett vidgat deltagandet i kulturlivet. Den 

plan för det framtida arbetet som presenteras pekar på behovet av forskning. 
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte samt utveckling av metoder för att 
stimulera till vidgat deltagande i kulturlivet. Kulturrådet har en naturlig roll 

som initiativtagare och pådrivare i detta arbete liksom övriga k"Ultunnyndighe
ter har det inom sina områden. 

En viktig del av planen behandlar kulturlivets relationer till barn och 
ungdom - hur ett främjande av samverkan mellan kulturliv och skola eller 

förskola kan ske och hur kulturlivet skall kunna nå ungdomar som slutat 

skolan. Enligt min uppfattning är samhällets insatser för att främja barn- och 
ungdomskultur viktiga. De centrala och regionala kulturinstitutionernas verk
samhet för barn och ungdom är av stor betydelse - inte minst som förebilder 
och inspirationskällor. Men särskilt viktigt är det att kulturverksarnheten finns 
på lokal nivå. Den måste finnas i barnens och ungdomarnas vardagsmiljö. 

Därför är kommunernas intresse och engagemang av stor betydelse. Staten 
kan bl.a. bistå genom att hjälpa till med kunskapsspridning och erfarenhets- .· 

utbyte samt genom att stödja och stimulera utvecklingsarbete. 
Vad jag här har anfört om värdet av att fokusera barns och ungdomars 

situation i det fortsatta kulturpolitiska utvecklingsarbetet bör utgöra en 

väsentlig grund i kulturmyndigheternas och kulturinstitutionernas basarbete 
under den kommande perioden. Jag återkommer till detta i samband med att 
jag redovisar mina synpunkter med anledning av de fördjupade anslagsfram
ställningarna. 

För att ytterligare förstärka angelägenheten av denna inriktning har jag i 
föreliggande budgetförslag också redovisat behovet av ytterligare stimulans

insatser. 

Kulturrådet bör ges utökade möjligheter att bedriva arbetet inom detta om
råde i enlighet med sin utarbetade plan. För egen del vill jag särskilt framhålla 

betydelsen av insatser som främjar barns och ungdomars eget skapande. Jag 

förotsätter att Kulturrådet i detta viktiga arbete·knyter till sig personer som är 

aktiva inom olika konstområden och med engagemang för barn- och ung

domskultur. Arbetet bör i första hand bedrivas under en treårsperiod och jag 
har för det första budgetåret beräknat att Kulturrådets anslag Bidrag till ut
vecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. skall förstärkas med 3 mil

joner kronor. Erfarenheterna av arbetet bör efter treårsperiodens slut re.dovi
sas för regeringen. 
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Allmän kulturverksamhet m.m. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. 
Enligt förordningen (1988:676) med instruktion för Statens kulturråd skall 

rådet följa utvecklingen inom kulturområdet och ge ett samlat underlag för 
den statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen vid genomförandet 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 bedöm

ning av utvecklingen inom dessa delar av kulturområdet och lämna förslag till 
de åtgärder som kan föranledas av bedömningen. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd har i den fördjupade anslagsframställningen för de olika 

konstområdena redovisat resultat-, framtids- och resursanalyser samt lämnat 

förslag till ett handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Här görs 
en kort sammanfattning av anslagsframställningen för konstområdena inom 

Kulturverksamheten. Litteratur- och tidskriftsområdena kommer att behandlas 

under Massmedier m.m. Sammanställningar av de statsbidrag som ges till 

resp. konstområde inleder sammanfattningarna. 
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1 Teaterområdet 

1.1 Anslag 

Följande statsbidrag till teaterverksamhct anvisas budgetåret 1992/93 under 

Kulturdepartementets huvudtitel. 

Bidrag till Svenska riksteatern 

Bidrag till Operan 

Bidrag till Dramatiska teatern 

Bidrag till regionala och lokala teater
och dansinstitutioner 

Bidrag till fria teatergrupper 

Bidrag till Drottningholms teatermuseum 
för föreställningsverksamheten vid 
Drotmingsholmsteatem 

Bidrag till Stiftelsen Internationella 
Vadstena-akademien 

Bidrag till Marionetteatern 

Regional utvecklingsverksamhet 

Skådebanor 

Amatörteater- och amatördansg.rupper 

Teatercentrum 

Internationella teaterorganisationer 

Bidrag. till teaterprojekt från kulturrådets 
utvecklingsanslag 

Bidrag via Konstnärsnämnden 

Bidrag till internationellt kulturutbyte 

Summa 

I Avser 1991/92 

212 677 000 

251644000 

145 790 000 

239 100 000 

36 149 000 

6 621 000 

1352000 

1062000 

1 413 000 

4 282 000 
1082000 

I 742 000 

570 000 

4 300 000 

3 000 0001 

700 000 

911 484 000 

Medel för teaterändamål anvisas även under bl.a. Utrikes- och Uthild

ningsdcpartementens huvudtitlar. 

1.2 Kulturrådets resultatanalys 

Av 1974 års kulturpolitiska mål, som lades fast i prop. 1974:28 om den stat

liga kulturpolitiken (bet. 1974:KrUl5, rskr. 1974:248). är följande av sär

skild betydelse för teaterpolitiken: 

- att medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa redla förutsättningar 

för att denna frihet skall kl!nna utnyttjas. 

- att främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioncr. 

- att i ökad utsträckning ta hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och 

behov. 

- att möjliggöra konstnärlig förnyelse. 

- att främja ett utbyte av erfarenheter och ideer inom kulturomradet över 

språk- och nationsgränserna. 
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Kulturrådet redovisar i sin fördjupade anslagsframställning en övergri

pande resultatredovisning för teaterområdet utifrån uppställda mål. Kulturrå

det drar följande allmänna slutsatser från sin resultatanalys. 

Teaterområdet har utvecklats starkt under den senaste tjugoårsperioden. 

Genom utbyggnaden av länsteatrar finns det nu en infrastruktur med pro

fessionell produktion spridd i hela landet. Utbyggnaden av de regionala tea

terinstitutionerna har också inneburit att väsentligt fler människor utanför 

storstadsområdena än tidigare har kommit i kontakt med den levande teatern. 

Kulturrådet bedömer att de statliga bidragssystemen i grunden fungerar 

tillfredsställande men att tiden nu är mogen för vissa justeringar i syfte att 

främja rörlighet inom teaterns arbetsmarknad, konstnärlig förnyelse och vid
gat deltagande. 

En förändring inom teaterlivet har skett mot färre fasta grupper, tydligare 

projektinriktning och nya samarbetsformer mellan fria grupper och institutio

ner. Nya samarbetsformer är under utveckling, vilket kan innebära ett inten

sivare samarbete mellan professionella och amatörer, folkrörelser m.m. Per

sonalrörligheten inom teaterområdet (mellan institutionerna och mellan insti

tutioner/fria grupper) är dock otillfredsställande låg, vilket motverkar den 

konstnärliga förnyelsen. 

Arrangörssituationen inom teaterområdet har blivit mer problematisk. dels 

till följd av försämrad ekonomi hos dem som arrangerar eller beställer före

ställningar, dels till följd av kommundelsreformen och skolans decentralise
ring, förändringar som splittrat resurserna och minskat kompetensen hos be

ställarna. Inte minst har barn- och ungdomsteatern drabbats av detta. 

Statsunderstödda teaterinstitutioner har i ett långsiktigt perspektiv förlorat 

besökare, men bara delvis som en följd av ett minskat utbud av föreställ

ningar. Stigande produktions- och distributionskostnader för teatrarna kan 

inte helt förklara den minskade publiktillströmningen. Samtidigt rekryterar 

amatörteatern i landet nya besökare. 

Det finns ett behov av att ytterligare stimulera amatörteatern genom att ge 
institutioner och fria grupper kompletterande fria medel för samarbetsprojekt 
med amatörorganisationer. 

1.3 Kulntrrådets fors/ag till handlingsprogram 

Kulturrådet presenterar i sin anslagsframställning förslag till handlingspro
gram för teaterområdet. Kulturrådet föreslår att de statliga insatserna för den 

kommande treårsperioden inriktas på att 

- främja konstnärlig förnyelse och ökad rörlighet inom hela teaterområdet, 
- förstärka den regionala teaterproduktionen, 

- öka det internationella utbytet. 

- förbättra villkoren för barn- och ungdomsteatern. 

- förbättra arbetsvillkoren för de fria teatergrupperna. 

- verka för en större publik och en förbättrad arrangörssituation. 

- främja en administrativ kompetensutveckling och nya sarnvcrkansformer. 

' Riksd11,~<'ll /<19_n)_!_ I sam/. Sr /fil!. !lil"g" I:! 
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2 Dansområdet 

2.1 Anslag 

Det är svårt att ange exakt hur stort det statliga stödet till dans är eftersom det i 

flera fall ingår i teateranslag. Detta gäller t.ex. bidragen till Operan i Stock

holm, Stora teatern i Göteborg, Malmö stadsteater, Östgötateatem i Norrkö

ping och Svenska riksteatern, som samtliga inkluderar balettensemblerna 

inom sina resp. anslag. De största statliga bidragen till dans finns inom dessa 

anslag. Nedan ges en översikt över andra statliga bidrag till dans under 

Kulturdepartementets huvudtitel budgetåret 1992/93. 

Dansens Hus 

Bidrag till fria dansgrupper/koreografer 

Bidrag till daglig träning för frilansdansare 

Dansmuseet 

Samarbetsnämnden för folklig dans 

Danscentrum 

Dans i skolan 

Bidrag till anställning av koreografer vid 
regionala teater- och dansinstitutioner 

Konsmärsnämnden 

Svensk Danskommitte 

Bidrag till internationellt kulturutbyte 
samt vissa projektbidrag 

Summa 

lAvser 1991/92 

6 820 000 

7 500 000 

490000 

7 300 000 

150 000 

900000 

1230000 

160 000 
18590001 

201 000 

1 100 000 

27 710 000 

Medel för dansändamål anvisas även under bl.a. Utbildningsdepartemen

tets huvudtitel. 

2.2 Kulturrådets resultatanalys 

I samband med att den statliga kulturpolitiken växte fram på 1970-talet be
handlades dansområdet i anslutning till målen för teaterpolitiken. Någon sär

skild danspolitik formulerades inte. De kulturpolitiska mål som framför allt är 

relevanta på dansområdet är de mål som rör decentralisering. eftersatta 

grupper och konsmärlig utveckling. 

Kulturrådet redovisar i sin fördjupade anslagsframställning en övergri

pande resultatredovisning för dansområdet. Med utgångspunkt i den drar 

Kulturrådet följande slutsatser. 

Kulturrådet framhåller att danskonsten befinner sig i ett expansivt skede -

intresset för att se dans ökar liksom intresset för att själv utöva dans, särskilt 

bland barn och ungdom. Tillkomsten av Dansens Hus har haft en positiv 

inverkan på utvecklingen inom dansen. 
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Kulturrådet konstaterar att den professionella dansen i hög grad är en 
storstadsföreteelse. Fyra institutioner har fast anställda ensembler - Operan, 
Stora teatern i Göteborg, Malmö stadsteater och Östgötateatern i Norrköping. 
Dessutom tillkommer Riksteatern med Cullbergbaletten, som är ett turnerande 
kompani. Norr om Stockholm finns ingen stationär dansensemble. Decentra
liseringsmålet när det gäller dans har inte resulterat i en utbyggnad av institu
tioner vilket varit fallet inom teater- och musikområdena. Däremot har det 
funnits en tydlig strävan att öka de frilansande gruppernas möjligheter att 

verka och turnera över landet 

Det statliga stödet utgör den övervägande delen av dansens totala sam
hällsbidrag och kommer inom överskådlig tid sannolikt att fortsätta vara av 

direkt avgörande betydelse. De statliga satsningarna har också syftat till att 
möjliggöra ett konstnärligt utvecklingsarbete. Det största hindret för spridning 
av danskonsten är dess svaga förankring ute i landet. Det finns inga särskilda 
dansarrangörer, vilket försvårar marknadsföring och försäljning av dans. En 
kraftig ökning av antalet dansare, koreografer och pedagoger har skett de 
senaste åren men framför allt de förstnämnda yrkesgruppernas försörjnings
förmåga är i dag mycket begränsad. 

Generellt är dansen den konstform som är minst etablerad hos en bred 
publik och speciellt hos den unga publiken. Dansföreställningar av institutio

ner och fria grupper som vänder sig till barn och ungdom förekommer i allt

för liten omfattning. En av de viktigaste åtgärderna när det gäller att vidga 
intresset för dans är den satsning som under några år har gjorts på projektet 
Dans i skolan. 

2.3 Kulturrådets förslag till handlingsprogram 

Kulturrådet föreslår att de statliga insatserna under den kommande treårs

perioden inom dansområdet inriktas på att 
- verka för att frilansande dansare och koreografer ges bättre möjligheter att 
arbeta inom sina yrken, 

- stärka dansen regionalt, 

- stimulera ett konstnärligt utvecklingsarbete bland koreografer och dansare, 
- öka möjligheten till turneverksamhet och medverka till ett förstärkt 
arrangörsnät och förbättrat marknadsförings- och publikarbete, 
- förbättra barns och ungdomars möjlighet att dansa och uppleva dansföre
ställningar, 

- stimulera och utveckla amatörverksamheten inom dansområdet, 

- öka möjligheterna till internationellt gästspelsutbyte. 
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3 Musikområdet 

3.1 Anslag 

Statens stöd till musikområdet omfattar i första hand konsertverksamhet som 
bedrivs av statliga och statsunderstödda musikinsitutioner samt stöd till ton

konstnärer och fria musikgrupper. Under Kulturdepartementets huvudtitel 

anvisas följande statsbidrag till musik budgetåret 1992/93. 

Svenska rikskonserter 
Regional musikverksamhet 

Bidrag till regionala och lokala 
musikinstitutioner 

Bidrag till fria musikgrupper och 
arrangerande musikföreningar 

Bidrag till fonogramproduktioner 
Bidrag till fonogramdistribution 

Bidrag till internationellt 
kulturutbyte samt vissa projektbidrag 

Bidrag via Konstnärsnämnden 
Centrala amatörorganisationer (musik) 

Musikcentrum 

Musikaliska Akademien inkl. Musica Sveciae m.m. 

STIM/Svensk Musik 

Summa (exkl. musikteater) 

lAvser 1991192 

71526000 

218 510 000 

90 500 000 

18417000 

4 980 000 
I 082 000 

2 500 000 
113290001 

3 322 000 

1491 000 

3 473 000 
I 842 000 

428 972 000 

Medel för musikverksamhet anvisas även under bl.a. Utrikes-, Försvars

och Utbildningsdepartementens huvudtitlar. 

Huvuddelen av det statliga stödet, ca 90 %, går till institutioner på mu

sikområdet. Ca 6 % av stödet är direkt riktat till frilansartister och arrangörs

föreningar. 

3.2 Kulturrådets resultatanalys 

Kulturrådet har gjort en omfattande analys av utvecklingen inom musikområ

det under de senaste åren. Här redovisas de slutsatser som Kulturrådet har 

dragit utifrån sin resultatanalys. Uppgifter om utvecklingen inom enskilda 
delområden redovisas under resp. anslag. 

Kulturrådet sammanfattar på följande sätt målen för statens insatser på 

musikområdet såsom de har utvecklats sedan 1974 års kulturpolitiska beslut. 

Insatserna bör inriktas på att stimulera mångfald och variation, ge reella 

möjligheter att sprida musik i såväl levande fonn som via medier och därige

nom komplettera utbudet på marknaden, stimulera musiker och upphovsmän 

att pröva nya musikformer och utveckla sin särart, ge människor möjlighet att 

uppleva levande musik oavsett var de bor, öka insatserna för barn och ung-
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dom och andra eftersatta grupper, ge svenska tonsättare möjlighet att skapa 
musik och få den uppförd samt underlätta för det internationella kulturutbytet. 

Kulturrådet anser att resursförstärkningarna till musikområdet har varit 
små under den senaste 10-15-årsperioden. Merparten av de statliga pengarna 
på musikområdet går till institutioner med fast anställda musiker, huvudsakli

gen inom genreområdet västerländsk konstmusik. Musiker och ensembler 
som verkar utanför institutionerna har svån att hävda sig i konkurrens med 
institutionernas ofta högt subventionerade utbud. 

Intresset för musik ökar, främst bland ungdomar. Utvecklingen av musik i 

medier har inte hämmat lyssnandet på levande musik. Publiksiffrorna stiger. 

Även utövandet av musik är omfattande, särskilt bland ungdomar i de lägre 

tonåren, främst tack vare den kommunala musikskolan. 
Antalet orkesterinstitutioner torde nu motsvara det behov av fasta orkester

resurser som är motiverat i ett land av Sveriges storlek om man också i 

bedömningen tar med de resurser som finns inom länsmusiken och musik
teatrarna. Det är emellertid av stor vikt att orkestrarna under den kommande 
perioden får tillräckliga resurser för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. 

Länsmusiken, som tillkom .å~ 1988 med landstingen som hu~udinän, fun
gerar mycket olika, såväl vad gäller musikalisk kvalitet och inriktning som 

förankring i det regionala musiklivet. Allmänt kan konstateras att antalet kon

sener och andra musikarrangemang i länsmusikens regi är mindre år 1991 

jämfön med startåret 1988. 
Intresset för västerländsk konstmusik är fortfarande i hög grad beroende 

av var i landet man bor. Detsamma gäller intresset för jazzmusik. Det lokala 

arrangörsnätet inom framför allt jazz, rock och kammarmusik riskerar att 
starkt försvagas, dels genom att kommunerna skär ned på kulturanslagen, 
dels genom att bidragen till studieförbunden reduceras. 

Satsningarna på målgruppsinriktat publikarbete måste ytterligare utvecklas 
och förstärkas. Inte minst de fria musikgrupperna har genom sin större rör
lighet och anpassningsbarhet till skilda situationer goda förutsättningar för att 
rekrytera nya publikgrupper till musiken. 

Insatserna för barn och ungdom på musikområdet är ojämnt fördelade 

bland de statliga och statsunderstödda institutionerna. Allmänt kan sägas att 

det stora intresset för musik bland ungdomar tas till vara i mycket liten om
fattning av dessa institutioner. Det som görs riktar sig i första hand till för
skolebarn och skolbarn i de lägre åldrarna. 

3.3 Kulturrådets förslag till handlingsprogram 

Kulturrådet föreslår att de statliga insatserna inom musikområdet under den 

kommande treårsperioden inriktas på att 

- främja den konstnärliga kvaliteten och öka möjligheterna till konstnärlig ut
veckling och förnyelse, 

- förbättra arbetsvillkoren för frilansmusiker, särskilt inom genreområden där 

möjligheterna till fasta anställningar helt saknas, 

- slutföra den påbörjade utbyggnadsreformen av orkesterinstitutionerna och 

ge ökade möjligheter till utvecklingsverksamhet inom dessa, 
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- stimulera ökade satsningar på barn och ungdom, 

- underlätta ett ökat internationellt utbyte på musikområdet, 

- utvärdera den regionala musikreformen och förändra det statliga bidrags-

systemet till länsmusiken, 

- utveckla stödet till den svenska fonogramutgivningen samt till utgivning av 

noter, 

- stärka amatörmusikens ställning. 

4 Museiområdet 

4.1 Anslag 

Under Kulturdepartementets huvudtitel har medel för museiändamål för bud

getåret 1992/93 anvisats under följande anslag: 

Bidrag till utvecklingsverksamhet inom 
kulturområdet m.m., anslagsposten 
Zornsamlingarna för fastighetsunderhåll 

Centrala museer: Förvalt.nl~gskostnader 
Centrala museer: Vissa kostnader för 

utställningar och samlingar m.m. 

Bidrag till Skansen 

Bidrag till vissa museer 

Bidrag till regionala museer 

Riksutställningar 

Forsknings- och utvecklingsinsatser på kulturområdet, 
anslagsposten Ansvarsmuseerna 

anslagsposten Naturhistoriska riksmuseet 

Summa 

198 QOI,) 
432 6·1g oöo 

· 16 196 000 

17 354 000 

28 669 000 

76 421 000 

31667000 

- 1992 000 

4 256 000 . 

609 371 000 

Härutöver fördelar Statens kulturråd projektstöd för museiändamål bl.a. 
från rådets dispositionsmedel för utvecklingsverksamhet 

För Statens försvarshistoriska museer har för budgetåret 1992/93 anvisats 

24 787 000 kr över Försvarsdepartementets huvudtitel. Medel för museiän

damål har även anvisats bl.a. över Utbildningsdepartcmentets huvudtitel och 

huvudtiteln för Hovet och de kungliga slotten. 

4.2 Kulturrådets resultatanalys 

Kulturrådet har gjort en övergripande resultatanalys avseende verksamheten 

vid de centrala och regionala museerna inom Kulturdepartementets anslag mot 

bakgrund av 1974 års kulturpolitiska mål och syftet med de museipolitiska 

beslut som fattats under 1970- och 1980-talen. Analysen har lett rådet fram 

till bl.a. följande slutsatser. 

Genom den särskilda ansvarsmuseifunktion som ålagts fem av de centrala 

museerna och genom de senaste årens satsning på gemensamma utvecklings

projekt har samarbetet ökat mellan centralmuseerna och museer ute i landet 
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Utvecklingen av ny infonnationsteknik har skapat nya möjligheter till 

samverkan på museiområdet. 
Den snabba tekniska utvecklingen och nya internationella rön på museiom

rådet har medfört ett stort behov av fort- och vidareutbildning för olika per

sonalkategorier. 

Betydande investeringar i upprustning och nybyggnader av museer har 

gjorts såväl inom den statliga som den regionala och kommunala sektorn. 

Under senare år har museernas totala publik ökat. men inte markant. En 

viss nyrekrytering har skett av besökargrupper som tidigare varit underrepre

senterade, t.ex. ungdomar över 15 år. 
Barn- och ungdomsverksamheten varierar i kvalitet och omfattning. 

Kontakten mellan skola och museum har totalt sett försämrats. Det gäller sär

skilt länsmuseerna. Det finns en förväntan hos museerna ute i landet på de 

centrala museerna vad gäller stöd och samarbete rörande barn- och ungdoms

verksamhet. Över huvud taget är museerna en underutnyttjad resurs i bild

ningssamhället. 
Dokumentation, konservering och övrig föremålsvård är eftersatta områ

den hos centralmuseerna, medan länsmuseerna har ökat sina satsningar på 

dessa områden under senare år. 

Antalet anställda har sammantaget ökat under den senaste tioårsperioden, 

även om stor skillnad råder mellan olika museer. Detta gäller såväl centrala 

museer som länsmuseer. 
Andelen lönebidragsanställda är hög vid museerna. Den ligger kring en 

tredjedel vid de centrala museerna och ca en fjärdedel vid länsmuseerna. Även 

här är fördelningen mycket ojämn mellan museerna. 
Kulturrådet har särskilt analyserat centralmuseernas intäkts- och kost

nadsutveckling. Museerna har kunnat bygga ut verksamheten, främst vad 

gäller den utåtriktade delen, genom ökade intäkter från andra källor än stats

anslagen. Bevakningskostnaderna uppgick 1990/91 till i genomsnitt till 6 % 

av årskostnaderna, för vissa museer dock till betydligt större andel. Personal
kostnaderna utgjorde 46 % och lokalkostnaderna 22 % av årskostnaderna. 

Vissa museer utanför huvudstadsregionen uppvisar samlingar av sådant 

nationellt intresse. att särskilda former av samarbete bör utvecklas mellan dem 

och berörda centrala museer. 
Länsmuseerna har i ökande grad knutit internationella kontakter under 

senare år. Kontakterna har ofta gällt Baltikum eller afrikanska stater. 

4.3 Ku/nffrådets förslag till handlingsprogram 

Mot bakgrund av den gjorda resultatanalysen finner Kulturrådet att de statliga 

insatserna på museiområdet under den kommande treårsperioden bör inriktas 

pa att 

- öka möjligheterna till kvalificerad.e utställningar utanför Stockholmsområdet 

genom an främja tillkomsten av samverkansavtal mellan centrala museer och 

samlingar av riksintresse ute i landet, 

- stödja yerksamhet som syftar till att göra museerna till en bättre utnyttjad 

resurs inom skola, högskola och folkbildning. 
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- främja museernas samverkan kring större utvecklingsprojekt, 

- konsolidera basverksamheten vid centrala och regionala museer. 

5 Bildkonstområdet 

5.1 Anslag 

Följande statsbidrag till ändamål inom bildkonstområdet anvisas för 

budgetåret 1992/93. 

Bidrag till organisationer inom bild
och fonnkonstområdet 

Visningsersättning åt bild- och form-
konstnärer 

Bidrag till bild- och fonnkonstnärer 

Förvärv av konst för statens byggnader m.m. 

Utställningar av nutida svensk konst i utlandet 

Bidrag till Akademien för de fria konstem 

Summa 

15 428 000 

56 785 000 

5 186 000 

28 038 000 

1448 000 

I 580 000 

108 465 000 

Till bild- och formkonständamål utgår också medel ur bidraget till 

Centrum bildningar på kulturområdet, från medlen för Särskilda insatser för 

enskilda konstnärers deltagande i internationellt kulturutbyte samt ur anslaget 

Inkomstgarantier för konstnärer m.m. Därtill fördelar Statens kulturråd medel 

för olika utvecklingsprojekt och samverkan inom konst och konstbildning. 

Helt eller delvis statligt finansierade verksamheter inom konstområdet är 
slutligen Statens konstmuseer som ansvarsmuseum, Riksutställningar, 

Thielska galleriet och Millesgården samt de länsmuseer som har konstsam

lingar. 

5.2 Kulturrådets resultatanalys 

Bildkonstområdet visar en stor bredd och spridning när det gäller innehåll och 

verksamhetsformer. Det omfattar bildkonst, konsthantverk, formgivning och 

miljö liksom det konstpedagogiska och konstbildande arbetet. Ett flertal insti

tutioner och organisationer med olika former för finansiering är engagerade 

inom området. Här finns museer och konsthallar med statligt, kommunalt 

eller regionalt huvudmannaskap. Det förekommer en folkrörelseanknuten 

föreningsdriven verksamhet, främst genom nära tvåtusen konstföreningar på 

arbetsplatserna och genom studieförbunden. Enskilda konstnärer och konst

grupper liksom konsthallar och museer svarar för utställningar och förmed

ling av konst. Kommersiella företag, som gallerier. mässor och auktionsfir

mor svarar för en betydande del av verksamheten. Media som TV, dagstid

ningar och tidskrifter följer genom nyhetsbevakning och egna presentationer 

konst-. design- och utstilllningsliv. Allt detta bäddar för pluralism och bredd 

när det gäller uttrycksfonner, konstriktningar och konstarter. 
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Samtidigt är bildkonstens närvaro inte alltid självklar sett från geografiska 
och sociala utgångspunkter. Det saknas konst och konstnärlig formgivning i 
många offentliga miljöer och i bostadsområden. 

Andelen av befolkningen som går på konstutställningar i museer, gallerier 
och andra särskilda utställningslokaler har inte ökat under 1980-talet och har 
på längre sikt minskat. Det finns dock inget som tyder på att intresset för 
bildkonst generellt skulle ha minskat men att konstutställningen som miljö för 
kontakt med konsten kan vara på väg att förlora något av sin betydelse i för- ·· 

hållande till andra medier och miljöer. Detta gäller särskilt bland ungdomar. 

Samtidigt ändrar utställningarna karak1är genom en ny generation konstnärer. 

Detta kan leda till ett nyvaknat konstintresse. 
Genom ökade anslag till Sveriges bildkonstnärsfond har en viss ekono

misk förbättring för bildkonstnärema kunnat uppnås, bl.a. en höjd visnings
ersättning samt fler stipendier för studieresor utomlands. Samtidigt har dock 
inköpen av konst under de senaste åren minskat både på den privata markna
den och i samband med besparingar i kommuner och landsting. Effekterna av 
nedskärningarna drabbar såväl konstbildningens målgrupper som de enskilda 

konstnärerna. 

5.3 Kulnmådets förslag till handlingsprogram 

Kulturrådet presenterar i sin anslagsframställning förslag till handlingspro- . 

gram för bildkonstområdet. Kulturrådet riktar sina insatser främst mot de 

organisationer rådet har ett bidragsansvar för och ej till den enskilde konstnä
ren. Det stöd rådet ger syftar till att stärka organisationernas basfunktioner 
samt till att stödja olika projekt och initiativ av utvec~ings- och samverkans

karaktär. Kulturrådet föreslår att de statliga insatserna för den kommande tre
årsperioden inrik"tas mot följande mål: 
- att verka för utvecklingsresurser för konstbildningsarbete, 

- att stimulera initiativ som vill öka barns och ungdomars möte med bild-
konsten, 

- att finna nya vägar för att föra fram bildkonst ~h formgivning i offentlig 

miljö, 
- att underlätta ett ökat internationellt utbyte_ på bildkonst- och konstbild

ningsområdet. 
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6 Biblioteksområdet 

6.1 Anslag 

Följande statsbidrag till folkbibliotekens verksamhet anvisas under budgetåret 

1992/93. 

Regional biblioteksverksamhet · 

Bidrag till arbetsplatsbibliotek 

Bidrag för metodutveckling 

Vissa gemensamma ändamål i 
folkbibliotekens verksamhet 

34 364 ()()() 

3 630 ()()() 

2000000 

1118 ()()() 

Summa 41 112 000 
Härtill kommer anslag till Talboks- och punktskriftsbiblioteket om 

64 447 000 kr samt ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk 

genom bibliotek m.m. ca 75 mkr. 

6.2 Kulturrådets resultatanalyser 

Lokala bibliotek 

Kulturrådet konstaterar i sin fördjupade anslagsframställning att folkbibliote

ken har en mycket bred och väl förankrad verksamhet och att de utgör den 

viktigaste icke kommersiella distributionskarialen för kvalitetslitteratur. Folk

biblioteken är vidare den mest besökta kulturinstitutionen i landet. Antalet 

biblioteksbesökare är konstant medan antalet boklån har minskat något under 

senare år. Ansvaret för folkbiblioteken ligger på kommunerna och landets 

286 kommuner förfogar tillsammans över ca 1 900 utlåningsställen vilka har 

öppet nännare 37 000 timmar per vecka. 

Bibliotekens årliga nyförvärv av böcker har växlat under 1980-talet med ett 

lägsta antal år 1990 på 2,2 miljoner och ett högsta antal år 1987 på 2,5 miljo

ner. Det samlade mediebeståndet har ökat med 19 % under 1980-talet. Den 

personalökning som ägde rum vid folkbiblioteken under samma p~riod före

faller nu ha avstannat. Antalet hela årsverken redovisar Kulturrådet för närva

rande uppgå till 6 000. Den totala driftskostnaden för folkbiblioteken under år 

1990 anges vara 2 443 mkr. 

En viss utjämning av standardskillnadema på folkbibliotekområdet mellan 

kommunerna har skett. Nya arbetsformer och ny verksamhet prövas. Fort

farande finns dock vissa skillnader, särskilt beträffande de mindre kommu

nerna. 

Bidraget till arbetsplatsbibliotek har medfört att antalet sådana bibliotek 

har ökat i snabb takt. Efterfrågan på detta bidrag har dock minskat kraftigt 

under det senaste året. Kulturrådet bedömer att denna minskning samman

hänger med att kommunerna är mindre benägna att vilja starta ny verksamhet i 

det rådande ekonomiska läget. Kulturrådet föreslår att 3 mkr av bidraget till 

arbetsplatsbibliotek förs över till Kulturrådets dispositionsanslag för utveck

lingsverksamhet för att där användas för utveckling av folkbiblioteksverk-
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samheten. Uppkommande behov av att starta eller utveckla arbetsplatsbiblio- Prop. 1992/93: I 00 
tek kan i fortsättningen prövas inom ramen för detta anslag. Bil. 12 

Regional biblioteksverksamhet 

Biblioteksväsendet i Sverige bygger på samverkan mellan olika slag av 
bibliotek. Statens stöd till denna verksamhet utgörs av bidraget till regional 

biblioteksverksamhet vilket går till länsbibliotek, lånecentraler och depåverk

samhet. Målsättningen för denna verksamhet är att an stödja de lokala biblio

teken samt att arbeta för en standardutjämning mellan kommunerna på biblio

teksområdet. Länsbibliotekens regionala ro!l är här närmast av komplette

rande karaktär. Huvuddelen av det ekonomiska ansvaret för länsbiblioteken 

åvilar landstingen. 

Kulturrådets bedömningar 

Kulturrådet pekar på några faktorer som bedöms göra folkbibliotekens ut
veckling något osäker. Hit hör att inköpsanslagen i likhet med bokutlåningen 

har minskat, attfilialbibliotek och bokbussar läggs ned. att omorganisation av 

den kommunala verksamheten förefaller kunna leda till splittrade resurser för 
biblioteken samt att de fria boklånen ifrågasätts. 

Kulturrådets sammanfattande bedömning blir att den hittills gällande 

strukturen baserad på 1974 års kulturpolitiska beslut. med därav följande an

svarsfördelning mellan stat. kommuner och landsting samt bidrag från staten 

utan särskild lagstiftning på biblioteksområdet, bör omprövas och att in

förande av en ny nationell bibliotekspolitik bör övervägas. 

6.3 Kulnmådets förslag till handlingsprogram 

Mot bakgrund av den gjorda resultatanalysen föreslår Kulturrådet införandet 

av en nationell bibliotekspolitik. Härvid bör ett införande av en bibliotekslag 
utredas. 

Vidare föreslår Kulturrådet an förordningen (1985:528) om statsbidrag till 

folkbibliotek ändras så att statsbidrag till länsbibliotek huvudsakligen destine
ras till kompletterande medieförsörjning. Kulturrådet anser att detta stöd från 

länsbiblioteken endast skall kunna utnyttjas av de kommuner vars folkbiblio
tek erbjuder avgiftsfria boklån till sina låntagare. Kulturrådet har även i en 

särskild framställan den 22 oktober 1992 hemställt om att denna förordnings

ändring verkställs. 

Kulturrådet föreslår även att en försöksverksamhet inleds med presentation 

av halitetslitteratur på folkbiblioteken. Detta bör ske dels genom länsbiblio

teken, dels genom att särskilda exemplar av nyutkommen kvalitetslitteratur 

presenteras på femtio kommunbibliotek på oner utan fackbokhandel. 
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7 Myndigheten Statens kulturråd 

7.1 Kulturrådets resultatanalys 

Kulturrådet har redovisat hur man arbetar för att uppfylla instruktionens. 
övergripande verksamhetsmål. Den fördjupade anslagsframställningen och 

genomgången av de olika kulturområdena visar resultatet av en del av kultur

rådets arbete. 
När det gäller bidragsgivningen redovisas att antalet ärenden sedan bud

getåret 1985/86 uppgår till drygt 6 000 per budgetår. Över de olika konstom
rådena fördelar sig ärendemängden med ca 2 100 ärenden för teater, dans 
och musik, ca 3 000 ärenden för litteratur, bibliotek och tidskrifter, ca 525 
ärenden för konst. museer och utställningar, ca 190 ärenden för gemensamma 

bidrag samt ca 225 övriga ärenden. Kulturrådets personal har från budgetåret 
1986/87 minskat från 58 årsarbetskrafter till 46 budgetåret 1991/92. 

7.2 Statens kulturråd i framtiden 

Enligt Kulturrådet kan bl.a. följande faktorer påverka Kulturrådets roll och 
arbete i framtiden. 
- Den ökande regionaliseringen - både den som rör förändringarna inom 
Sveriges gränser och den som berör ett eventuellt inträde i EG - gör att det 
behövs ett kraftfullt centrum så att den fortsatta decentraliseringen inte leder 

till en allmän fragmentisering. 
- Den internationella utvecklingen, den regionala omstruktureringen och för
ändringarna i den statliga myndighetsstrukturen medför nya uppgifter för den 

nationella kulturpolitiken och medför krav på nya for'mer för samverkan 

mellan stat, landsting och kommuner. 
- Vårt förhållande till EG. Verkningarna på kulturområdet är komplicerade 
och studeras för närvarande av Kulturrådet på uppdrag av Kulturdepartemen

tet. 
- De snabba förändringarna internationellt, regionalt och lokalt medför också 
ökade krav på information och opinionsbildning kring den nationella kultur
politiken och rådgivning till regionala och kommunala huvudmän och institu
tioner inom kulturområdet. 
- Den övergripande analysen av kulturpolitikens resultat och kulturlivets 

behov som skall göras av den parlamentariska utredningen som riksdagen 

begärt hos regeringen. 

Budgetförslag 

Här görs en kort sammanfattning av Kulturrådets förslag för budgetperioden. 

Under resp. bidragsanslag görs en mer utförlig sammanfattning för an

slagsområdet. 
Statens kulturråds förslag i den fördjupade anslagsframställningen har 

lagts mot bakgrund av att förutsättningarna för kulturskapande och kulturliv 

är under snabb förändring. 
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På kommunal nivå pågår strukturförändringar. Den samhällsekonomiska 
situationen kommer av allt att döma medföra minskade kommunala kultur

satsningar under kommande treårsperiod. Fria kulturskapare inom bildkonst, 

teater och musik samt kulturinstitutioner som bibliotek berörs särskilt av 

denna utveckling. 
Kulturrådet vill prioritera åtgärder för det fria kulturskapandet inom bild

konst, teater, dans och musik. Den konstnärliga förnyelsen och kvaliteten 

måste säkras. För detta fordras ökade rörliga medel för såväl projekt som fria 

grupper och institutioner. 

Den internationella utvecklingen medför ett starkt ökat kontaktbehov. Ökat 

internationellt utbyte är en förutsättning för att utveckla kvaliteten i det natio

nella kulturskapandet. Sveriges utveckling mot ett alltmer mångkulturellt 

samhälle kommer att fortsätta. 

På regional nivå kan en ny organisatorisk struktur växa fram senare under 

1990-talet. Utbyggnaden av de regionala kultursatsningarna måste fullföljas 

den närmaste treårsperioden och nya former för nationellt ansvar för regionala 

kulturinstitutioner bör övervägas. Kulturrådet konstaterar därför med till

fredsställelse att riksdagen beslutat att den kommunalekonomiska utredning

ens förslag om generella statsbidrag till kommunal nivå inte skall gälla kultur

området De riktade bidragen till regionala och lokala kulturinstitutioner bibe

hålls. 

Kulturrådets kartläggningsarbete om möjligheterna för att vidga deltagan
det i kulturlivet och kulturinstitutionernas verksamhet för barn och ungdom 

har visat att nya insatser behövs för information, utveckling, publikarbete och 

marknadsföring. 
Om en nationell kulturpolitik skall kunna föras är det enligt Kulturrådets 

mening nödvändigt att kulturområdet tillförs nya resurser under treårsperio

den. 

Kulturrådet föreslår att anslagen till kulturområdet, utöver sedvanlig pris

och löneomräkning, ökar med 95 mkr budgetåret 1993/94, 63 mkr budgetåret 

1994/95 och 50 mkr budgetåret 1995/96. Den totala budgetförstärkningen 
under perioden föreslås sålunda uppgå till 208 mkr. Detta innebär en procen

tuell ökning av kulturanslagen med 4,4 % budgetåret 1993/94, 2.8 % bud

getåret 1994/95 och 2.2 'lo budgetåret 1995/96. Kulturrådet anser att med 
hänsyn till de osäkerhetsfaktorer som finns vid bedömningen av en så lång 

period. är det mycket angeläget att reformramen inrymmer ökade rörliga 

medel. 

För budgetåret 1993/94 ligger tyngdpunkten på reformförslagen på 

följande områden. 

- Rörliga medel för konstnärligt utvecklingsarbcte inkl. nationellt utveck

lingscentrum inom teaterområdet utanför Stockholm samt regionalt utveck

lingsarbete 18 mkr. 

- Ökade medel för internationellt kulturutbyte 5 mkr. 

- Utvecklingsmedel för centralmuseerna 4 mkr, nya grundbelopp till region-

museer I mkr samt medel för samverkansmtiseer 2 mkr och museisäkerhct 3 

mkr. 
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- Ökad satsning på regionala och lokala teater- och musikinstitutioner 25 

mkr, därav Stora teatern Göteborg, i samband med nybyggnad 10 mkr, 

övriga teaterinstitutioner 9 mkr. varav rörliga medel 5 mkr, samt musikinsti

tutioner 6 mkr. 

- Ökade medel för fria grupper inom teater, dans och musik samt arrangörer 

inom musikområdet 11 mkr. 

- Presentation av kvalitetslitteratur på folkbiblioteken 6 mkr samt nya grund

belopp till länsbiblioteken 2 mkr. 

- För utbyggt stöd inom litteratur, tidskrifter, fonogram och noter föreslås ca 

6 mkr. Här ingår en treårig förlängning av stödet till skolklassikerserien inom 

litteraturområdet 

Vidare föreslås ökade medel till lokalhållande organisationer, organisatio

ner för publikarbete, amatörverksamhet m.m. med 6 mkr samt till vissa insti

tutioner inom teater- och museiområdena, bl.a. Arbetets museum och Judiska 

museet med 3 mkr. 

För de följande två budgetåren föreslås en ytterligare utbyggnad inom 

flertalet av nämnda områden. 

Vidare föreslår Kulturrådet att införande av en lag på folkbiblioteksområ

det utreds som en viktig del av en nationell bibliotekspolitik. Förordningen 

om statsbidrag till folkbibliotek bör ändra~ så att statsbidraget till länsbibliot.ek 

i fortsättningen huvudsakligen destineras till den kompletterande medieför

sörjningen. I förordningen bör föreskrivas att för låntagaren avgiftsfri för

medling av lån blir ett villkor för de lokala folkbibliotekens utnyttjande av 

länsbibliotekens kompletterande medieförsörjning. 

Då Kulturrådet föreslår att nya ändamål inom litteraturområdet skall få stöd 

bör ändringar ske i stödförordningarna. 

För den regionala musikverksamheten anser Kulturrådet att ett enhetligt 

grundbeloppsbaserat bidragssystem bör införas. Rådet är berett att utreda 

förutsättningarna för en sådan ändring av statsbidragen. 

För Kulturrådets myndighetsanslag anser Kulturrådet att det är nödvändigt 

att medel beräknas så att nuvarande personalstyrka kan bibehållas om rådet 

skall kunna fullgörs sina uppgifter under kommande treårsperiod. 

Föredragandens överväganden 

Jag har härmed gjort en kortfattad redovisning av Statens kulturråds fördju

pade anslagfrarnställning. Jag övergår nu till att redogöra för min resultatbe

dömning och mina slutsatser med anledning av anslagsframställningen. 

Resultatbedömning och slutsatser 

I Allmänna utgångspwzkcer 

Statens kulturråd har i sin första fördjupade anslagsframställning gjort en 

mycket omfattande och ambitiös analys av utvecklingen inom de kulturavsnitt 

som Kulturrådet arbetar med. Enligt min uppfattning utgör såväl resultat- som 
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framtidsanalyser och de därpå grundade förslagen till handlingsprogram ett 

gott underlag för det kulturpolitiska arbetet. Jag får i min följande framställ

ning anledning att nännare kommentera rådets analys och förslag inom de 

olika konstområdena. 

Jag vill dock redan här som en mer allmän kommentar konstatera att 

Kulturrådets förslag till handlingsprogram i stor utsträckning bygger på för

utsättningen av betydande resurstillskott och att rådet dänned inte har följt 

budgetförordningens (1989:400) bestämmelser om förutsättningarna för för

slag i anslagsframställningen. Den rådande samhällsekonomiska situationen 

gör det emellertid inte möjligt att klara nya åtaganden utan de förslag som 

bedöms angelägna att genomföra måste i huvudsak ske genom ompriorite~ 

ringar. 

Även om det budgetförslag för kulturområdet som jag här redovisar totalt 

sett innebär förstärkningar av kulturbudgeten finns det anledning att betona att 

de kommande åren måste kännetecknas av prövningar av att de resurser som 

redan finns inom kulturområdet används på bästa möjliga sätt. De översyner 

av sektorn som planeras, och som jag återkommer till senare, har bl.a. detta 

syfte. Kulturrådets förslag till handlingsprogram på de olika konstområdena, 

som jag i viss utsträckning är beredd att tillstyrka, måste enligt min uppfatt

ning således huvudsakligen bygga på utnyttjandet av sektorns basresurser. I 

min fortsatta genomgång av de olika sakavsnitten kommer jag att nännare 

behandla dessa frågor. 

2 Teaterområdet 

Här redovisas min bedömning av de övergripande utvecklingstendenserna 

inom teaterområdet. Jag återkommer senare till en mer detaljerad prövning 

under resp. anslag. 

Jag anser att Kulturrådets resultatanalys av ~eaterområdet är ett utmärkt 

komplement till de fakta som presenterades iTeaterkostnadsutredningens be

tänkande Teaterns kostnadsutveckling 197 5-1990 (SOV 1991 :71 ). Kultur

rådet pekar också i sitt handlingsprogram på vissa övergripande f~?gor, som 

är viktiga för teaterns framtida utveckling. Jag kom1?er i det följande att kom

mentera några av dessa. 

De statliga insatserna på teaterområdet har under lång tid fokuserats på att 

bygga upp ett nätverk av regionala teaterinstitutioner i hela landet. För närva

rande får 24 regionala och lokala teatrar statsbidrag. Den regionala utbyggna

den är nu så gott som avslutad. Fortfarande återstår emellertid att bygga upp 

ett par nya regionteatrar. Jag återkommer med förslag inom detta område 

under anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitu

tioner. I övrigt finns det behov av att stärka redan etablerade teatrar för att 

dels kunna vitalisera den konstnärliga verk.samheten dels ge dem möjligheter 

att nå nya grupper av teaterbesökare, framför allt barn och ungdom. Den nya 

musikteatern i Göteborg - GöteborgsOperan - invigs i september 1994. 

Staten har genom ett engångsbidrag på 347 miljoner kronor lämnat ett kraftigt 

stöd till byggandet av det nya operahuset. Det torde nu ankomma på de regio

nala intressenterna att på grundval av det statliga stöd, som redan utgår till 
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Göteborgs Musikteater med för närvarande 286. grund belopp och de resurser 
som regionen avsätter, skapa förutsättningar för en kreativ och vital verksam

het i det nya operahuset 
Med hänvisning till det underlag som lagts fram av Teaterkostnadsulred

ningen, har anslagen till Riksteatern, Operan och Dramatiska teatern höjts 
avsevärt för innevarande budgetår. 

Enligt min bedömning måste eventuella nya satsningar göras genom en 
omfördelning av redan tillgängliga resurser.Jag avser att.senare föreslå rege

ringen att tillkalla en utredningsman med uppdrag att göra en analys av 

ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och länsteatrarna. Analysen bör ligga 

till grund för en prövning .av huruvida det statliga bidraget till Riksteatern i 

större utsträckning bör riktas till de delar av verksamheten där Riksteatern är 

ensam aktör inom teaterområdet. Vidare bör prövas om medel härigenom kan 
frigöras för angelägna satsningar på regionala teatrar och fria teater- och 

dansgrupper. Redan för nästa budgetår bör en viss.minskning av bidraget till 

Riksteatern kunna göras. Jag återkommer till denna fråga vid min anmälan av 

anslaget Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och Dramatiska teatern. 

Under senare år har regeringen initierat en diskussion med de nationella 

teatrarna i Stockholm - Operan och Dramatiska teatern.- om en precisering av 
deras nationella uppdrag. Operan och Dramatiska teatern har nu presenterat 

sin syn på denna fråga. Jag anser att det är viktigt att Operan och Dramatiska 

teatern i grunden ser sin verksamhet som en angelägenhet och stimulans för 

hela landets teaterliv och att detta avspeglar sig i deras dagliga arbete. Jag 

avser an återkomma till detta vid min anmälan av anslaget till dessa teatrar. 

Kultur för barn och ungdom är av mycket stor betydelse för deras utveck

ling till självständigt tänkaride vuxna. Kulturrådet har pekat på att de teatrar 

som satsar på självständiga enheter för barn- och ungdomsproduktionen 
också har kommit längst i.den konstnärliga utvecklingen inom detta område. 

De problem som Kulturrådet pekar på när det gäller !lrrangörsledets tillta
gande splittring och ekonomiska försvagning inger emellertid oro inte minst 

när det gäller barn- och ungdomsteatem. Särskilt utsatta i 'detta hänseende är 

de fria teatergrupperna, s~m svarar för c~ 60 % av det totala utbudet när det 

gäller teater för barn och ungdo~. Det kan noter~ att staten för sin del u~der 
en lång följd av år har tagit ett betydande ansvar för att upprätthålla och för

stärka bidragsgivningen till de fria grupperna. Jag vill sålunda erinra om att 

bidraget efter förslag i förra årets budgetproposition ökade med totalt drygt 8 

miljoner kronor. Mot denna bakgrund äi det angeläget - och min klara för

hoppning - att de fria gruppernas betydelse för barn- och ungdomsverksam

heten skall få ökat gehör också i den lokala miljön. 

Jag räknar med att den parlamentariska utredningen om de kulturpolitiska 

målen och deras förverkligande, som inom kort skall tillsättas, kommer att 

närmare ·behandla Kulturrådet$ förslag vad gäller bl.a. grundbeloppens kon

struktion och skapandet av regionala kraft- och utvecklingscentra utanför 

storstadsområdena. 

De internationella kontakterna är vikLiga för teaterns konstnärliga utveck

ling. Teatern behöver liksom andra konstområden få möjlighet att möta en ny 
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publik i ett annat land samt att stimuleras av gäsL5pel i Sverige frän andra · Prop. 1992/93: 1 ()() 
länder. Gästspelsverksamheten vid Södra teatern, som på regeringens upp- Bil. 12 
drag har utretts, bör fortsätta i oförändrade former. 

3 Dansområdet 

Här redovisas min bedömning av de övergripande utvecklingstendenserna 
inom dansområdet. Jag återkommer längre fram till en mer detaljerad pröv

ning under resp. anslag. 
De statliga insatserna på dansområdet är i stor utsträckning koncentrerade 

till storstadsområdena, särskilt till Stockholm. Här finns Operans stora balett
ensemble, som är högsätet för den klassiska baletten. Här finns de flesta fria 

dansgrupperna och koreograferna och här finns också dansscener för modem 
dans såsom den nyligen etablerade gästspelsscenen Dansens Hus. 

Kulturrådet har i sin fördjupade anslagsframställning pekat på att huvud

problemet för dansteatem är att den har en dålig geografisk spridning, vilket 

försvårar för stora delar av befolkningen att se en levande dansföreställning. 
Även danslivets egna institutioner och organisationer har i en skrivelse från 
Svensk Danskommitte pekat på dessa förhålla.nden och efterlyst en samlad 
bedömning för fortsatta insatser på dansområdel. I det handlingsprogram för 
dans som presenteras i skrivelsen lämnas förslag till insatser på både kort och 
lång sikt 

För egen del vill jag gärna instämma i att danskonsten är ett område som är 
svagt förankrat i vårt samhälle. Jag förutsätter att Kulturrådet noga följer ut
vecklingen inom dansområdet. Jag vill här ändå peka på några för dans

konsten positiva faktorer. 

Intresset för att se dans och att själv dansa har ökat, särskilt bland barn och 
ungdom. De permanenta balettensemblerna vid Operan, Malmö stadsteater, 

Stora Teatern i Göteborg och Östgötateatern är mycket betydelsefulla i det 
långsiktiga arbetet med att ytterligare hävda dansens ställning. Dansens Hus 
har bidragit till att öka intresset för dans genom att visa både det kvalitativt 
bästa inom den internationella danskonsten och våra främsta nationella dans
kompanier och koreografer. I detta sammanhang kan nämnas att staten, enligt 
ett avtal med Stockholms läns landsting om det ekonomiska ansvaret för 
Konserthuset i Stockholm, Skansen och Dansens Hus, skall överta lands

tingets roll som bidragsgivare till Dansens Hus. Enligt detta avtal skall staten 
fr.o.m. den l januari 1993 svara för 75 % av den samhälleliga bidrags

givningen till Dansens Hus medan Stockholms stad svarar för 25 %. 

En annan faktor som torde ha inverkat positivt på dansintresset är det 
sedan några år bedrivna projektet Dans i skolan genom vilket ett 40-tal kom

muner har lagt in dans på skolschemat på låg- och mellanstadierna. Kulturrå

det har också medverkat till att stimulera dansgrupper att turnera i landet. 
Ytterligare åtgärder bör dock vidtas för att stärka dansens ställning. En 

viktig fråga är att bredda intresset för dans och att öka möjligheterna att 
marknadsföra dansgruppemas och koreografernas produktioner. I detta sam

manhang spelar Danscentrum en betydelsefull roll. Jag kommer därför senare 

att föreslå ökat bidrag till Danscentrum för dess förmedlingsverksamhet. En 
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annan vi_ktig åtgärd är att öka möjligheterna för frilansande dansare och 
koreografer att arbeta inom sina yrken. Under anslaget Bidrag till fria teater-, 
dans- och musikgrupper m.m. kommer jag att föreslå ökade insatser inom 
dansområdet. Kulturrådet har vidare - enligt vad jag har erfarit - inlett en 
försöksverksamhet med bidrag till länsdanskonsulenter på något håll i landet. 
Länsdanskonsulenter skulle kunna vara länkar mellan danslivet, arrangörer, 
mottagare och utbildningar. Jag förutsätter att Kulturrådet fortsätter denna 
satsning inom ramen för sina utvecklingsmedel. 

Staten har genom att ta huvudansvaret för uppbyggandet av en ny nationell 
gästspelsscen för modem dans - Dansens Hus - markerat betydelsen av att få 
till stånd en utveckling av dansområdet. Dansens Hus har redan betytt en 
vitalisering för dansen - inte endast i Stockholmsområdet utan i hela landet. 
Dansgrupper som har haft föreställningar på Dansens Hus har sedan fått 
arbete i andra delar av landet. Jag återkommer senare med förslag till ytterli
gare förstärkningar av resurserna till Dansens Hus. 

Den statliga insatsen i dess nuvarande form när det gäller projektet Dans i 
skolan avslutas med utgången av detta budgetår. Det ankommer nu på intres
serade kommuner att själva fortsätta det arbetet. Staten bör emellertid även i 
fortsättningen stimulera till satsningar och förmedla erfarenheter inom detta 
område. Detta kan ske inom ramen för den satsning på kultur för barn och 
ungdom, som jag har aviserat i inledningen till kulturavsnittet. Statsrådet Ask 
har under åttonde huvudtitelns anslag Stöd för utveckling av skolväsendet ut
tryckt en förväntan att Skolverket skall utvärdera de särskilda utvecklingsin
satser som gjorts på skolområdet Därvid bör även verksamheten med dans i 
skolan komma att utvärderas. 

4 Musikområdet 

Jag kommer här att redovisa några synpunkter av övergripande karaktär på 
utvecklingen inom musikområdet. Jag återkommer senare till en mer detalje
rad prövning under resp. anslag. 

Jag delar i huvudsak de synpunkter som Kulturrådet har framfört beträf
fande musikområdet. Vad gäller rådets synpunkter beträffande resursbehov 
vill jag dock allmänt hänvisa till vad jag tidigare anfört om förutsättningen för 
genomförandet av rådets handlingsprogram. 

De statliga insatserna inom musikområdet har under senare år ägnats åt 
dels att överföra regionmusiken och det gamla Rikskonserter till lands
tingskommunalt huvudmannaskap samt att skapa en ny central musikinstitu
tion, Svenska rikskonserter, dels att förstärka stödet till symfoni- och kam
marorkestrarna ute i landet Fram till utgången av december 1992 erhöll tolv 
orkestrar sådant stöd, varav två nya kammarorkestrar i Sundsvall och Jön
köping. Jag kommer under anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-, 
dans- och musikinstitutioner att föreslå en fortsatt uppbyggnad av det statliga 
stödet till dessa två orkestrar. Enligt det avtal som slutits under hösten mellan 
staten och Stockholms läns landsting om det ekonomiska ansvaret för 
Konserthuset i Stockholm, Skansen och Dansens Hus skall landstinget 
fr.o.m. den I januari 1993 vara ensam samhällelig bidragsgivare till Konsert-
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huset. Det statliga anslaget till regionala orkesterinstitutioner skall minska i 
motsvarande mån. Jag har i rnitt förslag till tilläggsbudget I till statsbudgeten 

för budgetåret 1992/93 redovisat avtalet och dess konsekvenser. 

Kulturrådet har föreslagit att den regionala musikreformen skall utvärderas 

och att det statliga bidragssystemet skall förändras. Den nya organisationen 
har funnits i fem år och enligt min bedömning är det lämpligt att nu göra en 

mer genomgripande översyn av hur den regionala musikverksamheten funge

rar och om den regionala förankringen, som ansågs så viktig vid genom

förandet, har lyckats. Statistiska uppgifter tyder på att landstingens andel av 

bidragen till den regionala musikverksamheten generellt sett har minskat 

mellan åren 1988 och 1991. I utvärderingen bör klargöras om detta är ett 

uttryck för bristande intresse för länsmusiken. 

Frilansmusikema och de fria musikgrupperna har stor betydelse för mång

falden och kvaliteten i det svenska musiklivet. Det är väsentligt att det fria 

musiklivet inom bl.a. jazzområdet ges möjlighet att vidareutvecklas. 

Musiken är en viktig del i barns och ungdomars liv. Musikundervisningen 

har av tradition legat på en hög nivå i Sverige - inte minst inom den kommu

nala musikskolan. De flesta barn har någon gång bevistat en skolkonsert. 

Enligt Kulturrådets resultatanalys riktar sig musik.institutionernas verksamhet 

i första hand till förskolebam och skolbarn i de lägre åldrarna. För egen del 
anser jag att även det stora intresse som ungdomar visar för musik bör fångas · 

upp av musikinstitutionerna i deras verksamhet. 
Fr.o.m. den 1 juli 1993 är de nu gällande avtalen mellan försvaret och 

berörda länsmusikstiftelser samt Svenska rikskonserter uppsagda. Nya avtal 

har arbetats fram, som i många avseenden innebär väsentligt ändrade förhål

landen. Försvarets köp av musik från länsmusikstiftelsema och Svenska 

rikskonscrter kommer att omfatta totalt 10 miljoner kronor att jämföras med 

det nuvarande bidraget på drygt 18 miljoner kronor. Detta innebär att ned

dragningar av verksamheten måste ske vid några regionala musikstiftelser 

samt vid Stockholmsmusiken inom Svenska rikskonscrter. 

5 Museiområdet 

Kulturrådets analys av de centrala och regionala museernas verksamhet ger 

mig anledning till följande kommentarer. 

Resultatbedömningen bör självfallet ställas i relation till de övergripande 
målen för kulturpolitiken och till de uppgifter som museerna har att fullgöra 

enligt instruktioner och bidragsvillkor. Kulturrådet har analyserat museernas 

verksamhet med utgångspunkt i de kulturpolitiska mål som har särskild rele

vans för museiområdet. Förutom grunduppgiften att ta till vara och levande

göra äldre tiders kultur är strävan att sprida kultur i hela landet och att bredda 

deltagandet i kulturlivet viktiga riktmärken för museernas verksamhet. Det 

allmänna intryck jag har fått av Kulturrådets analys är att museerna under 

1980-talet har gjort mycket ambitiösa försök att leva upp till de kulturpolitiska 

målsättningarna. Genom tillkomsten av ansvarsmuseer och utbyggnaden av 
länsmuseistödet har former för samverkan mellan den centrala och den regio

nala nivån kunnat etableras, vilket varit av stor betydelse för utvecklingen av 
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hela landets museiväsende. I sin utåtriktade verksamhet har museerna medve

tet sökt nå sådana grupper av ungdomar och vuxna som hittills varit underre

presenterade i museipuhlikcn. 
Museerna har det flerfaldiga uppdraget att vårda, öka och dokumentera 

sina samlingar, bygga upp kunskap med utgångspunkt i dessa. bedriva ut
ställningsverksamhet och annan puhlik verksamhet samt underhålla sin ofta 

unika museibyggnad. 
Det är en grannlaga uppgift att fullgöra ett så brett uppdrag. Min bedöm

ning är att museerna under 1980-talet i stort sett har varit framgångsrika i det 

publik.inriktade arbetet. En rad intresseväckande utställningar och en inne

hållsrik kompletterande programverksamhet har skapat ett ökat publik

intresse. Positiva effekter har också erhållits genom den förnyelse av lokal

beståndet sorn ägt rum under de senaste decennierna. 
Det är allmänt omvittnat att svenska museisamlingar håller hög kvalitet 

även i ett internationellt perspektiv. Vissa samlingar betraktas Lo.m. som 

unika. Att vårda och bearbeta dessa samlingar, som tillsammans med bygg
naden utgör själva basen för museiverksamheten, är en ansvarsfull uppgift. 

Resultatanalysen visar att den kraftiga satsningen på utställningar och pro

gramverksamhet, åtminstone när det gäller centralmuseerna, delvis har skett 

på bekostnad av bl.a. föremålsvården. Museerna har uppenbarligen stora 

svårigheter att göra en balanserad avvägning mellan behov inom skilda delar 

av verksamheten. Enligt min mening är detta inte främst en resursfråga för det 
enskilda museet utan i lika hög grad ett övergripande strukturellt problem. 

Trots den sammanslagning av museer som skett under 1970- och 1980-talen 

är centralmuseerna fortfarande en institutionsgrupp med klara brister vad 
gäller samordning av resurser och verksamhetsmål. 

Ett näraliggande problem, som jag även kommer att beröra under anslagen 

till de centrala museerna. är frånvaron av ett kontinuerligt samordnat uppträ
dande i förhållande till statsmakterna och omvärlden i övrigt. Förutsättningar 

måste skapas för en mer rationell verksamhetsmodell. byggd på fortlöpande 

samverkan, och för ett gemensamt tänkande i prioriteringsfrågor. 
Resultatanalysen visar att även länsmuseerna har svårigheter att skapa en 

rimlig balans mellan olika verksamhetsgrenar. Här finns ett särskilt behov av 

att precisera rollfördelningen mellan länsmuseernas statliga motparter inom 

kulturmiljövärd resp. det allmänna kulturområdet och få dem att verka utifrån 

ett gemensamt synsätt. 
Den nya synen på statens budgetprövning innebär att nya insatser av större 

omfattning inom en viss sektor så gott som alltid aktualiserar en omprövning 

av hefintlig verksamhet inom samma sektor. Detta gäller även museiområdet. 

Inte minst mot den bakgrunden är det angeläget att få ett samlat grepp över 
området och fastställa var gränsen går för statens totala ansvarstagande. 

Jag har därför funnit det angeläget att, vid sidan av den planerade och av 

riksdagen anbefallda utvärderingen av 1974 års kulturpolitiska mål m.m .. 

göra en särskild översyn av mål- och strukturfrågor inom det statliga och 

statsunderstödda museiväsendet. Med hänsyn till Riksutställningars funktion 
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och ställning i museiväsendet bör även den verksamheten omfattas av över

synen. 
Utöver de allmänna synpunkter som jag här har framfört återkommer jag 

under berörda anslag med närmare kommentarer och förslag vad avser 

museernas verksamhet och med en redovisning av mina ställningstaganden 

till Kulturrådets förslag på museiområdet. 

6 Bildkonstområdet 

Vad gäller bildkonstområdet vill jag anföra följande. 

I arbetet med konst och konstbildning deltar många parter. Karaktäristiskt 

är att verksamheten drivs med en hög grad av självständighet och integritet. 

En fast samverkansstruktur existerar inte. För statens del är det angeläget att 

medverka till en ökad yttrandefrihet för konstnärer, att stimulera tillkomsten 

och exponeringen av konst. Vidare kan staten stimulera konstnärlig kvalitet 

genom att svara för utbildning av konstnärer och genom att ge resurser till 

utvecklingsverksamhet och internationellt utbyte. Av lika stor vikt är att vidga 

deltagandet i all konstnärlig verksamhet samt att ge fler människor tillgång till 
konst och konstnärliga uttrycksmedel. 

Statens ansvar för att de konstpolitiska målen skall kunna uppnås delas av 

flera myndigheter. Dessa är förutom Statens kulturråd främst Konstnärs
nämnden, som förmedlar statens stöd till yrkesverksamma konstnärer på 

bild-, form-, scen- och filmområdena och Statens konstråd vars uppgift är att 

köpa konst till statens byggnader och lokaler och att bl.a. i sitt informa

tionscentrum för offentlig konst verka för att konsten ska bli ett naturligt 

inslag i samhällsmiljön. 

En huvudroll i arbetet med att utforma och att bedriva konstbildningsverk

samhet i landet har Statens konstmuseer. Självklar och redan väl utvecklad 

samverkan äger rum med länsmuseerna som genom de nya grundbelopp som 

tillförts dem under senare år kunnat förstärka sin konstpedagogiska verksam
het. I arbetet med att vidga deltagandet i konstbildningsverksamheten för 

människor som inte har möjlighet att besöka konsthallar eller museer är sam

arbete med Riksutställningar, studieförbund, konstbildningsorganisationer 
och konstnärernas egna sammanslutningar av största vikt. 

Bildkonstområdet engagerar i alla nämnda avseenden många människor i 

ett flertal olika konstellationer - från den enskilt arbetande konstnären till 
institutioner, myndigheter och konstfrämjande organisationer och folkbild

ningen. Det är därmed naturligt att de medel och de instrument staten har till 

förfogande för att verka för de konstpolitiska målen har en begränsad räck

vidd. 

I ett avseende har dock staten en unik roll på området och det gäller ansva

ret för de centrala museiinstitutionerna på konstområdet Jag vill erinra om att 

regeringen hösten 1992 givit projekteringsuppdrag för ny- och ombyggnad 

av Moderna museet och Arkitek"turmuseet. 

Inom ramen för tillgängliga resurser kan staten genom bl.a. bidragsför

delningen till ett antal organisationer inom bild-, form- och konstbildnings

området och genom att stödja olika former av initiativ och projekt stimulera 
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åtgärder som överensstämmer med de kulturpolitiska målen för bildkonstom

rådet. Jag vill här särskilt framhålla det konstbildande arbetet bland barn och 

ungdom. Jag återkommer senare i min föredragning till dessa frågor och 

berör därvid bl.a. konsekvensen av Konstfrämjandets nedläggning. 

Staten kan vidare genom Statens konstråd svara för en kontinuitet i vad 

avser förvärv av konst till lokaler för statlig verksamhet. I en situation då den 

privata marknadens efterfrågan på konst torde ha minskat ökar betydelsen av 

de offentliga konstköpen. Inom vissa områden, t.ex. monumentalkonst och 

textil konst. har de en avgörande betydelse för konstformernas överlevnad. 

Utöver de allmänna synpunkter som jag här har redovisat kommer jag att 

närmare kommentera de statliga insatserna på bildkonstområdet under resp. 

anslag. 

7 Biblioteksområdet 

Under den senaste tiden har en livlig debatt förts om folkbibliotekens verk

samhet och förut~ättningar men även om de villkor som gäller för medbor

garnas möjligheter att låna böcker. En tydlig hotbild för folkbibliotekens 

framtid har härvid utmålats. 

Jag har tidigare i olika sammanhang redovisat mina ställningstaganden på 

detta område. Min bedömning att de svenska folkbibliotekens fortbestånd är 

en angelägenhet av största kulturpolitiska vikt kvarstår. Jag ser folkbiblioteket 

som kärnan i det lokala kulturlivet. Biblioteket spelar en stor roll för be

varandet av det svenska kulturarvet och utgör en samlingsplats för samhälls

debatten. 

Det kommunala budgetarbetet är nu slutfört och man kan konstatera att 

utfallet inte inneburit de dramatiska nedskärningar som befarats. 
Kraven på införande av en bibliotekslag med därtill hörande reglering av 

avgiftsfriheten för boklån har diskuterats av riksdagen vid en särskild hearing 

den 20 oktober 1992. Kulturrådet lyfter även i sin fördjupade anslagsfram
ställning fram frågan till förnyad prövning. 

Statsmakterna har behandlat frågan om en bibliotekslag ett flertal gånger. 

Riksdagen beslöt senast vid behandlingen av propositionen om litteratur och 

folkbibliotek (prop. 1984/85:141, bet. 1984/85:KrU21. rskr. 1984/85:392) i 

stor enighet att en bibliotekslag inte skulle införas. Man tog därvid även 

ställning mot införande av avgifter för boklån. 

Vid kulturutskottets hearing i biblioteksfrågor upprepades denna debatt uti

från i grunden samma utgångspunkter som redovisas i den nämnda proposi

tionen. I anslutning till utfrågningen diskuterade kulturutskottet frågan om 

utredande av bl.a. förutsättningarna för införande av en bibliotekslag. 

Kulturutskottets ställningstagande blev att inte ta något initiativ i frågan. Jag 

kan för egen del notera att ett antal argument anförts som talar mot att införa 

regleringar på detta område. Jag vill i sammanhanget även erinra om möjlig

heten till en fördjupad prövning av dessa frågor inom ramen för den parla

mentariska utredning på kulturområdet jag tidigare redovisat förutsättningarna 

för. 
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8 Myndigheten Statens kulturråd 

Kulturrådet har enligt sin instruktion en övergriparide uppgift att följa utveck

lingen inom kulturområdet och ge ett samlat underlag för den statliga kultur
politiken samt bistå regeringen vid genomförandet av denna. Ett exempel på 

denna uppgift är den fördjupade anslagsframställningen, som redovisar en 
grundlig genomgång av kulturpolitiken inom staten och kommunerna och 
också ur internationell synvinkel. 

När det gäller bidragsfördelningen har i rapporten från den expertgrupp, 

som inom ramen för Europarådets arbete gjorde en utvärdering av den 

svenska kulturpolitiken, gjorts bedömningen att när det gäller formerna för att 

fördela bidrag finns det få system i Västeuropa som kan tävla om att vara lika 

enkla. Vidare sägs i rapporten att förfarandet är ekonomiskt och visar full 

respekt för principen om konstnärlig frihet. Bidragsgivningen sker också 

snabbt och med säkerhet. 

Min bedömning är att Kulturrådet har den kompetens och de kunskaper 

som behövs för att fullgöra sin uppgift. Kulturrådets arbete med bidragsför

delningen görs till en rimlig kostnad och arbetsinsats. 

Rådet har visat en betydande förmåga att rationalisera sitt arbete och har -

trots en minskning av sin arbetsstyrka med ca 20 % under den senaste 

femårsperioden - kunnat upprätthålla kvaliteten i sitt arbete. Jag bedömer att 

ytterligare rationaliseringskrav knappast kan riktas mot Kulturrådet ·utan att 

förändra uppgifterna för rådet. Jag har beaktat detta vid min beräkning av 

anslaget till rådets verksamhet för den kommande treårsperioden. 

Mot bakgrund av de allmänna utgångspunkter, som kommer att gälla för 

den parlamentariska översynen av kulturpolitiken, är det naturligt att även 

Kulturrådets framtida roll och arbete analyseras i detta sammanhang. Resulta
tet av utredningens arbete kommer dock inte att vara klar förrän inför nästa 

treårsbudgetperiod. För den närmaste treårsperioden bör därför Kulturrådets 

uppgifter vara oförändrade. 

B 1. Statens kulturråd 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

21527 7111 

23 852 000 

25 663 000 

1 Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 1 

Jag föreslår att medlen till Statens kulturråd för nästa budgetår anvisas under 

en ramanslag. Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och 

löneutvecklingen. Därutöver har kostnaderna för verksamhetsanknutna om

byggnadsåtgärder inräknats i anslaget. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 
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som bör tillämpas. Statens kulturråd kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att 
tillämpa denna modell. Statens kulturråd kommer därför att tilldelas ett ränte

konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget B 1. Statens 

kulturråd förs till detta konto. 
Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav en

ligt bokföringsförordningen (1991:1026) som utgör en förutsättning för lån i 

Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. 
Statens kulturråds behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 

345 000 kr för investeringar i ADB. 
Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för 

Finansdepartementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar 

av lönekostrladspålägg, finansieringsforrn för Statshälsan, övergång till lån i 

Riksgäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. l 

avsnittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna 

för myndigJleterna). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt 

enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här före

slagna beloppet. 

Hemställafl 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens kulturråd för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag 

på 25 663 000 kr. 

B 2. Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet 
m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Forslag 

103 988 2481 

216 517 0002 

118 572 ()()() 

I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 2 

Reservation 14 322 411 

2varav 100 mkr anvisats som engångsbelopp för investeringar (prop. 1991/92:150 
bil. 1:9, bet. J991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350). 

Från detta reservationsanslag anvisas bidrag för skilda ändamål till organi

sationer och institutioner på kulturområdet samt till visst internationellt kul

turutbyte. 
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Prop. 1992/93:100 
1992193 Beräknad ändring Bil. 12 

1993/94 

Föredraganden 

Till Statens kulturråds 
disposition för utvecklings-
verksamhet 18 236 000 + 6 573 000 

2 Bidrag till organisationer 
och institutioner inom 
kulturområdet (40 845 000) 

2.1 Centrala amatörorganisationer 5 793 000 + 150000 
(varav för amatörteater-
verksamhet 1 082 000 kr) 

2.2 Centrum bildningar 9991 000 + 300000 
2.3 Folkparkerna i Sverige 

för kulturverksamhet 5 017 000 of. 
2.4 Folkets husföreningarnas 

riksorganisation för 
kulturverksamhet 2 201 000 of. 

2.5 Bygdegårdarnas riksförbund 
för kulturverksamhet 504 000 of. 

2.6 Våra gårdar för kultur-
verksamhet 229 000 of. 

2.7 Riksförbundet Invandrarnas 
kulturcentrum 298 000 of. 

2.8 Baltiska institutet 625 000 of. 
2.9 lmmigrantinstitutet för 

arkiv- och dokumentations-
verksamhet 473 000 of. 

2.10 Svenska pennklubben för. 
gäststipendium till. 
flyktingförfattare 88 000 of. 

2.11 Organisationer inom bild-
och formkonstområdet 15 428 000 7 800000 

2.12 Zornsamlingarna för 
fastighetsunderhåll 198 000 198 000 

3 Bidrag till vissa ändamål 
inom teater, dans och musik (20 137 000) 

3.1 Stiftelsen Drottningholms 
teatermuseum för före-
ställningsverksamhet vid 
Drottningholmsteatern 6 621 000 of. 

3.2 Stiftelsen Internationella 
Vadstena-akademien för 
kurs- och föreställnings-
verksamheten 1352000 + 100000 

3.3 Dansens Hus 6 820 000 + 3 964 000 
3.4 Marionetteatern I 062 000 of. 
3.5 Skådebaneverksamhet 4 282 ()()() of. 

41 



1992/93 Beräknad ändring 

1993/94 

Föredra oandcn 

4 Bidrag till internationellt 
kulturutbyte (19 622 000) 

4.1 Till Statens kulturråds 
disposition 3 624 000 of. 

4.2 Till Stiftelsen Svenska 
institutets disposition 1572 000 of. 

4.3 Svenska föreningen Norden 7 128 000 of. 
4.4 Svenskhemmet Voksenåsen A/S 6 362 000 + 466 000 
4.5 Svensk-norska samarbetsfonden 

för stipendier för vistelse vid 
Svenskhemmet Voksenåsen 218 000 of. 

4.6 Hanaholmens kulturcentrum 
för Sverige och Finland 718 000 of. 

4.7 Östersjöns författar- och 
översättarcentrum + 1500000 

5 Bidrag till övriga ändamål 
inom kulturområdet (13 881 000) 

5.1 Kultur i arbetslivet 6 331 000 3 000 000 

5.2 Vissa gemensamma ändamål 
i folkbibliotekens verksamhet 1118000 of. 

5.3 Bidrag till länsbildnings-
förbund m.fl. 5 932 000 of. 

5.4 Information, utveckling m.m. 
för hantverkare 500 000 of. 

6 Till regeringens disposition 103 796 000 - 100 000 0001 

216 517 000 - 97 945 000 

1 Beloppet är anvisat som engångsbelopp för investeringar (prop. 1991/92: 150 bil. 
1:9. bet. 1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350) 

Statens kulturråd 

1 Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverk.samhet 

Förslag 

Anslaget som för budget.'.iret 1992/93 uppgår till ca 18 mkr kommer att förde

las med ca 7,5 mkr till bundna åtaganden. med ca 9 mkr till fria utvecklings

medel. och med ca 1.9 mkr till bidrag till utveckling inom folkbibliliteksom

rådet. För att tydligare kunna skilja mellan dessa inriktningar föreslår Kultur

rådet en uppddning av anslagsposten på dessa områden och redovisar förslag 

till ökningar enligt följande. 
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1. Till Statens kulturråds disposition för bidrag till särskilda kulturella 

ändamål 

- För daglig träning för frilansdansare föreslås en ökning med 250 000 kr 

under budgetåret I 993/94. För budgetåret 1995/96 föreslås en ökning med 

100 000 kr. 
- För att föreställningsverksamheten vid Confidencen skall kunna fortsätta 

och för att ge en ekonomisk bas för verksamheten föreslår Kulturrådet ett år

ligt bidrag på 500 000 kr. 

- Staten bör ta ett ökat ansvar för vissa lokala och regionala teatrar och ge 

dessa nationella uppdrag och möjlighet att i större utsträckning delta i ett in

ternationellt utbyte. T.ex. bör staten ta ett ökat ansvar för en nationell barntea

terscen utanför Stockholm. Ett nationellt konstnärligt utvecklingscentrum. där 

möjlighet till ett kontinuerligt utvecklingsarbete och samspel mellan olika 

konstformer erbjuds, föreslås bli förlagt till Gävle. För uppbyggnaden av na

tionella utvecklingscentra föreslår Kulturrådet ett anslag på 7 mkr. 

- För bidrag till län utan egen regional eller lokal professionell teaterproduk

tion, vilka är Kristianstads, Södermanlands och Jämtlands län, samt läns

danskonsulenter föreslås .. ett bidrag på 3,5 mkr fr.o.m. budgetåret 1993/94 

samt ytterligare 1,5 mkr under de följande budgetåren. 

- Folkk:ulturcentrum, Norrbottens bygdeteater, Cirkusakademien, El Tabano, 

verksamheten vid Helsingegården m.fl. får årliga bidrag. För återkommande 

ändamål av detta slag begärs ökning med 1,5 mkr för budgetåret 1993/94, 

med 1 mkr för budgetåret 1994/95 och med 400 000 kr för budgetåret 

1995/96. 

2. Till Statens kulturråds disposition för bidrag till utvecklingsprojekt 

För att generellt öka utvecklingsarhetet, genomföra satsningar på barn och 

ungdomar, metodutvecklingsarbete för att vidga deltagandet i kulturlivet samt 

fortsatt försöksverksamhet med regionala kulturpedagoger och länskonsulen

ter behöver rådet ökade bidragsresurser för utvecklingsprojekt med samman

lagt 9 mkr under perioden. varav 5 mkr för budgetåret 1993/94 och 2 mkr för 

vardera budgetåren 1994/95 och 1995/96. 

3. Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet inom 

folkbiblioteksområdet 

Utvidgade statliga bidrag för utvecklingsarbete vid folkbiblioteken skulle 

enligt Kulturrådet bidra till att motverka den stagnation, som blir följden av 

kommunernas trängda ekonomiska situation. För detta behövs ett anslag på 

3 mkr, vilket föreslås finansieras genom att bidraget till arbetsplatsbibliotek 

upphör budgetåret 1993/94. 
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Resultatanalys 

Anslagsposten används i huvudsak för fyra olika typer av ändamål. 
Enstaka projekt och evenemang, som t.ex. teater-, dans- och musikfesti

valer, gästspel och tumeer, större kulturmanifestationer, bamkulturveckor, 

poesidagar, utställningar, enstaka teater-, dans- och musikproduktioner, kul

tursymposier etc. 

Systematiskt utvecklingsarbete, särskilt för barn och ungdom, samarbetet 

mellan amatörer och professionella kulturarbetare, institutioner och organisa

tioner samt visst stöd för utveckling av den samiska kulturen. Här inräknas 

även vissa insatser som föreslagits i kulturrådets konstbildningsprogram. 

Kontinuerliga utvecklingsinsatser, bl.a. verksamhetsutveckling inom folk

biblioteken samt daglig träning för frilansdansare. 

Stöd i akuta nödsituationer. Det har framför allt gällt fria teater-, dans- och 

musikgrupper i akuta krislägen. I första hand har emellertid sådana medel ut

gått från det särskilda anslaget för de fria grupperna. 

Under budgetåren 1986/87-1990/91 har totalt 55,2 mkr fördelats i bidrag. 

Procentuellt har den största bidragsandelen utgått i form av verksamhcts

bidrag med 41 %. Andelen utvecklingsbidrag har varit 28 %. Andelen (ör 

utvecklingsprojekt ökar successivt. 

Följande tabell visar fördelningen totalt och i procent av det totala bidraget 

på ca 55 mkr under femårsperioden: 

Mkr %. 

Teaterområdet 16,8 30 

Dansområdet 5.1 9 

Musikområdet 7,8 14 

Litteratur- och biblioteksområdena 3,5 6 
Bildkonstområdet 8,0 15 

Museiområdet 6,4 12 

Övrig verksamhet 7,3 14 

2.1 Central,a amatörorganisationer 

Kulturrådet anser att den verksamhet som de centrala amatörorganisationerna 

bedriver är mycket viktig och att det är angeläget att organisationerna nu ges 

ekonomiska förutsättningar att utveckla sina verksamhetsformer. Bidraget av

seende Samarbetsnämnden för folklig dans föreslås överföras från anslags

posten Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet till denna 

anslagspost Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till centrala amatöror

ganisationer med 1,2 mkr nästa budgetår och med 500 000 kr för vart och ett 

av de därpå kommande budgetåren. 

2.2 Centrumbildningar 

Kulturrådet genomförde under 1990 en översyn av de tio centrum bildning

arna på kulturområdet, vilken redovisade deras kultur- och arbetsmark

nadspolitiska roll samt varje centrumbildnings ekonomi och verksamhet. 
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Gemensamt för dem är deras funktion som samarbetsorgan, informatörer, 
opinionsbildare och arbetsfönnedlare. För den sistnämnda uppgiften har ut
gått särskilda medel från AMS, bl.a. genom att ett antal förmedlartjänster helt 
bekostats av länsarbetsnämnden men placerats vid några centrumbildningar. 
Genom beslut våren 1992 har dock, i enlighet med Kulturrådets förslag, 

dessa medel och dänned huvudmannaskapet för förmedlarna förts över till 

resp. centrumbildning fr.o.m. innevarande budgetår. Vissa centrumhild
ningar som saknar fönnedlartjänst, bl.a. Danscentrum, anmäler ett starkt be
hov av sådan. 

Kulturrådet anser att centrumbildningarna genomgående arbetar under 
mycket knappa ekonomiska villkor och föreslår för treårsperioden en realför
stärkning med totalt 2,8 mkr. 

2.3 Folkparkerna i Sverige 

Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget med totalt 1, 1 mkr för treårsperio

den. 

2.4 Folkets husföreningarnas riksorganisation 

Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget med 1 mkr för treårsperioden. 

2.5 Bygdegårdarnas riksförbund 

Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget med 1 mkr för treårsperioden. 

2.6 Våra Gårdar 

Kulturrådet föreslår en ökning av detta bidrag med 150 000 kr för treårs~e
rioden. 

2. 7 Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum 

Kulturrådet föreslår att de nuvarande anslagsposterna Riksförbundet Invan
drarnas kulturcentrum och Immigrantinstitutet för arkiv och dokumentations
verksamhet förs samman till en ny anslagspost kallad Bidrag till vissa invan
drarorganisationer m.m. Som ny bidragsberättigad organisation föreslås 
Sveriges Invandrarinstitut och museum i Botkyrka införas. För treårsperio
den föreslår Kulturrådet att anslagsposten ökas med totalt 2 mkr. 

2.8 Baltiska institutet 

Kulturrådet anser inte att Baltiska institutet kan betraktas som en kulturorga
nisation av det slag som Kulturrådet har kompetens att bedöma. Det är därför 
mest lämpligt att bidraget överförs till Utrik~sdepartementets' anslag G 1. 
Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa. I avvaktan på regeringens 

ställningstagande för Kulturrådet upp anslaget med oförändrat belopp. 
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2.11 Organisationer inom bild- ochformJ.:onstområdet m.m. 

Från denna anslagspost fördelar Kulturrådet bidrag till ett antal organisationer 
som spelar en viktig roll för konstbildning och fönncdling inom flertalet av de 
områden där bildkonstnärer och fonngivare är verksamma samt för kun

skapsuppbyggnaden kring den kreativa processen hos såväl vuxna som barn 

och ungdomar. 

En av mottagarna av bidrag från anslagsposten har varit Konstfrämjandet. 

Kulturrådet har i kompletterande skrivelse till sin fördjupade anslagsfram
ställning anmält att Konstfrämjandet den 23 september 1992 gått i konkurs. 

För budgetåret 1992/93 har för Konstfrämjandets verksamhet anvisats 
7 841 000 kr, av vilka Kulturrådet utbetalt bidraget för det första kvartalet. 

Resterande medel har därefter av Kulturrådet använts för att genom inköp 
från konkursförvaltaren. dels säkra den unika samlingen av Konstfrämjandets 

grafikutgivning sedan 1947, som finns deponerad hos Statens konstmuseer, 
dels så långt som möjligt ersätta berörda konstnärer för de förluster som upp

kommit i samband med konkursen. Statens konstråd och Konstnärernas riks

organisation har anmält intresse att få inköpa Konstfrämjandets lager om ca 
19 000 grafiska blad som bjudits ut till försäljning. Medel har också använts 

till att bevara och hålla tillgängligt Konstfrämjandets omfattande diabildsar

kiv. 
För att i det uppkomna läget på bästa sätt kunna ta till vara Konstfrämjan

dets tillgångar har nära samråd ägt rum mellan Kulturrådet, Statens konstråd; 
Statens konstmuseer. Akademien för de fria konsterna, Konstnärernas riks
organisation. Grafiska sällskapet, Sveriges Konstföreningars riksförbund 

samt studieförbunden Vuxenskolan och ABF. Dessa organisationer har enats 

om att i framtiden samverka för att därmed kunna svara för en del av de upp
gifter. framför allt konstbildning, som Konstfrämjandet skött under decen

nier. 
Mot bakgrund av Kulturrådets uppfattning att konstbildningen redan före 

Konstfrämjandets konkurs varit ett eftersatt område föreslår nu rådet att det 

ekonomiska utrymme som beräknats för Konstfrämjandet i fortsättningen 
ställs till Kulturrådets förfogande för bl.a. konstbildande insatser. 

Kulturrådet föreslår att en ny kategori av bidragsmottagare, nämligen 
konsmärs- eller jöreningsägda gallerier, förs in under anslagsposten. En pa

rallell kan här göras med arrangörsbidrag på andra konstområden. Med tanke 

på sviktande offentliga uppdrag på bildkonstens område skulle ett sådant till

skott vara av extra betydelse. 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslagsposten med totalt 7 mkr för den 

kommande treårsperioden. 

Kulturrådet föreslår dessutom inrättandet av en ny anslagspost för utveck

lingsverksamhet inom bild- och fonnorganisationer. Totalt 3 mkr för treårs
perioden föreslås för organisationer, grupper och projekt för utveckling av 

nya fonner och ideer inom konstbildning och konstförmedling. 
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3.1 Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum· 

Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum begär en total ökning av statsbidra
get för föreställningsverksamheten med 5 % för nästa budgetår. Kulturrådet 
föreslår ingen ökning av bidraget till Drottningsholmsteatern utöver prisom

räkning under treårsperioden. 

3.2 Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien 

Vadstena-akademien begär en ökning av bidraget med I 050 000 kr för 

nästa budgetår avseende basverksamheten, beställning av nytt musikdrama

tiskt verk samt en särskild barockensemble. Kulturrådet föreslår en ökning 

med 1 mkr under treårsperioden. 

3.3 Dansens Hus 

För nästa budgetår begär Dansens Hus en ökning av det statliga bidraget med 

1 680 000 kr bl.a. med hänvisning till förstärkningar av den tekniska perso

nalen samt driften av Dansklotet. Kulturrådet föreslår att bidraget ökar med 

1,3 mkr under treårsperioden. 

3.4 Marionetteatem 

Marionetteatem begär en ökning av statsbidraget med I,5 mkr. Kulturrådet 
föreslår oförändrat bidrag för nästa budgetår och en ökning med totalt 

350 000 kr för de därpå följande två budgetåren. 

3.5 Skådebaneverksamhet 

Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till skådebaneverksamhet med 

1 mkr under treårsperioden med hänvisning till skådebanornas verksamhet 

med att vidga deltagandet i kulturlivet 

3.6 Dans i skolan 

Statsbidraget till projektet Dans i skolan upphör med utgången av detta bud

getår. Statsbidraget har utgått från Utbildningsdepanementets huvudtitel. 

Kulturrådet pekar i sin anslagsframställning på de positiva effekter som pro

jektet har haft och föreslår att det fortsätter också under kommande treårspe

riod. Som ett första alternativ föreslår Kulturrådet att projektet fortsätter i hu

vudsak i nuvarande former. Om det inte skulle vara möjligt att inrymma ett 

stöd till dans i skolan i skolbudgeten föreslår Kulturrådet som ett andra alter

nativ att det under detta anslag förs upp en särskild anslagspost Dans i sko
lan, som förutsätts finnas kvar under hela treårsperioden. Kulturrådet föreslår 

att bidraget för nästa budgetår uppgår till 2 195 000 kr. 

4.1 Till Statens kulturråds disposition för internationellt kulturutbyte 

Bidraget, som för budgetåret 1992/93 uppgår till ca 3,6 mkr. fördelar sig 

mellan bidrag till internationella organisationer och till övrigt kulturutbyte, 
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som t.ex. gästspel, turncer, kulturfestivaler och annan projektverksamhet. 

Ungefär 40 % av anslaget går till för närvarande 18 internationella organisa

tioner. I resultatanalyser och handlingsprogram för de olika konstområdena 
beskrivs behoven av internationellt kulturutbyte. " 

För att i någon mån kunna möta nya krav på bidrag och för att ge möjlighet 

till kontakter och konstnärlig utveckling behöver en avsevärd förstärkning 

göras av Kulturrådets bidrag till internationellt kulturutbyte. Kulturrådet 
föreslår en ökning av anslaget med 5 mkr för budgetåret 1993/94 samt med 

2 mkr för vardera budgetåren 1994/95 och 1995/96. 

4. 7 Östersjöns forfattar- och översättarcentrum 

Statens kulturråd har i kompletterande skrivelse till sin fördjupade anslags

framställning föreslagit att det under en särskild anslagspost under detta an

slag anvisas ett verksamhetsbidrag om 1 585 000 kr för ett Östersjöns 
författar- och översättarcentrum. Förslaget bygger på en utredning som 

Sveriges Författarförbund genomfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands 

län. Det uttalade syftet med ett författar- och översättarcentrum på Gotland är 

att skapa en gemensam samlings- och kontaktpunkt för författare och 

översättare från länderna i Östersjöområdet. 

5.1 Kultur i arb~tslivet 

Bidraget avser projekbidrag till kulturverksarnhet pä arbetsplatserna samt bi

drag till arbetsplatsbibliotek. För projektverksamheten utgår budgetåret 

1992/93 2 70 I 000 kr och Kulturrådet föreslår ett oförändrat bidrag. Bi
dragsbeloppet till arbetsplatsbibliotek är innevarande budgetår 3 630 000 kr. 

Kulturrådet föreslår en friare användning av 3 rnkr av dessa medel, som 
föreslås bli överförda till en av Kulturrådet fö_reslagen ny anslagspost Vcrk
samhetsutveckling inom folkbiblioteksomrädet under detta anslag. Resterande 

medel - 630 000 kr - bör ligga kvar under denna anslagspost och avse 

bidrag till att starta arbetsplatsbibliotek i facklig regi. 

5.2 Vissa gemensamma ändamål i folkbibliotekens verksamhet 

Kulturrådet föreslår oförändrade anslag för anslagsposten Vissa gemen

samma ändamål i folk.bibliotekens verksamhet. Kulturrådet föreslår därutöver 

inrättande av en ny anslagspost på 6 mkr för att underlätta distribution och 

presentation m.m. av kvalitetslitteratur på folkbiblioteken. 

5.3 Bidrag till liinsbildningsförbund m.jl. 

Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget med 1,5 mkr under treårsperioden. 

4.2 Svenska institutet 

Svenska Institutet föreslår en ökning av anslagsposten till internationellt kul

turutbyte med 2 mkr för budgeciret 1993/94 och med 1 mkr för van och ett av 
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de båda följande åren för att täcka kostnader för större gästspel m.m. Några 

av institutets prioriteringar är bl.a. utställningen om svensk-franska förbin

delser på 1700-talet på Grand Palais i Paris våren 1994 samt kulturprojektet 

Ars Baltica i samarbete med staterna runt Östersjön. 

4.3 Svenska föreningen Norden 

Föreningen Norden anhåller om ett bidrag på 8 mkr, en ökning med ca 

900 000 kr. Föreningen avser att förstärka den lokala och regionala verk

samheten, förbättra tidskriften Nordens tidning, ytterligare aktivera de nor

diska frågorna i skolundervisningen samt. förstärka möjligheterna till koordi

neringen av det nordiska vänortsutbytet. 

4.4 Svenskhemmet Voksenåsen A/S 

Svenskhemmet Voksenåsen begär för budgetåret 1993/94 ett anslag på 

7 082 000 kr, varav för hyreskostnader 4 272 000 kr, för verksamhetsme

del 2 092 000 kr och för inventarier 718 000 kr. 

4.5 Svensk-norska saniarbetsfonden 

Fondstyrelsen hemställer om att ett anslag på 300 000 kr beviljas till stipen

dieverksamhet m.m. vid svenskhemmet Voksenåsen. 

4.6 Hanaholmens kulturcentrum 

Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland anhåller om bidrag 
motsvarande det finska anslaget på FIM 530 000 för det svensk-finlän.dska 

kulturutbytet och bilaterala samarbetsprojekt. 

5.4 Information, utveckling m.m. för hantverkare 

Närings- och teknikutvecklingsverket har för ändamålet begärt 2 mkr per år 

för den kommande treårsperioden. Verksamheten avser främst att betjäna 

hantverksföretag med industriell och kommersiell bärkraft, med olika typer av 

riktade insatser såsom utveckling av kursmaterial. genomförande av utbild

ningar samt information och rådgivning. Samverkan med hantverksorganisa

tioner och branschförbund kommer att prioriteras. 

-l Rik,·clc1g,·11 /W:! '13. I .\t111i/. Sr /IHI. fli/<1gc1 I:! 
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Föredragandens överväganden 

Anslagsstrukturen 

För att göra anslaget överskådligare har en indelning gjorts i ytterligare ett par 

huvudgrupper. Som framgår av tabellen i inledningen till detta anslag består 

anslaget nu av sex bidragsområden. Vidare har anslaget till Zomsamlingarna 

för fastighetsunderhåll beräknats under anslaget Bidrag till vissa museer. 

Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet 

Allmänt 

Kulturrådets analys av anslagsposten visar att en stor del av anslaget går till 

fasta åtaganden i form av verksamhetsbidrag som bl.a. ekonomisk förstärk

ning när de ordinarie bidragen inte räckt till. För innevarande budgetår beräk

nar kulturrådet att 7 ,5 miljoner kronor eller ca 41 % skall utgå som fasta åta

ganden, ca hälften, 9 miljoner kronor, som fria utvecklingsmedel och 1,9 

miljoner kronor till utveckling inom folkbiblioteksområdet. För att tydligare 

kunna skilja mellan dessa inriktningar föreslår Kulturrådet att anslagspostcn 

delas upp på tre poster med denna indelning. 

Detta anslag har kommit till som en rörlig resurs till Kulturrådets disposi

tion för att möjliggöra stöd till kreativitet och utveckling i det fria kulturlivet. 

Jag har förståelse för att medlen används för att tillfälligt stödja verksamheter 
som kommit i ekonomiskt svåra situationer. Jag vill dock framhålla att syftet 

med anslaget är att medlen skall användas till projektstöd och inte till verk

samhetsbidrag. Jag kan av detta skäl inte heller förorda den uppdelning av 

anslaget som Kulturrådet föreslår. Medlen bör inte stadigvarande bindas till 
olika verksamhetsområden. Om detta inte är möjligt bör medlen i stället be

räknas under det aktuella verksamhetsområdet. Jag återkommer senare med 
vissa förslag i det avseendet. Jag förutsätter också att Kulturrådet fortlöpande 

prövar att bidragen främjar förnyelse och nytänkande och att bidrag inte ges 

till återkommande projekt som inte längre uppfyller dessa krav. 
För övrigt visar Kulturrådets analys och den årliga redovisningen av bi

dragen att anslaget fyller ett stort behov och ger möjlighet till en mångfald 

kulturprojekt över hela landet. Min bedömning är att anslaget är av stor bety

delse för utvecklingsarbetet inom kulturområdet. 

Barn och ungdom 

Med hänvisning till vad jag har anfört i inledningen föreslår jag att de medel 

som Kulturrådet disponerar för utvecklingsverksamhet ökar med 3 miljoner 

kronor för att förstärka Kulturrådets möjligheter att stödja en positiv utveck

ling av kultur för barn och ungdom. 
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Dans 

Kulturrådet lämnar enligt vad jag har erfarit bidrag till en regional konsulent i 
Norrbotten inom dansområdet. Detta torde vara ett utmärkt sätt att sprida 
kännedom om danskonsten, som är svagt förankrad utanför storstadsområ
dena. 

Bidrag till den dagliga träningen för frilansdansare finns upptagen under 
denna anslagspost. Detta bidrag är av stor betydelse för dansområdet och får 

betraktas som ett långsiktigt åtagande från statens sida. Därför föreslår jag att 
dessa medel, motsvarande 490 000 kr, fr.o.m. nästa budgetår beräknas 
under anslaget Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m. 

Kulturrådet har föreslagit att de medel motsvarande 150 000 kr för Sam
arbetsnämnden för folklig dans som för närvarande beräknas under föreva
rande anslagspost fr.o.m. nästa budgetår skall beräknas under anslagsposten 

till Centrala amatörorganisationer. Jag biträder Kulturrådets förslag. 

Teater 

Kulturrådet har under ett antal år disponerat särskilda medel för teaterverk

samhet i län utan egen länsteater under anslaget Bidrag till regionala och 
lokala teater-, dans- och musikinstitutioner. Dessa medel har bl.a. stimulerat 
till att det på ett par platser har kunnat etableras nya länsteatrar. Ett exempel på 

detta är Teater Halland som fr.o.m. nästa budgetår föreslås bli upptagen på 
listan över grundbeloppsberäknade regionala teaterinstitutioner. Härigenom 
minskar det belopp, som utgår till teaterverksamhet i län utan egen länsteater 
med 1,2 miljoner kronor. De återstående medlen, motsvarande 213 000 kr, 
bör beräknas under detta anslag dels som en förstärkning av Kulturrådets 
möjligheter att fortsätta att arbeta med situationen i vissa län utan egen teater, 

dels som en förstärkning av bidraget till Vadstena-akademien. 
Jag har vidare räknat med att stödet till den finska amatörteaterverksamhe

ten i fortsättningen skall prövas och avgöras av Kulturrådet. Anslaget har 
budgeterats också med hänsyn till detta ändamål. Jag återkommer senare i 
min föredragning till denna fråga. 

Folkbibliotek 

Jag har tidigare i samband med redovisningen av Kulturrådets fördjupade 
anslagsframställning under avsnittet Biblioteksområdet redogjort för mina 

samlade bedömningar av Kulturrådets förslag på området. 

Jag kommer senare under min föredragning av anslagsposten Kultur i 
arbetslivet att föreslå att 3 miljoner kronor av de medel, som Kulturrådet dis

ponerar för arbetsplatsbibliotek, skall beräknas under den allmänna utveck

lingsposten fr.o.m. nästa budgetår. Därigenom kan medlen användas på ett 

friare sätt till utvecklingsverksamhet vid folkbiblioteken. 
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Sommarfeslivaler 

Sommarens festivaler runt helt vårt land lockar många besökare och har stor 
betydelse för utvecklingen inom den region dit festivalen är förlagd. För att 

kunna öka bidragsgivningen ytterligare föreslår jag att anslagsposten ökas 

med 300 000 kr. 

Bild- och formområdet 

Som jag tidigare har redovisat har Konstfrämjandet i september l 992 gått i 

konkurs. Kulturrådet har med anledning därav redovisat vissa förslag till åt
gärder. Jag räknar med att de resurser som finns tillgängliga under inneva

rande budgetår för Konstfrämjandets räkning men som ännu inte har betalats 

ut skall kunna utnyttjas av Kulturrådet för de åtgärder som rådet har pekat på. 

För nästa budgetår har jag inte beräknat något bidrag för Konstfrämjandets 

räkning. Den uppföljning av Konstfrämjandets verksamhet genom konslbil

dande åtgärder, som Statens kulturråd har aktualiserat och som inte täcks av 

de resurser som redan står till rådets förfogande, utgår jag ifrån får prövas 

inom ramen för de utvecklingsresurser som rådet kommer att disponera. 

Vad gäller resursbehoven i övrigt för bild- och formområdet hänvisar jag 

till den inledande tabellen. 

Danscentrum 

Centrumbildningama har en viktig funktion inom resp. konstområde genom 

sina uppgifter som samarbetsorgan, informatörer, opinionsbildare och arbets-. 
förmedlare. Kulturrådet anser att bidragen bör ökas och anför därvid bl.a. att 

vissa centrumbildningar saknar arbetsförmedlartjänster. Som jag tidigare an
fört är det angeläget an stärka möjligheterna an marknadsföra dansgruppernas 

och koreografernas produktioner. Jag har därför beräknat en ökning av an

slaget till centrumbildningama med 300 000 kr för att Danscentiums resurser 

skall kunna förstärkas i detta hänseende. 

Dansens Hus 

Den 15 oktober 1992 godkände regeringen ett avtal mellan staten och Stock

holms läns landsting om det ekonomiska ansvaret m.m. för Skansen, 

Konserthuset i Stockholm och Dansens Hus. Enligt avtalet skall staten överta 

landstingets ekonomiska åtagande vad gäller Dansens Hus fr.o.m. den 1 ja

nuari 1993. I enlighet med den överenskommelse som slöts vid bildandet av 

Dansens Hus innebär detta att staten står för 75 % och Stockholms stad för 

25 % av det samhälleliga stödet. Ärendet har tidigare denna dag anmälts i 

propositionen om anslag på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 

1992/93. Staten har inlett diskussioner med Stockholms stad om principerna 

för beräkning av statens och stadens framtida bidrag till Dansens Hus. 

Dansens Hus har inneburit en vitalisering för spridningen av intresset för 

modern dans. Det är av stor betydelse att Dansens Hus kan fortsätta sin arbete 

och öka sina insatser också när det gäller att få ut dansföreställningar utanför 
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Stockholm. För att åstadkomma detta föreslår jag att bidraget utöver prisom

räkning ökar med 1 miljon kronor. Med hänvisning till detta föreslår jag att 

bidraget till Dansens Hus nästa budgetår beräknas till 10 784 000 kr. 

Östersjöns författar- och översättarcentrum 

Kulturrådet har föreslagit att ett statligt verksamhctsbidrag skall utgå till ett 

planerat Östersjöns författar- och översättarcentrum på Gotland. Enligt Kul

turrådet skulle ett centrum väsentligt stimulera de litterära aktiviteterna och 

kontakterna mellan länderna i Östersjöområdet, samtidigt som det ger en

skilda författare och översättare utökade möjligheter till arbete och nya kon

takter. På sikt torde det också stimulera och bredda bokutgivningen i de en

skilda länderna genom att fler översättningar mellan de berörda språken ge

nomförs och publiceras. 

Jag delar Kulturrådets positiva syn på förslaget och har beräknat medel för 

ändamålet. Då hälften av de berörda länderna till nyligen varit mer eller 

mindre slutna för omvärlden, anser jag att detta centrum kan komma att få en 

särskilt stor betydelse för det ökade kulturella utbytet i norra Europa. 

Kultur i arbetslivet 

I denna anslagspost på ca 6,3 miljoner kronor avser ca 3,6 miljoner kronor 

bidrag till uppbyggnad av arbetsplatsbibliotek. Bidraget har funnits sedan år 

1975 och antalet arbetsplatsbibliotek uppgår nu till över 1 000 fördelade på 

170 kommuner. De flesta av dessa bibliotek har startats med bidrag från 

Kulturrådet. Under senare år har emellertid antalet ansökningar minskat vä

sentligt. Kulturrådet föreslår därför att 3 miljoner kronor i stället bör använ

das för utvecklingsverksamhet inom folkbiblioteken under Kulturrådets dis

positionspost. Uppkommande behov av att starta eller utveckla arbetsplats

bibliotek kan i fortsättningen prövas inom ramen för detta bidrag. De återstå

ende medlen på 630 000 kr under anslagsposten föreslås ingå i det allmänna 

bidraget till Kultur i arbetslivet, där också möjlighet finns att söka medel för 

arbetsplatsbibliotek i facklig regi. Jag biträder Kulturrådets förslag. 

Till regeringens disposition 

Till följd av beslut med anledningen av regeringens proposition med förslag 

till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (prop. 

1991/92:150 bil. 1:9, bet. 1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350) anvisades 

under förevarande anslag ett belopp på 100 miljoner kronor till regeringens 

disposition för sysselsättningsskapande investeringar inom kulturområdet. 

Beloppet har genom särskilda regeringsbeslut använts för att rusta uppp 

kultunninnen och kulturmiljöer samt för investeringar i icke-statliga kulturlo

kaler. 

Med hänsyn till att beloppet var av engångskaraktär bör anslagsposten för 

nästa budgetår räknas ned med motsvarande belopp. 
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Ans lags beräkning 

För Dansens Hus och Svenskhemmet Voksenåsen har kompensation beräk
nats för lokal.kostnaderna. För Dansens Hus och också en viss uppräkning 

skett av verksamhetsbidraget 
I övrigt hänvisar jag till vad jag tidigare har anfört om att vissa ändamål 

bör beräknas under andra anslag eller anslagsposter. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet mm 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 118 572 000 kr. 

B 3. Bidrag till samisk kultur 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 

5 565 8061 
6 872 000 

1993/94 Förslag 9 372 000 

1 Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 3 

Reservation 1393 3831 

Medlen under detta anslag fördelas av Samefondens kulturdelegation. 
Riksdagen har beslutat (prop. 1992/93:32. yttr. 1992/93:KrU2y. bet. 
1992/93:BoU8, rskr. 1992/93: 115) att inrätta en särskild myndighet- Same
tinget - med uppgift främst att bevaka frågor som rör samisk kultur. 

Med anledning av förslag i prop. 1989/90:90 om forskning (avsnitt 17, 
bet. 1989/90:KrU23, rskr. 1989/90:334) finns för samisk forskning under 
innevarande budgetår uppfört 595 000 kr under anslaget Forsknings- och 
utvecklingsinsatser inom kulturområdet. 

Styrelsen för samefonden 

Styrelsen för Samefonden har lämnat in en anslagsframställning för budget
åren 1993/94-1995/96. 

Framställningen innebär i huvudsak följande. Anslagsramen bör utöver 

automatiska kostnadsökningar räknas upp med 3 350 000 kr. Detta bör ske 
framför allt för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av den samiska teatern, 
permanentning av en samisk bibliotekskonsulenttjänst, särskilda insatser för 
det samiska språket och litteraturen, särskilda barn- och ungdomsinsatser 
samt regionala insatser inom kulturmiljöområdet. 

Föredragandens överväganden 

I propositionen 1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m. (yttr. 
1992/93:KrU2y, bet. 1992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115) har jag under kul-
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turavsnittet behandlat bl.a. frågorna om den samiska slöjdens fortlevnad och 

utveckling samt samisk biblioteksservice. I propositionen föreslås an dessa 

ändamål bör öka med inemot 2,5 miljoner kronor men att slutlig ställning till 

medelsbehovet tas först i samband med förslaget till statsbudget för budget

året 1993/94. 

Anslaget bör föras upp med 9 372 000 kr. Jag har därvid beräknat en 

förstärkning av anslaget med 2,5 miljoner kronor, samma belopp som anmäl

des i den samlade samepropositionen. 

Medlen under anslaget disponeras och fördelas av Samefondens kulturde

legation. Riksdagen har beslutat att inrätta en särskild myndighet - Same

tinget. Enligt beslut skall Sametinget fördela dessa medel. När Sametinget 

träder i funktion bör därför medlen ställas till tingets förfogande. Jag har i 

denna fråga samrått med cheferna för Utbildnings- och Jordbruksdepartemen

ten. 

Den reservation som redovisats under anslaget beror huvudsakligen på att 

bidrag, vilka beslutats inte hunnit rekvireras till den 1 juli. 

Hemställan 

Jag hemställer an regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

reservationsanslag på 9 372 000 kr. 

B 4. Stöd till icke-statliga kulturlokaler 

1991/92 V tgift 

1992/93 Anslag 

8 500 0001 

50 000 000 

1993/94 Förslag 25 000 000 

1 Anvisat under elfte huvudtiteln, anslaget B 11. Stöd till icke-statliga kulturlokaler. 

Från anslaget betalas bidrag för ny- eller ombyggnad - inbegripet stan

dardhöjande reparationer. handikappanpassning samt utbyte och komplette

ring av inventarier - av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon 

annan än staten. Bidrag lämnas med högst 30 % av kostnaderna vid nybygg

nad och med högst 50 % vid ombyggnad. 

Frågor om bidrag prövas av Boverkets samlingslokaldelegation efter hö

rande av Statens kulturråd. Närmare bestämmelser för stödet finns i förord

ningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler. 

För varje budgetår fa~tställer riksdagen en ram för beslut om bidrag. Ra

men för budgetåret 1992/93 fastställdes till 25 mkr. 
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Boverket 

Boverket redovisar att stöd till denna typ av lokaler i kombination med 
sysselsättningsåtgärder för byggsektorn är goda. Intresset för att rusta upp 
kulturinstitutioner är ston, dels på grund av att många kommuner gjort ned

dragningar inom sektorn, dels därlör att det eftersatta underhållet är stort. 
Boverket rekommenderar ett fortsatt stöd i form av i första hand upprust

ningsbidrag. Därigenom förbättras arbetsmiljön för många inom kultursek

torn. Boverket föreslår att ramen för stöd till icke-statliga kulturlokaler fast
ställs till 25 mkr för budgetåret 1993/94. 

Yttrande från Statens kulturråd 

Kulturrådet anser att utbyggnad och nybyggnad, moderniseringar och under
hållsbidrag, som i första hand kommer publiken till godo skall befrämjas 
genom bidrag från anslaget till stöd till icke-statliga kulturlokaler. Kulturrådet 

anser att bidragsramen bör höjas till 50 mkr för budgetåret 1993/94. Utöver 
kulturpolitiska motiv är sysselsättningspolitiska skäl viktiga. 

Kulturrådet tar i sitt yttrande också upp frågan om det administrativa an
svaret för anslaget. Enligt förordningen ( 1990:573) om stöd till icke-statliga 
lokaler krävs av projekten i första hand att de är kulturpolitiskt angelägna. 

Vidare skall projekten inte försvåra förverkligandet av projekt med allmänna 
samlingslokaler. I första hand skall bidrag gå till länsmuseer. Av Boverkets 
föreskrifter framgår att det ställs en rad tekniska krav på ansökningarna. 

Kulturrådet anser att den väsentliga prövningen av investeringsansök

ningar bör vara enligt de kulturpolitiska kriterierna och inte en teknisk pröv
ning av ritningar och detaljerade kostnadsberäkningar. Detta är, enligt Kultur
rådet, mer i överensstämmelse med en rimlig ansvarsfördelning mellan central 

och regional och lokal nivå på kulturområdet. Kulturrådet föreslår att hand
läggningen av stödet till icke-statliga kulturlokaler övertas av Kulturrådet. I 
den mån det finns behov av en teknisk bedömning eller en bedömning i rela
tion till övriga samlingslokaler bör Kulturrådet kunna remittera ärendena till 
Boverket och samlingslokaldelegationen. 

Föredragandens överväganden 

Jag vill erinra om att stödinsatserna för icke-statliga kulturlokaler inom ramen 

för det här aktuella stödsystemet under innevarande budgetår har tillförts 20 

miljoner kronor utöver den beslutsram som riksdagen fastställt under detta 

anslag. Detta har kunnat åstadkommas genom att anslaget har förstärkts till 

följd av regeringens proposition med förslag till slutlig reglering av stats
budgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (prop. 1991/92: 150 bil. I:9, bet. 
1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350). Resurstillskottet på 20 miljoner kronor 

tillkom av sysselsättningsskäl och har gjort det möjligt att ge bidrag till ett 
antal museer och andra kulturlokaler runt om i landet. Exempel på sådana 

objekt är teatrarna i Ystad och Bohuslän samt länsmuseerna i Falun. Gävle 
och Härnösand. 
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Jag förordar att det även för nästa budgetår fastställs en beslutsram för 

stödet till icke-statliga kulturlokaler på 25 miljoner kronor. Vidare beräknar 

jag behovet av medel för utbetalningar av bidrag för budgetåret I 993/94 till 

25 miljoner kronor. 
Kulturrådet har föreslagit att rådet övertar handläggningen av stödet från 

Boverket. Denna fråga bör enligt min mening beaktas i samband med bered

ningen av förslagen i betänkandet (SOU 1992:127) Boverket- uppgifter och 

verksamhet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att ramen för beslut om stöd till vissa icke-statliga kultur

lokaler fastställs till 25 000 000 kr för budgetåret 1993/94, 

2. till Stöd till icke-statliga kulturlokaler för budgetåret 1993/94 an

visa ett förslagsanslag på 25 000 000 kr. 
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Ersättningar och bidrag·till konstnärer 

Medel anvisas budgetåret 1992/93 under följande anslag. 

Visningsersättning åt bild- och forrnkonstnärer 

Bidrag till konstnärer 

Inkomstgarantier för konstnärer m.m. 

Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras 
verk genom bibliotek m.m. 

Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

Summa 

56 785 000 

31624000 

17 757 000 

77 773 000 

3 375 000 

187 314 000 

Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta on:i statliga bidrag och 

ersättningar till bild-, form-, ton-, scen- och filmko.nstnärer. Nämnden skall 

vidare hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och.sociala förhål

landen och tillsammans med styrelsen för Sveriges författarfond avge förslag 

till innehavare av inkomstgaranti för konstnärer. 

Styrelsen för Sveriges författarfond har till uppgift att besluta om ersätt

ning till författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek, vidare att 

besluta om statliga bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och 

dramatiker samt att tillsammans med Konstnärsnämnden avge förslag till 

innehavare av inkomstgaranti för konstnärer. 

Konstnärsnämnden har i sin fördjupade anslagsframställning anfört att 

dagens krisekonomi har slagit hårt mot kulturmarknadema. Många konstnärer 

får allt svårare att leva på sin konst. Efterfrågan har minskat och många kul

turinstitutioner och andra beställare satsar hellre på det traditionelJa och risk
fria än på det nyskapande och osäkra. Arbetslösheten har ökat. Konstnärerna 

har en nyckelroll när det gäller att påverka samhällsutvecklingen genom att 
visa på nya verkligheter och nya synsätt. Samhället måste fortsätta att ta ett 

ansvar för att konstnärer kan arbeta i rimlig arbetsro och någorlunda ekono

misk trygghet 
Antalet ansökningar till Konstnärsnämnden har ökat betydligt under senare 

år. Antalet bidragsmottagare har ökat långsammare än antalet sökande. Bidra

gens realvärde har urholkats trots att nämndens organ sökt följa statsmakter

nas uttalanden att nämnden i sin bidragsgivning bör prioritera sådana bidrag 

som ger mottagaren en någorlunda varaktig ekonomisk trygghet under en 

period, t.ex. genom flerårs- och projektbidrag på en rimlig nivå. Den fråga 

som nämndens organ ställs inför kan sammanfattas på följande sätt: Skall bi

dragens realvärde bibehållas på bekostnad av antalet bidrag eller skall antalet 

bidrag ökas i takt med ökningen av antalet sökande. 

Uppgiften att hålla sig underrättad om konstnärernas sociala och ekono

miska situation har inte kunnat fullföljas i önskvärd omfattning. 

Nämnden vill sätta upp följande allmänna mål för verksamheten under den 

kommande treårsperioden. 

I bidragsgivningen, i vilken koncentrerade insatser prioriteras, skall 

nämnden 
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- värna om kvalitet, kreativitet och nyskapande. 
- söka skapa arbetsmöjligheter för konsmärer, 
- stödja och främja samarbete mellan konstområden och över gränserna. 

Nämnden avser därjämte att fortlöpande följa utvecklingen av konstnärer
nas ekonomiska och sociala situation. 

Föredragandens överväganden 

Jag har vid behandlingen av Kulturrådets fördjupade anslagsframställning re

dovisat mina bedömningar av den allmänna utvecklingen inom teater-, dans-, 

musik-. bildkonst-, litteratur- och biblioteksområdena. Denna utveckling ut
gör en nödvändig bakgrund för värderingen av de förutsättningar som gäller 

för konstnärerna. 

Resultatbedömning och slutsatser 

KonsUlärsnämndens fördjupade anslagsframställning visar, enligt miri me

ning, att arbetet bedrivs på ett rationellt sätt och i enlighei med de verksam

hetsmål och prioriteringar som uppsatts. 

Det ligger i sakens natur att de långsiktiga och övergripande effekterna av 

nämndens beslut om bidrag och ersättningar är svårbedömda. Jag anser det 

vara angeläget att Konstnärsnämnden förbättrar sina möjligheter att fortlö

pande hålla sig underrättad om konstnärernas sociala och ekonomiska förhål

landen samt att nämnden strävar efter att utveckla metoderna för en utvärde

ring av de konstnärliga effekterna av olika typer av insatser från samhällets 

sida. 

Enligt min bedömning är det väsentligt att Konstnärsnämnden i högre grad 

än tidigare prioriterar de bidrags- och ersättningsformer som syftar till att 

främja konsmärligt nyskapande och internationellt utbyte. Jag anser detta vara 

nödvändigt för att vidmakthålla ett mångsidigt och icke-provinsiellt kulturliv. 

Jag vill erinra om att det inte finns några formella hinder för en sådan om
prövning av nämndens resurser, utan att den ligger helt i lirije med statsmak

ternas tidigare angivna intentioner för verksamheten. 

Jag utgår alltså ifrån att Konstnärsnämnden kontinuerligt utvärderar be
fintliga bidragsformer och inom ramen för de allmänna bestämmelser som 

gäller för dessa gör de förändringar som motiveras av utvecklingen. 
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B 5. Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 

1991192 Utgift 54 601 QOOl 

1992/93 Anslag 56 785 000 

1993/94 Förslag 56 785 000 

1 Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 4 

Från anslaget lämnas ersättning till bild- och formkonstnärer för att deras verk 

i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på annat 

allmännyttigt sätt (visningsersättning). 

Visningsersättningen anvisas i form av ett fast årligt belopp som tillförs 

Sveriges bildkonstnärsfond, inrättad den 1 juli 1982. Fondmedlen får använ

das dels för ändamål som syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer eko

nomisk och arbetsmässig trygghet. dels för andra ändamål som berör verk

samhet inom bildkonstens område. Med fondmedel betalas också viss del av 

konstnärsnämndens förvaltnings- och lokalkostnader. 

Frågor rörande fonden och fondmedlens användning handläggs av ett 

organ inom konstnärsnämnden, kallat styrelsen för Sveriges bildkonstnärs

fond. Styrelsens verksamhet regleras i förordningen (1988:831) med instruk

tion för konstnärsnämnden och i förordningen (1982:600) om Sveriges bild

konstnärsfond. 

Konstnärsnämnden 

Bildkonstnärsfondens styrelse har under senare år inriktat sig mot högt kvali

ficerade konstnärer som ägnar sig åt sin konstnärliga verksamhet på heltid 

och som därmed kan betraktas som professionella i alla bemärkelser. Hög 

konstnärlig kvalitet har över huvud taget givits en allt större betydelse vid be

dömningarna. Samtidigt har bidragsbeloppen höjts för att ge mottagaren en 

reell ekonomisk trygghet under en viss period. En markering har gjorts att de 

mindre bidragen i allmänhet skall ses som startbidrag till yngre konstnärer 

eller en hjälp till en ny start till konstnärer som varit inaktiva under en period 

eller haft svårigheter att utveckla sitt konstnärsskap. 

Den individuella visningsersättningen som utgår med 3 000 kr årligen till 

den som har ett visst antal verk i offentlig miljö har debatterats livligt i fond

styrelsen. Uppfattningen i styrelsen är att den form denna ersättning har inte 

är tillfredsställande. Den sammanlagda kostnaden är alltför stor i förhållande 

till vad bidraget betyder för den enskilde konstnären. Därtill kommer att kvali

tetsaspekten inte är tillräckligt tillgodosedd. Styrelsen har därför beslutat att 

genomföra en översyn av bidragsformen under innevarande budgetår. Inga 

nya mottagare skall föras in i systemet under året. För treårsperioden begärs 

en årlig ökning med 1,5 mkr. 
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Föredragandens överväganden 

De undersökningar som gjorts av konstnärernas ekonomiska och sociala för
hållanden visar att särskilt bildkonstnärer och konsthantverkare har låga 

genomsnitt~inkomstcr. Jag finner det därför särskilt angeläget att staten med

verkar till att förbättra dessa gruppers arbetssituation. Jag har tidigare i sam
band med min behandling av Kulturrådets fördjupade anslagsframställning 

under avsnittet Bildkonstområdet redogjort för min syn på de olika insatser 

staten kan göra och dessutom angivit de ekonomiska ramarna för den följande 

treårsperioden. Visningsersättningen utgör den resurs inom ramen för vilken 

de mest konstruktiva insatserna kan göras för bildkonstnärer och konsthant

verkare. Jag noterar därför med tillfredsställelse den översyn av den indivi

duella visningsersättningen som fondstyrelsen aviserat och konstaterar att 

dess inriktning överensstämmer med de intentioner för anslagets utnyttjande 

som statsmakterna tidigare betonat. Det är följaktligen min uppfattning att 

fondstyrelsen vid sin bidragsgivning framöver i högre grad än tidigare bör 

betona kvalitctsaspckterna och det konstnärliga nyskapandet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Visningsersätming åt bild- och formkonsmärer för budgetåret 

1993/94 anvisa ett anslag på 56 785 000 kr. 

B 6. Bidrag till konstnärer 

1991/92 Utgift 29 701 2891 Reservation 4 140 4801 

1992/93 Anslag 31624000 

1993/94 Förslag 31624000 
1 Amisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 5 

Från anslaget lämnas bidrag enligt förordningen (1976:528) om bidrag till 

konstnärer. Bidragen kan ha formen av konstnärsbidrag eller projektbidrag. 

Konstnärsbidrag kan beviljas för att ge aktiva konstnärer ekonomisk 

trygghet. Konstnärsbidrag kan också tilldelas konstnärer för andra ändamål, 
t.ex. för resor och internationell kontaktverksamhet. Det kan ges till samma 

konstnär för högst fem år i sänder utan omprövning. Bidrag av pensions

karaktär och bidrag till efterlevande får beviljas årligen utan tidsgräns. 

Projektbidrag skall avse målinriktat konstnärligt utvecklingsarbete av mer 

kostnadskrävande natur. Bidrag kan ges för avgränsade projekt som kan 

antas fä betydelse för utvecklingen inom det aktuella konstområdet eller som 

utgör försök att vidga användningen av konstnärlig verksamhet till nya områ

den i samhället. 

Konstnärsbidrag och projektbidrag utdelas av styrelsen för Sveriges 

författaifond till dramatiker. författare, översättare och kulturjournalister och 

av konstnärsnämnden till övriga konstnärer. 
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Eftersom upphovsmän på musikområdet och fonogramartister inte ersätts 

för den fria biblioteksutlåningen av deras verk finns under detta anslag medel 

för särskilda insatser till förmån för nämnda k.onstnärsgrupper. Medlen dis
poneras av konstnärsnärnnden enligt förordningen (1989:500) om vissa sär

skilda insatser på kulturområdet. 

Enligt samma förordning kan bidrag lämnas till projekt på filmområdet. 

Medel för detta ändamål anvisas under an5laget Filmstöd. 

Konstnärsnärnnden leds av en styrelse. Inom nämnden finns vidare fyra 

organ för handläggning av ärenden rörande bidrag och ersättningar till konst

närer, nämligen styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond, arbetsgruppen för 

upphovsmän på musikområdet, arbetsgruppen för musiker och sångare samt 

arbetsgruppen för scen- och filmkonstnärer. 

Anslagets fördelning budgetåret 19921931 

1 . Bidrag till författare, översättare och kulturjournalister 

2. Bidrag till dramatiker 

3. Bidrag till bild- och formkonstnärer 

4. Bidrag till upphovsmän på musikområdet 

5. Bidrag till scen- och filmkonstnärer samt 
musiker och sångare 

6. Särskilda insatser för upphovsmän på 
musikområdet samt musiker och sångare 

7. Särskilda insatser för enskilda konstnärers 
deltagande i internationellt kulturutbyte 
på bild-, form-, ton- och scenområdena 

2 123 000 

2 284 000 

5 186 000 

3 579 000 

12 396 000 

3 628 000 

2 428 000 

31 624 000 

1 Anslaget får även användas för att betala förvaltningskostnader hos de 
medelsfördelande myndigheterna 

Styrelsen för Sveriges författarfond 

Styrelsen begär en höjning av bidragsmedlen till författare, översättare och 

kulturjournalister med 522 000 kr. Vidare begärs att medlen till dramatiker 

räknas upp med 510 000 kr. 
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Konstnärsnämnden 

1. Nämnden begär att bidraget till bild- och /ormkonstnärer räknas upp 
med 1, 2, resp. 3 mkr för de kommande tre budgetåren. 

2. För bidrag till upphovsmän på musikområdet begärs en uppräkning 
med 1 mkr för vart och ett av budgetåren under treårsperioden. 

3. Nämnden begär en uppräkning av bidraget till scen- ochfilmkonstnärer 

med 2,3, 2,5 resp 2,4 mkr för resp. budgetår. 

4. För särskilda insatser för upphovsmän på musikområdet samt musiker 
och sångare begärs för budgetåret 1993/94 en höjning av anslaget med 2,3 
mkr. 

5. För särskilda insatser för enskilda konstnärers deltagande i internatio
nellt kulturutbyte på bild-, form-, och scenområdena begärs en ökning med 

totalt 1,5 mkr. 
6. Nämnden föreslår att särskilda medel om sammanlagt 1,3 mkr för tre

årsperioden anvisas för undersökning av konstnärers sociala och ekonomiska 

förhållanden. 

7. Nämnden begär att få inrätta tjänster utan att först inhämta regeringens 
godkännande samt att anslaget delas i två anslag, ett för bidrag till författare 
m.fl., som disponeras av Sveriges författarfond och ett för bidrag på bild-, 
form-, ton-, scen- och filmområdena, som disponeras av Konstnärsnämnden. 

Ersättning för utlåning av musik på folkbibliotek 

Mot bakgrund av ett uttalande av riksdagen (bet. 1990/91:KrU21, rskr. 
1990/91:230) uppdrog regeringen den 19 december 1991 åt Statens kulturråd 
att se över formerna för ersättning till upphovsmännen på musikområdet för 

att deras verk används på folkbiblioteken. Kulturrådet har den 15 juni 1992 . 
inkommit med ett förslag. Förslaget har remissbehandlats. 

Kulturrådet föreslår att en kollektiv ersättning utgår till upphovsmännen på 
musikområdet för att deras verk, dvs. musikalier och musikfonogram 
används på biblioteken. Ersättningen bör utgå från samma grunder som 
författarersättningen i så mening att den bör vara offentligträttsligt grundad 
och finansieras genom ett årligt anslag till Konstnärsnämnden, vilken fördelar 
ersättningen efter ansökan. Anslaget bör fördelas på ett sådant sätt att såväl 
kompositörer som exekutörer får en skälig del av beloppet 

Anslaget bör beräknas med utgångspunkt från bibliotekens användning av 
musik, dvs. utlåningen, vilken för fonogram anges till ca 1 500 000 enheter 

och för musikalier till ca 600 000 enheter. För att uppnå en skälig ersätt

ningsnivå föreslår Kulturrådet att utlåningstalet multipliceras med två samt att 
grundbeloppet sätts till 1 kr. Anslagsbehovet blir då 4,2 mkr. Slutligen före

slås en kontroll av bibliotekens utlåning vart tredje år och därpå följande 

justering av anslaget. 

De fem remissinstansema är i stort sett positiva till förslaget. Både Konst

närliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd och Konstnärsnämnden 

föreslår dock att ersättningen fastställs efter förhandling med upphovsmännen 
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samt att antalet lån multipliceras med ett högre tal än vad Kulturrådet före
slagit. Statens musiksamlingar och Sveriges Allmänna Biblioteksförening 

pekar på rådande brister i biblioteksstatistiken medan Musikaliska akademien 

betonar utlåningen som beräkningsgrund. 

Föredragandens överväganden 

Jag har tidigare under inledningen till avsnittet Ersättningar och bidrag till 

konstnärer redogjort för min syn på de prioriteringar som jag anser vara 

angelägna vid Konstnärsnämndens bidragsgivning. Det ankommer på nämn

den att inom ramen för tillgängliga resurser skapa utrymme för de successiva 
förändringar som en utveckling av projektbidrag och internationellt utbyte kan 

kräva. 

Kulturrådet har redovisat ett förslag till ersättning för utlåning av musik på 
folkbiblioteken. Mot bakgrund av den ekonomiska situationen är jag inte 

beredd att nu förändra beräkningsgrunderna för de särskilda insatserna för 

upphovsmännen på musikområdet. 
Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav 

enligt bokföringsförordningen (1991: 1026) som utgör en förutsättning för lån 

i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. 

Konstnärsnämndens behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 

50 000 kr för investeringar i ADB. 
Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans

departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller bl.a. finansierings

fonn för Statshälsan och övergång till lån i Riksgäldskontoret (jfr bil. l av

snittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna för 
myndigheterna). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt enligt 

dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här föreslagna 

beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till konsmärer för budgetåret 1993/94 anvisa ett reser

vationsanslag på 31 624 000 kr. 

B 7. Inkomstgarantier för konstnärer m.m. 

1991/92 Utgift 15 108 9181 

1992/93 Anslag 17 757 000 
1993/94 Förslag 21 467 000 

I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 6 

Enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer kan 

inkomstgaranti beviljas konstnärer som står för konstnärlig verksamhet av 
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hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv. Beslut om innehavare av 
inkomstgaranti fattas av regeringen efter gemensamt förslag av konstnärs
nämnden 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 gällde vid kalenderårets ingång. 
Det för kalenderåret 1993 fastställda basbeloppet är 34 400 kr. Garantins 
maximibelopp för år 1993 uppgår således till 172 000 kr. Detta maximibe

lopp minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett basbelopp och med 

75 % av årsinkomsten i övrigt. 
Regeringen har för budgetåret 1992/93 fastställt antalet inkomstgarantier 

till 156. Härav avser tolv garantirum personer som innehaft tidsbegränsade 

lärartjänster inom högre konstnärlig utbildning. 
Långtidsstipendier för konstnärer utgår under högst tio år och motwarar 

tre basbelopp per år. För budgetåret 1992/93 utgår 30 långtidsstipendier. som 
fördelas av konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond. 

Konstnärsnämnden 

Nämnden hemställer att antalet långtidsstipendier att fördela bland konstnärs
grupper inom Konstnärsnämndens område ökas med 15 budgetåret 1993/94, 

ytterligare 20 budgetåret 1994/95 samt ytterligare 25 budgetåret 1995/96. 

Styrelsen för Sveriges författarfond 

Fondstyrelsen förslår en ökning av antalet långtidsstipendier med 15 för bud

getåret 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Genom beslut av riksdagen (bet. 1990/9l:KrU21, rskr. 1990/91:230) inrät
tades budgetåret 1991/92 en ny typ av stipendier. De s.k. långtidsstipendierna 
är för närvarande. 30 till antalet och utgår under tio år med ett belopp motsva
rande tre basbelopp per år. De står numera öppna för samtliga konstnärskate
gorier och fördelas efter samråd mellan Konstnärsnämnden och styrelsen för 
Sveriges författarfond. Jag anser att denna stipendiefonn på ett gott sätt upp

fyller de intentioner statsmakterna redovisat när det gäller insatser på konst
närsområdet och har därför beräknat medel för en fort~att ökning av antalet 

stipendier med 15 för budgetåret 1993/94. 

5 Riksila8<'11 19'J2JC)3. I sam/. ;\!r /110. Hiluga I 2 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Inkomstgarantier för konsmärer m.m. för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 21 467 000 kr. 

B 8. Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras 
verk genom bibliotek m.m. 

1991/92 utgift 

1992/93 Anslag 

78 393 0001 
77 773 000 

1993/94 Förslag 86 444 000 
I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 7 

Gällande bestämmelser om biblioteksersättning finns i förordningen 

(1962:652) om Sveriges författarfond. Ersättning ges för utlåning genom 
folk.bibliotek och skolbibliotek av litterärt verk i original av svensk eller i 
Sverige bosatt upphovsman och litterärt verk i svensk översättning. Ersätt

ning ges även för böcker som ingår i folk- och skolbibliotekens referenssam

lingar. 
Från detta anslag överförs årligen till Sveriges författarfond medel som be

räknas på grundval av vissa grundbelopp för biblioteksersättningen. För när
varande uppgår grundbeloppen i fråga om originalverk till 77 öre för hemlån 
och till 308 öre för referensexemplar samt i fråga om översatt verk till 38,5 

öre för hemlån och till 154 öre för referensexemplar. Av fondens medel utbe
talas individuell ersättning till författare och översättare (författarpenning och 
översättarpenning). Författarpenningen uppgår till 46 öre för hemlån och 184 
öre för referensexemplar samt översättarpenningen 23 öre för hemlån och 92 
öre för referensexemplar. För upphovsmän med höga utlåningssiffror gäller 
vissa begränsningar. Styrelsen för Sveriges författarfond kan också be

stämma art ersättning till viss upphovsman skall utgå med högre belopp än det 

statistiskt beräknade. Denna möjlighet använder styrelsen för att utse inneha
vare av s.k. garanterad författarpenning, vilken för kalenderåret 1993 har 

fastställts till 102 000 kr. För närvarande utgår garanterad författarpenning 
till 235 upphovsmän. Återstoden av fondens medel, den s.k. fria delen, an
vänds efter styrelsens bestämmande till pensioner, understöd, stipendier och 

andra för författare, översättare m.fl. gemensamma ändamål. 

Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form 

av talböcker och taltidningar fördelas av Sveriges författarförbund enligt reg

ler som förbundet fastställer. 

Från anslaget utgår också medel till Sveriges författarfond för resestipen
dier till svenska författare för vistelse i annat nordiskt land samt medel till 

Sveriges författarförbund för nordiskt författarsamarbete. 

Mellan regeringen och de upphovsmannaorganisationer som berörs av 
biblioteksersättningen ingicks den 12 september 1985 en överenskommelse 

om förhandlingar angående biblioteksersättningens grundbelopp. Enligt över-
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enskommelsen åtar sig regeringen att som ett led i beredningen av sitt förslag 
till statsbudget förhandla med organisationerna om storleken av grundbelop

pet för hemlån av originalverk. När avtal träffats skall regeringen lägga fram 

förslag till riksdagen om anslagsberäkning på grundval av det avtalade 

grundbeloppet. 

Anslagets fördelning budgetåret 1992193 

1. Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av 
deras verk genom bibliotek 

2. Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande 
av deras verk i form av talböcker och taltidningar 

3. Nordiska författarstipendier 

4. Nordiskt författarsamarbete 

Styrelsen för Sveriges författarfond 

73 595 000 

4 086 000 

69000 

23 000 

77 773 000 

Fondstyrelsen förutser att den sammanlagda utlåningen vid folk- och skol

biblioteken kommer att uppgå till 97 miljoner under år 1992. Liksom tidigare 

har styrelsen i sin beräkning inbegripit en schablonmässig uppskattning av 

lån i folkbibliotekens uppsökande verksamhet. Lånen i den uppsökande verk

samheten har på grundval av föreliggande statistik uppskattats till 11 miljoner 
utöver det antal som registreras via lånekort. Beståndet av referensböcker i 

folk- och skolbiblioteken uppskattar styrelsen till 7,1 miljoner volymer. 

Vid grundbelopp i enlighet med senast träffade överenskommelse beräknar 

styrelsen medelsbehovet för biblioteksersättningen till 76 530 000 kr. 
Fondstyrelsen anhåller om att bidraget till nordiska författarstipendier skall 

ökas med 8 000 kr med hänsyn till kostnadsökningarna. 

Sveriges författarförbund 

Författarförbundet räknar med att talboksframställningen för budgetåret 
1993/94 kommer att ligga på samma nivå som tidigare år. Förbundet yrkar en 

uppräkning av talboks- och taltidningsersättningen som motsvarar höjningen 

av biblioteksersättningen. Sammanlagt begär förbundet 4 405 000 kr för än

damålet, vilket innebär en ökning med 319 000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Biblioteksersättningen utgör ett viktigt led i konstnärspolitiken och ger många 
författare, översättare m.tl ett väsentligt tillskott till deras inkomster. 

Mot den bakgrunden är det tillfredsställande att notera att betydande för

stärkningar av grundbeloppet under senare år har kunnat åstadkommas. Ut
vecklingen sedan budgetåret 1982/83 framgår av följande redovisning. 

År GrundbelOQQ 

1982/83 36 
1983/84 37 
1984/85 40 
1985/86 42 
1986/87 45 
1987/88 48 
1988/89 55 
1989/90 63 
1990/91 69 
1991/92 77 
1992193 83 

Jag har i tilläggsbudget I till stat~budgeten för budgetåret 1992/93 redovi

sat den överenskommelse om grundbelopp för innevarande budgetår som 
träffats mellan regeringen och upphovsmannaorganisationerna på området. 

Vid min beräkning av anslaget för budgetåret 1993/94 har jag utgått från det 

nya grundbeloppet för innevarande budgetår. 

Jag räknar vidare med att i enlighet med den överenskommelse som år 
1985 träffades mellan regeringen och vissa upphovsmannaorganisationer. en 
särskild förhandlingsman skall tillkallas med uppgift att med dessa organisa
tioner förhandla om förutsättningarna för biblioteksasättningen för nästa 

budgetår. 

I avvaktan på resultatet av dessa förhandlingar beräknar jag mcdelsbehovet 
för biblioteksersättningen för nästa budgetår med utgångspunkt i gällande 

grundbclopp. Jag har vid min beräkning av medelsbehovet utgått från att ut

låningen kommer att vara större än vad som angivits i den tidiga prognos. 

som styrelsen för Sveriges författarfond har gjort för 1992. Preliminärt bör 

82 266 000 kr beräknas för ändamålet. Jag avser att återkomma till rege

ringen i denna fråga när överenskommelse för budgetåret 1993/94 träffats 
med upphovsmännens organisationer. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt författare m.fl. för utlåning ai· deras rer/.:. genom 

bibliotek m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
86 444 000 kr. 
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B 9. Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

1991192 Utgift 

1992/93 Anslag 

3 245 0001 

3 375 000 

1993/94 Förslag 3 37 5 000 
I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 8 

Från anslaget utgår ekonomisk kompensation till rättighetshavare på 
musikområdet för verkningarna av privatkopiering av fonogram. Efter över

läggningar med berörda organisationer har medlen för budgetåret 1992/93 

fördelats på följande sätt. 

Mottagare Belopp 1992/93 

Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) 1 350 000 

Svenska gruppen av the Iniernational Federation 
of Producers of the Phonographic Industry (IFPI) 957 500 

Svenska oberoende musikproducenter 55 000 

Svenska artisters och musikers 
intresseorganisation (SAMI) 1 012 500 

3 375 000 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till rättighetshavare på musikområdet för budgetåret 

1993/94 anvisa ett anslag på 3 375 000 kr. 
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Teater, dans och musik 

B 10. Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och 
Dramatiska teatern 

1991192 utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

523 329 ()()()1 

610 1110()()3 

609 185 000 

Re&ivation l 000 ()(XJ2 

I Anslagen Bidrag till Svenska riksteatern. Bidrag till Operan och Bidrag till 
Dramatiska teatern. Anvisade under åttonde huvudtiteln, anslagen G 9, G JO och 
G 11 
2Gäller Operan 
3 Anslagen Bidrag till Svenska riksteatern. Bidrag till Operan och Bidrag till 
Dramatiska teatern. 

Under detta anslag hcräknas medel för Svenska riksteatern, Operan och 

Dramatiska teatern. 

Medlen är budgeterade inkl. meivärdeskatt. 

Svenska riksteatern är en riksorganisation för lokala teaterföreningar. Till 

Riksteatern är även länsteaterföreningar knutna. 

Enligt de av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 utfärdade bestämmelserna an
gående statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet skall hidragct an

vändas för 

- central produktion och distribution av teater till komplettering av regional 

och lokal teateiverksamhet, 

- regional produktion och distribution av teater, 

- förmedling av teaterföreställningar och gästspel av andra svenska och ut-

ländska teaterinstitutioner och ensembler, 

- allmän information om teateiverksamhet samt information och rådgivning 

till yrkesmässigt arbetande teatrar och amatörteatrar i tekniska och andra 

frågor. 

Svenska riksteatern har under spelåret 1991/92 framfört l 310 föreställ

ningar. Antalet besök var 279 292. Riksteaterns utbud bestod av 45 turneer, 

varav den egna produktionen omfattade 32. 

Riksteaterns ekonomiska omslutning uppgick budgetåret 1991192 till 

222 135 000 kr, varav 183 805 000 kr utgjordes av statsbidrag. 

27 761 CXJO kr av gager och 10 569 000 kr av övriga intäkter. 

Operan bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. För verksamheten vid 

teatern gäller de av regeringen den 30 juni 1977 utfärdade bestämmelserna om 

statsbidraget till Operan (KRFS 1977:23). 

Under spelåret 1991/92 gav Operan·3oo föreställningar och konserter i 

Operahuset, på Drottningholmsteatern och på andra scener, varav 14 före

ställningar under turneer. Dessutom har ett antal specialevenemang getts. 

Antalet premiärer eller andra nyuppsättningar uppgick till 13. Genomsnittligt 

har 85 % av platserna varit belagda. Antalet besök vid Operans föreställ

ningar och tumeer uppgick sammanlagt till 196 441. 
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Operans ekonomiska omslutning uppgick budgetåret 1991/92 till 
292 904 900 kr, varav 213 937 000 kr utgjordes av statsbidrag. 
27 566 800 kr av recetter och 51 40 l 100 kr av övriga intäkter. 

Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. För verk
samheten vid teatern gäller de av regeringen den 30 juni 1977 utfärdade 
bestämmelserna om statsbidrag till Dramatiska teatern (KRFS 1977:22). 

Dramatiska teatern hade under spelåret 1991/92 17 premiärer och gav 
sammanlagt 1 005 föreställningar, inkl. föreställningar på andra än teaterns 

egna scener. Det sammanlagda antalet besök uppgick till 315 596. Belägg

ningen var 86 % utslagen på samtliga scener. 
Dramatiska teaterns ekonomiska omslutning uppgick budgetåret 1991/92 

till 159 854 000 kr. varav 125 589 000 kr utgjordes av statsbidrag, 

26 252 000 kr av recetter och 8 015 000 kr av övriga intäkter. 
Från anslaget utgår bidrag enligt följande sammanställning. 

1992/93 Beräknad ändring 
1993/94 

Föredraganden 

1 . Bidrag till Svenska riksteatern 
2. Bidrag till Operan 
2. Bidrag till Dramatiska teatern 

212 677 0001 - 12 206 000 
251 644 0002 + 3 692 000 

145 790 0003 + 7 588 000 

610 111 000 926 000 

lvarav 8 500 000 kr anvisats som engångsbelopp 
2varav 13 200 000 kr anvisats som engångsbelopp 
3varav 5 400 000 kr anvisats som engångsbelopp 

Svenska riksteatern 

Riksteatern lägger fram en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 
1993/94 - 1995/96. Med utgångspunkt i det handlingsprogram för 90-talet, 

som fastställts av Riksteaterns kongress år 1991, vill Riksteatern särskilt be
tona den lyriska produktionen, dansproduktionen, den finska teatern och Tyst 
teater under treårsperioden. Andra områden som Riksteatern vill prioritera är 

teaterfrämjande verksamhet, mångkulturverksamhet och internationella kon
takter. 

För budgetåret 1993/94 föreslår Riksteatern följande. 

1. Riksteatern vill öka produktionen av musikteater och dansteater. Detta 
kan till viss del ske genom omprioriteringar men det krävs också vissa 

resurstillskott, som Riksteatern beräknar till totalt 12 mkr, varav 9 mkr för 

musikteater och 3 mkr för dansteater. 

2. Riksteatern föreslår en utbyggnad av verksamheten vid finsk teater 

(Finska Riks) så att det blir möjligt att producera ett vuxenprogram och ett 

barn- och familjeprogram per spelår. För detta begärs en ökning med 3 mkr. 
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3. Den teaterfrämjande verksamheten bör stödjas genom en utökning av 
bidragen till länsteaterkonsulenter samt vissa utbildningskostnader med 

500 000 kr. 
4. Riksteatern planerar att genomföra ett projekt med en mångkulturell 

ensemble, som en kulturinsats mot främlingsfientlighet och som ett led i en 

konstnärlig förnyelse. För detta begärs ett bidrag med 500 000 kr. 

5. För att få möjlighet att medverka i gästspelsprojekt till och från utlandet 

begär Riksteatern 500 000 kr. 

Operan 

Operan har redovisat en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 

1993/94 - 1995/96. Operan föreslår under denna period ökade bidrag inom 

alla sina verksamhetsgrenar. Operan har vidare lämnat synpunkter på natio

nalscensbegreppet. 

För budgetåret 1993/94 föreslår Operan följande. 

1. Inom operasektionen begärs en ökning med 2 970 000 kr för sångso

lister, operakören och solistadministrationen. 

2. Balettsektionen föreslås erhålla ökade bidrag med 3 386 000 kr för 

anställning av tio nya dansare, en koreograf och en balettmästare. Ökningen 

är bl.a. motiverad av åtaganden i Dansens Hus. 

3. För att kunna höja musikernas löner och inköpa nya flyglar för sång

och dansrepetitioner föreslås en ökning av medlen till musiksektionen med 

4 212 000 kr. 

4. För arbetsmiljö-, utvecklings-, underhålls- och återanskaffningsåtgärder 

begärs en ökning av tekniska sektionens budget med 6 mkr. 
5. För marknadssektionens verksamhet föreslås ökade bidrag med 1,1 

mkr. 
6. Operan har i sin anslagsframställning lämnat förslag om övertagande av 

fastighetsskötseln från Byggnadsstyrelsen till Operan. 

Operan framför följande synpunkter på nationalscensbegreppet 

En nationalscen är hela nationens angelägenhet. Nationalscenens främsta 
uppgifter är att på sitt område vårda det nationella kulturarvet och den svenska 

nationella identiteten. Kungl. Teatern bör ha möjlighet att genom beställningar 

eller på annat sätt stimulera tonsättare, författare och koreografer att skapa nya 

verk på operans och balettens område för att på det sättet stärka och förnya 

det svenska nationella kulturarvet. Kungl. Teatern bör vara den scen i Sverige 

som genom sin föreställningsverksamhet håller detta kulturarv levande. 

Opera och balett är i hög grad internationella konstformer. Som repertoar

teater bör Kungl. Teatern över tiden ge en god insikt om den internationella 

såväl klassiska som moderna musikdramatiken och dansen. 

Som nationalscen bör Kungl. Teatern stå för högsta konstnärliga kvalitet 

på sitt område. I en allt mer internationaliserad värld bör teatern ha en konst

närlig standard som väl hävdar sig jämsides med flertalet av de förnämsta sce

nerna utomlands. I Sverige sker en omfattande utbildning i de konstfonner 

som Kungl. Teatern omspänner. Teatern bör stå som inspiratör och förebild 
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för utbildningsinstitutionerna och deras elever samt för andra musikdrama
tiska teatrar i landet. De främsta artisterna inom resp. område bör kunna kny

tas till teatern. 
Nationalscenen bör med hänsyn till sin uppgift förses med erforderliga 

personella, tekniska och byggnadsmässiga resurser och av naturliga skäl vara 

lokaliserad till huvudstaden. De ekonomiska resurserna bör i första hand avse 

spel på scener i Stockholm, men det bör finnas möjlighet att i viss omfattning 

turnera såväl utomlands som inom landet. Prissättningen bör vara sådan att 

biljetterna blir åtkomliga för en bred allmänhet. Radio, TV, grammofon- och 

bandinspelningar bör i så stor omfattning som möjligt utnyttjas för att göra 

teaterns produktioner tillgängliga för hela landets befolkning. 

Dramatiska teatern 

Dramaten har redovisat en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 

1993/94- I 995/96. Dramaten vill under treårsperioden lägga särskild vikt vid 

barn- och ungdomsteatern, svensk dramatik, utveckling av publikarbetet, 

samarbetet med radio och TV, internationella kontakter, repertoarens utveck

ling samt forskning och utbildning. 

För budgetåret 1993/94 föreslår Dramaten följande. 
I. Ett statsbidrag exkl. hyra på I 29 816 000 kr. 

2. Engångsanslag på 12 mkr för att kompensera den urholkning av stats

bidraget som skett under perioden 1988/89-1992/93. 

3. Kompensation för intäktsbortfall under stora scenens ombyggnad på 
8,5 mkr. 

Dramaten har lämnat ett särskilt förslag angående nationalscensbegreppet, 
som Dramaten formulerat på följande sätt. 

Dramatiska teatern skall driva scenisk konst på scener i Stockholm, vid 

gästspel i Sverige och utlandet samt i radio och television. 
I uppgiften ingår: 

- att stärka Sveriges kulturella och språkliga identitet och med denna som bas 

hävda svenskt deltagande i Europas kulturella gemenskap, 
- att främja utveckling och förnyelse av den sceniska konsten, 

- att ta till vara det svenska och internationella teaterarvet och föra detta vidare 

till nya generationer genom att som stomme i repertoaren ha den klassiska 
dramatiken, 

- att ge skådespelare och regissörer möjlighet till teoretisk och historisk be

lysning av scenkonsten samt uppmuntra och stödja nyskapande svensk tea
terkonst och ge den plats på repertoaren, 

- att förankra teaterkonsten hos en stor publik genom regelbundet spel och 
brett utbud, dvs. vara en repertoarteater, 

- att genom hög kvalitet i fråga om skådespelarkonst, regi, scenografi samt 

hantverksskicklighet i teaterns verkstäder och ateljeer bidra till att utveckla 

övrigt svenskt teaterliv. 
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Föredragandens överväganden 

Inledning och anslagsberäkningar 

Bidragen till Svenska riksteatern, Operan och Dramatiska teatern har hittills 
redovisats under tre olika anslag. Det är emellertid flera frågor som är av 

gemensam karaktär när det gäller dessa teatrar, vilket har gjort att det är prak

tiskt att redovisningen sker under ett gemensamt statsanslag. Detta anslag bör 
vara obetecknat. 

Jag har vid min behandling av Statens kulturråds fördjupade anslagsfram

ställning redovisat mina allmänna bedömningar av utvecklingen inom teater-, 
dans- och musikområdena. 

Jag vill erinra om att bidragen till Svenska riksteatern, Operan och Drama

tiska lt'.atern efter förslag i förra årets budgetpropostition ökade kraftigt. I det 
sammanhanget erhöll teatrarna också vissa engångsbelopp för att kunna 

bygga upp sina resultatutjämningsfonder. Anslaget har för nästa budgetår 

minskat med dessa engångsbelopp på sammanlagt 27, l mkr. För nästa bud

getår bör bidragen till Operan och Dramatiska teatern räknas upp med drygt 

5,5 % när det gäller verksamhetsmedlen och med den faktiska hyresök

ningen när det gäller lokalerna. För Svenska riksteatern föreslår jag en viss 

minskning av statsbidraget. Anslaget för Svenska riksteatern, Operan och 

Dramatiska teatern har budgeterats utan hänsyn till den tekniska justering som 

måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspåläggd. Riktlin
jer för förändringen har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finans

departementet (bilaga I avsnittet Styrning av statsförvaltningen och de finan

siella förutsättningarna för myndigheterna). Det belopp som kommer att 
ställas till teatrarnas disposition kommer att slutligt fastställas enligt redovi

sade riktlinjer och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Anslagsberäkningar som rör de enskilda teatrarna redovisas under resp. 
teater. 

Svenska riksteatem 

Med hänsyn till det nuvarande ekonomiska läget måste de resurser som staten 
avsätter inom alla områden utnyttjas så effektivt som möjligt. Svenska riks

teaterns verksamhet har betytt mycket för utvecklingen av t.eatcrverksamhet.en 

i landet - både konstnärligt och publikt Mot bakgrund av att regionala teater

institutioner nu finns uppbyggda i nästan alla län hör emcllenid en analys nu 

göras av ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och Iänsteatrama. som tar 

hänsyn till både konstnärliga och ekonomiska aspekter. Jag har vid min be

handling av Statens kulturråds fördjupadt: anslagsframställning redovisat att 

regeringen kommer att tillkalla en utredningsman för att göra en prövning av 

det statliga bidraget till Riksteatern. De frägor som i första hand bör be

handlas är huruvida det statliga bidraget i större utsträckning bör avse de 

insatser där Riksteatern är ensam aktör i landet samt om vissa produktionsre

surser vid Riksteatern kan minskas för att i stället läggas på regionala teatrar 
och fria teater- och dansgrupper. 
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Vid min beräkning av bidraget till Riksteatern för nästa budgetår har jag 
utgått från en minskning av bidraget med drygt 2.3 miljoner kronor. 

Enligt min bedömning är Riksteaterns verksamhet inte så bunden av fasta 
åtaganden att den föreslagna budgeteringen leder till akuta svårigheter för 
teatern. 

Jag har vidare med hänvisning till förslag i en särskild skrivelse från Riks

teatern och Sverigefinska riksförbundet beräknat de medel på 800 000 kr för 
den finskspråkiga amatörteaterverksamheten, som för närvarande är upptagna 

under detta anslag, under anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet inom 

kulturområdet m.m. anslagsposten Till Statens kulturråds disposition för ut

vecklingsverksamhet. Detta innebär att den framtida bidragsgivningen till 

detta ändamål sker via Statens kulturråd. 

Statens kulturråd har på regeringens uppdrag utrett och lämnat förslag om 

huvudmannaskapet för Södra teatern och det framtida utnyttjandet av teatern. 
Enligt uppdraget borde i första hand ett samutnyttjandc av Södra teatern för 

flera intressenter undersökas, där bl.a. både Operahögskolans behov av en 
scen för föreställningar och Operans behov av en andrascen borde kunna be

aktas. Kulturrådets förslag och en förteckning över remissinstanserna och en 

sammanställning av remissvaren bör fogas till protokollet i detta ärende som 

bilagorna 12.4 och 12.5. Kulturrådet konstaterar att det för närvarande inte 

finns förutsättningar att föreslå ett ändrat huvudmannaskap för Södra teatern. 

Av intressenterna för Södra teatern säger sig Operan, Riksteatern, Opera

högskolan och Teatercentrum vilja delta i en ny organisation för Södra teatern 

men framhåller samtidigt att man inte är beredd att skjuta till resurser från den 

egna institutionen i händelse av uppkomna underskott. Kulturrådet, som 
anser att Södra teatern för närvarande förvaltas väl av Riksteatern, föreslår 

därför ingen ändring av huvudmannaskapet för teatern. 

Enligt min uppfattning är det beklagligt att de statligt finansierade teatrarna 
inte ansett sig kunna ta ett samlat ansvar för verksamheten vid Södra teatern. 

Under rådande omständigheter delar jag Kulturrådets uppfattning att huvud

mannaskapet tills vidare bör ligga kvar på Riksteatern och att verksamheten 

bedrivs med nuvarande inriktning. Jag vill särskilt framhålla betydelsen a~ att 

Operahögskolan även i framtiden ges möjligheter att genomföra föreställ

ningar på Södra teaterns scener. 

Det totala statsbidraget till Svenska riksteatern bör nästa budgetår uppgå till 
200 471 000 kr. 

Operan 

Resultatbedömning och slutsatser 

Operan har redovisat att antalet föreställningar och besökare under senare år 

har varit någorlunda konstant, dock med en viss ökning under senare delen 

av perioden. Antalet föreställningar för barn och ungdom har ökat och upp

gick 1990/91 till 64. Ambitionen att jämsides med en presentation av den 

klassiska musikdramatiken och dansen årligen kunna ta upp ett antal nya verk 

av nu levande tonsättare och koreografer, såväl svenska som utländska, har 
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kunnat genomföras. Operan uppfattar inte längre behovet att turnera lika 
starkt med hänsyn till att utbudet av musikdramatiska och koreografiska verk 
har ökat ute i landet. Dessutom måste de höga kostnaderna för turneer av 
musikdramatisk teater vägas in. 

För att sprida sin verksamhet till fler människor har Operan samarbetat 

med radio och TV. Operan redovisar emellertid att vissa svårigheter är för

knippade med ett sådant samarbete. Det sponsoravtal med Procordia, som 
Operan sedan några år innehar, ger Operan ett årligt bidrag på ca 10 miljoner 
kronor. Medlen används i huvudsak för gästspel av framstående utländska 

artister och för Operans tumeer utomlands. 
Verksamheten vid Operan är mycket mångfacetterad och i många fall svår

planerad. Det är också en mycket kostsam verksamhet, där rationaliseringar 

av traditionell art inte låter sig göra. Jag anser att resultaten är goda när det 
gäller antal föreställningar och besökare på hemmascenerna. Jag har också 
med tillfredsställelse noterat att antalet föreställningar för barn och ungdom 

har ökat. Jag anser att det är mycket viktigt att Operans verksamhet på olika 
sätt kan komma människor till del även utanför Stockholm, bl.a. genom 

turneverksamhet. Enligt vad jag har uppfattat är det också Operans ambition. 

Den presentation, som Operan har gjort av sina nationella uppgifter, över
ensstämmer med vad jag anser bör ligga i Operans uppdrag. Det bör emeller
tid ankomma på Operan att se till att verksamheten hålls på en sådan ekono

misk nivå att den ryms inom ramen för de medel som står till förfogande. 

Anslagsberäkningar 

Vid mina beräkningar av bidraget för nästa budgetår har jag utöver traditionell 

prisuppräkning beräknat kompensation för inkomstbortfall vid övergång från 
betalning av hyran i efterskott till betalning kvartalsvis i förskott. För verk
samhetsanknutna ombyggnadsåtgärder har jag beräknat 941 000 kr som en

gångsbelopp och 941 000 kr' som nivåhöjande bidrag. Beträffande Operans 
förslag att själv överta fastighetsförvaltningen fÖr Operan vill jag erinra om att 
denna förvaltning, i likhet med förvaltningen av många andra kulturbyggna

der, fr.o.m. den 1 januari 1993 handhas av den då inrättade Fastighetsför
valtningsmyndigheten. Jag vill slutligen framhålla vikten av att Operans resul

tatutjämningsfond, till vilken ett avsevärt statsbidrag lämnades efter förslag i 

förra årets budgetproposition, hålls på en acceptabel nivå. 
Det totala statsbidraget till Operan bör nästa budgetår uppgå till 

255 336 000 kr. 

Dramatiska teatern 

Resultatbedömning och slutsatser 

Dramaten har redovisat en hög publikbeläggning under de senaste åren. 

Under senare tid har en allt större del av publiken utgjorts av unga männi

skor. Omfattande turneer i Sverige har lett till utökade kontakter med Rikstea

terns teaterföreningar. Dramaten har under de senaste åren byggt upp ett om
fattande kontaktnät utomlands genom att gästspela flitigt, främst i Europa, 
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Japan och Amerika. Verksamheten har varit konstnärligt framgångsrik, inte Prop. 1992/93: 100 
minst de satsningar som Dramaten har gjort på ny dramatik och unga regissö- Bil. 12 
rer. 

Dramatens verksamhet har uppenbarligen varit mycket framgångsrik under 
senare år. De delar av verksamheten som Dramaten säger sig vilja prioritera 

under nästa treårsperiod finner jag väl valda. Det är med tillfredsställelse som 
jag konstaterar att Dramaten nu gör en satsning på barn- och ungdomsteater. 

Också utvecklingen av publikarbetet för att nå en ny och större publik finner 

jag lovvärda. 

De förslag till formulering av det nationella uppdraget, som Dramaten har 
presenterat, bör enligt min uppfattning ligga till grund för den framtida verk

samheten. Det bör emellertid ankomma på Dramaten att se till att verksamhe

ten hålls på en sådan ekonomisk nivå att den ryms inom ramen för de medel 

som står till förfogande. Bokslutet för budgetåret 1991/92 redovisar en viss 

obalans i Dramatens ekonomi. Jag förutsätter att Dramaten vidtar de åtgärder 

som är nödvändiga för att successivt uppnå balans. Jag vill också i detta 

sammanhang påpeka vikten av att Dramatens resultatutjämningsfond, till 

vilken staten efter förslag i förra årets budgetproposition lämnade ett en

gångsbidrag, kan hållas på en acceptabel nivå. 

Anslags beräkningar 

Vid mina beräkningar av bidraget för nästa budgetår har jag utöver traditionell 

prisuppräkning beräknat kompensation för inkomstbortfall vid övergång från 

betalning av hyra i efterskott till betalning kvartalsvis i förskott. För verk

samhetsanknutna ombyggnadsåtgärder har jag beräknat 745 000 kr som en
gångsbelopp och 745 000 kr som nivåhöjande bidrag. För att i. viss mån 

kompensera det intäktbortfall, som uppkommer när ett nytt scenmaskineri in

stalleras på stora scenen, har jag beräknat en engångsvis ökning av bidraget 

med 3 miljoner kronor. 
Det totala statsbidraget till Dramatiska teatern hör nästa budgetår uppgå till 

153 378 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och Dramatiska teatern 
för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 609 185 000 kr. 

B 11. Bidrag till Svenska rikskonserter 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

66 540 0001 

71526000 

1993/94 Förslag 69 664 000 
lAnvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 12 
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Medel till Svenska rikskonserter är budgeterade inkl. mervärdeskatL 
Svenska rikskonserter är en stiftelse. vars stadgar fasLc;lällts av regeringen 

den 3 december 1987. 
Till Svenska rikskonserters huvuduppgifter hör musikpolitiskt. konstnär

ligt och musikpedagogiskt utvecklingsarbete, service till landsting, kommu

ner, musikinstitutioner, artister m.m., internationell kontaktvcrksamhet, in
ternationella och nationella produktioner. Vidare skall Svenska rikskonserter 
bl.a. genom Stockholmsmusiken svara för musikproduktion i Stockholms 
län, bl.a. inom försvarsmakten och i statsceremoniella sammanhang. 

Medel till Stiftelsen Elektro-akustisk Musik i Sverige är anvisade under 
detta anslag. 

Svenska rikskonserter 

Svenska rikskonserter lägger fram en fördjupad anslagsframställning för 
budgetåren 1993/94-1995/96. Under treårsperioden vill Svenska rikskonscrt

er prioritera fortsatta tumeer för de svenska symfoniorkestrarna. utlandssats
ningar, engagemang av frilansgrupper ökning av antalet kompositionsbeställ
ningar samt utgivning av den historiska skivserien. 

För budgetåret 1993/94 föreslår Svenska rikskonserter följande. 
l. För att möjliggöra planerade utlandssatsningar begärs en ökning med l 

mkr. 
2. För att kunna öka antalet kompositionsbeställningar begärs 500 000 kr. 
3. För att kunna fortsätta utgivningen av historiska skivinspelningar be

gärs 900 000 kr. 
4. För verksamheten vid EMS föreslås ett ökat bidrag med 1 250 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har vid min behandling av Statens kulturråds fördjupade anslagsfram
ställning redovisat mina allmänna bedömningar av utvecklingen inom musik
området. 

Resultatbedömning och slutsatser 

Svenska rikskonserter har redovisat en resultatanalys för verksamhetens olika 
delområden sedan den startade den 1 januari 1988. Insatserna för bam och 
ungdom har ökat och en särskild barn- och ungdomsavdelning har inrättats. 
Satsningar har bl.a. gjorts på barns och ungdomars eget skapande, konserter 

för barn och ungdom, olika internationaliseringsprojekt samt samarbetspro

jekt med Riksutställningar, Riksteatern och andra centrala kulturinstitutioner. 
Produktioner av tumeer inom Sverige, omfattande jazz, folkmusik. utom
europeisk musik, västerländsk konstmusik inkluderande kammarmusik, 

orkestrar och större ensembler har vuxit i omfång sedan år 1988 både vad 
gäller antal turneer och besökta platser. Produktionsutbudet har till stor del 
omfattat internationella ensembler. Stora insatser har vidare gjorts för att eta-
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blera svensk musik och svenska anister i utlandet. Utvecklingsverksamheten Prop. 1992/93: 100 
har bl.a. avsett musikfestivaler, kompositionsbeställningar och försökspro- Bil. 12 
jekt inom områdena konsertutveckling, artistutveckling och nya media. För 

att stödja amatönnusiken har Svenska rikskonserter ställt lokaler till förfo-
gande samt på olika områden gett service. Svenska konsertbyråns verksamhet 
har varit gynnsam och antalet engagemang har ökat kraftigt vad avser både 

svenska och utländska artister. Stockholmsmusiken har under perioden fått 
en tydlig struktur baserad på verksamheterna orkester, barn- och ungdoms-

verksamhet, musik för försvar och statsceremonier samt kammannusik. 

Enligt min mening har Svenska rikskonserters verksamhet under perioden 

utvecklats positivt. Svenska rikskonserter har betydelsefulla uppgifter för 

hela landets musikliv, vilka har tagits till vara på ett insiktsfullt sätt. Förän

dringar av organisationen har gjorts för att tillgodose för musiklivet angelägna 

behov. Samarbete med musikinstitutioner och frilansande artister har utveck

lats. Prioriteringar har gjorts för att tillgodose bl.a. barn och ungdom. Viktiga 

insatser har gjorts för att sprida svensk musik i andra länder. 
Enligt min bedömning bör Svenska rikskonserter för den kommande tre

årsperioden kunna arbeta efter de riktlinjer som stiftelsen dragit upp. Den 

försöksverksamhet med turneer för symfoniorkestrar, som bedrivits under en 

treårsperiod, har utfallit väl och bör fortsätta i mer pennanenta fonner. 

I anslutning till min redovisning av Statens kulturråds fördjupade anslags

framställning har jag under musikavsnittet anmält att en utvärdering bör göras 
av det statliga stödet till den regionala musikverksamheten. I denna utvärde

ring bör även Svenska rikskonserters relationer till länsmusiken belysas. 

Anslagsberäkningar m.m. 

Vid mina beräkningar av anslaget för nästa budgetår har jag tagit hänsyn till 

att projektet Lansering 90 har avslutats, vilket innebär en minskning av ansla

get med l miljon kronor. Jag har inte kunnat ta hänsyn till framtida kostnads
ökningar till följd av statliga löneavtal samt förändrade sociala avgifter. An

slaget för Svenska rikskonserter har budgeterats utan hänsyn till den tekniska 

justering som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads

pålägget. Riktlinjer för förändringar har tidigare denna dag redovisats av 

chefen för Finansdepartementet (bilaga 1 avsnittet Styrning av statsförvalt

ningen och de finansiella förutsättningarna för myndigheterna). Det belopp 
som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt 

fastställas enligt redovisade riktlinjer och kan därför avvika från det nu 

budgeterade beloppet. 

Enligt vad jag har erfarit har Svenska rikskonserter under hösten 1992 

slutit ett nytt avtal med chefen för armen om tjänstemusik för försvarsmakten. 

Avtalet innebär en minskning av Stockholmsmusikens resurser med knappt 2 

miljoner kronor. vilket torde föranleda en viss neddragning av verksamheten. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Svenska rikskonserter för budgetåret 1993/94 

anvisa ett reservationsanslag på 69 664 000 kr. 

B 12. Täckning av vissa kostnader vid Svenska 
rikskonserter 

1991/92 Utgift 1 558 0001 

1992/93 Anslag I 000 

1993/94 Förslag I 000 

l Anvisat under åttonde hu-.11dtiteln. anslaget G 13 

Ur detta anslag får medel utgå för täckning av löneavtal. motsvarande 

genomsnittlig statlig nivå. m.m. för Svenska rikskonserter. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör beräknas med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckning av vissa kostnader rid Svenska rikskonserter 
budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

B 13. Bidrag till regional musikverksamhet 

1991/92 utgift 

1992/93 Anslag 

227 620 0001 

218 510 000 

1993/94 Förslag 226 270 000 
I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 14 

Riksdagen har med anledning av prop. 1984/85: l (het. l 984/85:KrU7. 

rskr. 1984/85:53) beslutat om omorganisation av regionmusiken och Riks

konserter fr.o.m. den l januari 1988. Riksdagen har därefter med anledning 

av prop. 1985/86: 114 (bet. l 985/86:KrU22. rskr. 1985/86:330) godkänt 

statens ekonomiska förpliktelser i överenskommdsen mellan Statens förhand

lingsnämnd och Landstingsförbundet om ändrat huvudmannaskap för den 

regionala musikverksamheten. 

Regeringen har vidare för sin del genom beslut den 23 oktober 1986 god

känt överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet och de avtal 

som Statens förhandlingsnämnd träffat med samtliga landstingskommuncr. 
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utom Stockholms, samt med Gotlands kommun om ändrat huvudmanna.~kap 

för den regionala musikverksamheten. 

Det statliga bidraget till den regionala musi.kverksamheten skall fastställas 

genom årliga förhandlingar mellan staten och Landstingsförbundet. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd har i sin fördjupade anslagsframställning behandlat verk

samheten vid länsmusiken. På de flesta håll i landet är verksamheten organi

serad i stiftelser. Länsmusiken redovisade år 1988 sammanlagt drygt 8 000 

konserter, vilket ökade till närmare 9 000 år 1991. 45 % av konserterna ut

gjordes då av skolkonserter. År 1991 fanns totalt 703 årsverken hos länsmu

siken, varav 499 musiker. Inslaget av frilansartister är förhållandevis stort. 

Länsmusiken förlägger huvudparten av sin verksamhet i det egna länet (år 

1991 ca 90 % ). Gästspelen i andra län har minskat under perioden. I runda 

tal uppgår den sammanlagda publiksiffran för musikstiftelsernas verksamhet 

till 800 000 år 1991. Detta är en sänkning med ca 200 000 jämfört med år 

1990. 

År 1991 var statens bidrag till verksamheten drygt 232 rnkr, vilket motsva

rar drygt 75 % av den totala finansieringen och är mer än 50 % av det totala 

statliga stödet till musik. Statens andel har ökat. Landstingens andel, som 

åren 1988 och 1989 legat på ca 12 % av den totala finansieringen, ligger år 

1991 påca9%. 

Föredragandens överväganden 

Jag har vid min behandling av Statens kulturråds fördjupade anslagsfram

ställning redovisat mina allmänna bedömningar av utvecklingen inom musik

området. Där har jag också anfört att en utvärdering bör göras av statsbidraget 

till den regionala musikverksamheten. 
Statsbidragets storlek för kalendl:råret 1993 har fastställts den 10 novem

ber 1992 efter förhandlingar mellan staten och Landstingsförbundet. Rege

ringen har den 26 november 1992 godkänt den gjorda överenskommelsen. 

Enligt överenskommelsen skall statsbidraget under detta anslag för kalender

året 1993 uppgå till 226 270 000 kr. Vidare innebär överenskommelsen att 

den statliga ersättningen för försvarsmusiken för första halvåret 1993 skall 

uppgå till 7 165 000 kr. Förhandlingar avseende kalenderåret 1994 har ännu 

inte inlett.~. l avvaktan på dessa har jag preliminärt beräknat det statliga bidra

get för budgetåret 1993/94 under detta anslag till 226 270 000 kr. Jag räknar 

med an återkomma till regeringen i denna fråga. 

De ursprungliga avtalen mellan försvaret och berörda regionala musikstif

telser om musik för försvaret löper ut med utgången av juni 1993. I vissa fall 

ersätts de av nya avtal. Några musikstiftelser kommer emellertid att antingen 

fä ett avsevärt minskat samarbete med försvaret eller att det helt upphör. Dl:tta 

kommer att medföra minskade resurser till berörda stiftelsers verksamhet. 

h Riksdc1g.·11 J•i•J:'.. •13. I .1e1111/. Sr Joo. liilc1gc1 I:'. 
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Hemställan 

Jag hemställer au regeringen föreslår riksdagen 

au till Bidrag till regional musiherksamhet för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 226 270 000 kr. 

B 14. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 
musikinstitutioner 

1991/92 Utgift 339 140 4651 

1992/93 Anslag 365 473 000 

1993/94 Förslag 370 500 000 

1 Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 15 

Enligt förordningen (1974:451 ändrad senast 1992:464) om statsbidrag till 

teater-, dans- och musikinstitutioner får institution, som bedriver yrkesmässig 

teater-, dans- eller musikverksamhet och. som uppbär bidrag från kommun 

eller landstingskommun, statsbidrag till kostnader för verksamheten, om re

geringen förklarat institutionen berättigad till sådant. 

Statsbidraget utgår i form av grundbidrag. Underlaget för beräkningen av 

grundbidraget utgörs av det antal grundbelopp som varje år fastställs för insti

tutionen. Enligt beslut av regeringen är för närvarande 24 teater- och dansin

stitutioncr och 12 musikinstitutioner berättigade till bidrag. Grundbeloppet för 
teater- och dansinstitutioner är innevarande budgetår preliminärt 222 900 kr 

och för musikinstitutioner 260 000 kr, varav 16 171 kr resp. 18 859 kr av

ser kostnader för lönekostnadspålägg. För institutioner där lönekostnadspå
Iägg ej skall beräknas är grundbeloppct 206 700 kr resp. 241 100 kr. Rege

ringen har bemyndigat Statens kulturråd att besluta om fördelningen av 
grundbeloppen på de enskilda statsbidragsberättigade institutionerna. För
delningen skall redovisas för påföljande års riksmöte. 

Bidragsunderlaget för varje institution motsvaras i första hand av de tillde

lade grundbeloppen. 

Statsbidrag utgår med 55 % av bidragsunderlaget. Till nyinrättade institu

tioner kan efter regeringens prövning statsbidrag utgå med 60 % av bidrags

underlaget under högst tre är. 
För regional försöksverksamhet med mindre teaterensembler utgår under 

detta anslag bidrag med 1 413 000 kr. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd har i sin fördjupade anslagsframställning för teater-, dans

och musikområdet redovisat utvecklingen under de senaste åren. Publikut

vecklingen vid de regionala och lokala teatrarna har varit svagt vikande under 

spelåren från 197 5176 till 199019 l. Antalet produktioner och föreställningar 

har bl.a. genom tillkomsten av nya länsteatrar ökat. Den största inkomstkällan 
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för de regionala och lokala teatrarna är kommunbidragen, som i genomsnitt 

budgetåret 1990/91 uppgick till 46 %. Statens andel av intäkterna utgjorde ca 

25 %, medan landstingen svarade för ca 14 %. Biljettintäkterna utgjorde 

knappt 11 % och resterande övriga intäkter ca 4 %. 

Verksamhetsåret 1990/91 genomförde de tolv symfoni- och kammarorkes

trarna tillsammans drygt I 000 konserter varav ca 3/4 var offentliga och 1/4 

skolkonserter och uppsökande verksamhet. Antalet konsertbesökare beräknas 

till totalt drygt 700 000. Antalet konserter har totalt sett minskat något sedan 

1981/82. Framför allt är det antalet uppsökande konserter samt skolkonserter 

som minskat en del. Den största inkomstkällan för symfoni- och kammar

orkestrarna är kommunbidragen, som 1990/91 i genomsnitt uppgick till 

38 %. Statens andel av intäkterna utgjorde ca 28 %, medan landstingen sva

rade för 12 %. Övriga intäkter var 23 %. Den statliga andelen har sedan 

1981/82 minskat med 11 procentenheter och den kommunala med 1 procent

enhet. Landstingsbidragen ökade under samma tid med 7 procentenheter. 

För budgetåret 1992/93 har Kulturrådet beslutat om fördelning av statsbi

draget till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner i enlighet 

med vad som framgår av tabellen. För budgetåret 1993/94 föreslår Kulturrå

det följande ökningar. 

Institution Av Kulturrådet Av Kulturrådet 
beslutad för- föreslagen 
delning av an- ökning av an-
talet grundbe- talet grund-
1022 1992/93 belo22 1993/94 

Teater- och dansinstitutioner 
Bohusläns Teater 16 
Borås stadsteater 51 
Byteatern i Kalmar 21 
Folkteatern i Gävle 35 
Folkteatern i Göteborg 64 
Göteborgs Musikteater AB 286 
Göteborgs stadsteater 211 
Helsingborgs stadsteater 68 
Kronobergsteatern 64 
Länsteatern i Dalarna 35 
Länsteatern i ~.önköping 36 
Länsteatern i Orebro 38,5 
Malmö stadsteater 387 
N orrbottensteatern 60 
N orrlandsoperan 70 
Skaraborgs länsteater 35 
Stockholms stadsteater 300 
Teater Västernorrland 51 
Upsala stadsteater 80 
Värmlands teater- och musikstiftelse 57 
Västerbottensteatem 39 
Västmanlands länsteater 37 
A.lvsborgsteatem 23 
Ostergötlands länsteater 168 
Särskilda insatser för dramatiker-

och koreografanställningar samt 
för barn- och ungdomsprojekt 7 

2 239,5 + 190 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 12 

83 



Institution Av Kulturrådet Av Kulturrådet 
beslutad för- föreslagen 
delning av an- ökning av an-
talet grundbe- talet grund-
loee 1992193 beloee 1993/94 

Musikinstitutioner 
Göteborgs konsert AB 135 
Heisingborgs konsertförening 65 
Jönköpings orkester- och 

kammarmusikförening 8 
Kalmar läns musikstiftelse för 

kammarorkestern 21 
Musik i Uppland för Uppsala 

kammarorkester 17 
Musik i Västernorrland för 

Sundsvalls kammarorkester 10 
Stiftelsen Gävleborgs symfoniorkester 71 
Stiftelsen Malmö symfoniorkester 85 
Stockholms konserthusstiftelse 170 
Symfoniorkestern i Norrköping 84 
Yästerd.s musiksällskap 19 
Orebro orkesterstiftelse 32 
Särskilda insatser för barn- och 

ungdomsverksamhet. 
tonsättaranställningar m.m. 2 

719 + 50 

För den kommande treårsperioden 1993/94 - 1995/96 föreslår Kulturrådet 

en uppräkning av antalet grundbelopp till teaterinstitutioner med totalt 479 och 

till musikinstitutioner med totalt HlO. 

För budgetåret 1993/94 föreslår Kulturrådet följande. 

Antalet grundbelopp till teaterinstitutioner bör öka med 190, varav SO bör 

vara rörliga, dvs. inte fast destineras till en särskild institution utan i tidsbe

gränsade projekt användas för konstnärlig och kulturpolitisk utveckling. Av 

de föreslagna fasta grundbeloppen föreslås 100 tillfalla den nya Göteborgs

operan. Statsbidraget till Malmö stadsteater föreslås också öka liksom till de 

senast tillkomna regionala teatrarna, Bohusteatem och Byteatern. 

Antalet grundbelopp till musikinstitutioner bör öka med 50, varav 25 bör 

vara rörliga. Kulturrådet menar att den utbyggnadsplan av de statliga bidragen 

som föreslogs i betänkandet (Ds U 1989:46) Symfonierna och samhället bör 

fullföljas. 

Den särskilda anslagsposten för teaterverksamhet i län utan egen länsteater 

föreslås nästa budgetår beräknas under anslaget Bidrag till utvecklingsverk

samhet inom kulturområdet m.m. 
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Föredragandens överväganden 

Mina allmänna synpunkter på utvecklingen inom teater-, dans- och musikom
rådena har jag redovisat vid min behandling av Statens kulturråds fördjupade 
anslagsframställning. Därför koncentrerar jag mig här på de förslag om för

ändringar som rör detta anslag för nästa budgetår. 
Regeringen har tidigare denna dag i tilläggsbudget I till statsbudgeten för 

budgetåret 1992/93 anmält att ett avtal slutits mellan staten och Stockholms 

läns landsting om det ekonomiska ansvaret m.m. för Skansen, Konserthuset i 
Stockholm och Dansens Hus. Avtalet som godkändes av regeringen den 15 

oktober 1992, innebär bl.a. att Landstinget övertar det ekonomiska ansvaret 

för Konserthuset. Jag har därför minskat detta anslag med 24 310 000 kr 
motsvarande den statliga andelen av 170 grundbelopp till musikinstitutioner. 

Länsteatrarna i Bohuslän och Kalmar är relativt nya teatrar under detta an

slag och de är fortfarande under uppbyggnad. Jag har därför beräknat totalt 
tio nya grundbelopp till dessa teatrar. Samma förhållande gäller för de nya 
kammarorkestrarna i Sundsvall och Jönköping, till vilka jag föreslår ett ökat 

statsbidrag med totalt tre nya grundbelopp. 
Ansökningar har inkommit till regeringen från Teater Halland och Folk

operan i Stockholm om att bli berättigade till bidrag under detta anslag. Kul

turrådet har tillstyrkt ansökningarna liksom också Landstinget i Hallands län 
och Kulturförvaltningen i Stockholms stad. Enligt min uppfattning bör dessa 

teatrar bli upptagna på listan över statbidragsberättigade regionala teatrar 

under förutsättning att berörda landsting och/eller kommuner lämnar sina bi
drag. Det belopp på 5,5 miljoner kronor som för innevarande budgetår utgår 

till Folkoperan under anslaget Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper 
bör beräknas under detta anslag och omvandlas till 41. grundbelopp med 
60 % statsbidragsgivning. Teater Halland erhåller innevarande budgetår 

under detta anslag ett bidrag på 1,2 miljoner kronor för teaterverksamhet i län 

utan egen teaterinstitution. Dessa medel motsvarar 9 grundbelopp med 60 % 
bidragsgivning. Det ankommer på Kulturrådet att fördela dessa grundbelopp. 

Vid min beräkning av grundbeloppet för teater- och dansinstitutioner har 

jag utgått från ett preliminärt beräknat grundbelopp på 222 900 kr i de fall där 
lönekostnadspålägg skall beräknas. För de institutioner där lönekostnadspå
lägg inte skall beräknas är grundbeloppet preliminärt 206 700 kr. 

För musikinstitutioner med lönekostnadspålägg har jag preliminärt beräk
nat grundbeloppet till 260 000 kr. För sådana institutioner där sådant pålägg 

inte skall beräknas har jag preliminärt beräknat grundbeloppet till 241 100 kr. 

Det statsbidrag till teaterverksam het i län utan egen teaterinstitution. som. 
under några år funnits upptaget under detta anslag, har jag fr.o.m. nästa bud

getår föreslagit att Kulturrådet skall disponera under anslaget Bidrag till 

utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitu

tioner för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 370 500 000 
kr. 

B 15. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m. 

1991/92 Utgift 53 786 ()()()1 Reservation 195 4811 

1992193 Anslag 62 066 000 
1993/94 Förslag 57 7 56 000 
1 Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 16 

Enligt förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och 
musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper utgår efter beslut av 
Statens kulturråd bidrag till ensemble eller grupp som bedriver sin verksam
het i yrkesmässiga fonner eller under liknande förhållanden. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat utveck
lingen under de senaste åren för teater-, dans- och musikområdet. 

Sammanlagt framfördes spelåret 1990/91 ca 7 300 föreställningar av de 
fria teatergrupper, som erhåller statsbidrag. Av dessa var drygt 60 % före

ställningar för barn och ungdom. Av gruppernas verksamhet finansierades 
samma år 37 % av biljett- eller gageintäkter. Den statliga kulturbudgeten sva
rade för 18 % av gruppernas finansiering, kommunerna för 18 % medan 
landstingen bidrog med 8 %. Resterande del utgjordes av AMS-bidrag och 
övriga intäkter. Kulturrådets stöd till fria teatergrupper uppgick budgetåret 
1991/92 till 36 149 000 kr. 

Under spelåret 1990/91 genomförde de fria dansgrupperna nästan 600 
föreställningar med drygt 50 000 åskådare. Ca 150 föreställningar gjordes 

med inriktning på barn och ungdom och sågs av ca 13 000 personer. Antalet 
producerade föreställningar spelåret 1986/87 var 427 och de sågs av drygt 
30 000 åskådare. Av dessa gjordes 101 föreställningar med inriktning på 
barn och ungdomar. Kulturrådets stöd till fria dansgrupper och frilanskoreo
grafer uppgick budgetåret 1991/92 till 6 864 000 kr. 

Budgetåret 1990/91 erhöll 79 fria musikgrupper bidrag från Kulturrådet. 
Sammanlagt genomförde de ca 3 000 konserter. De arrangerande musikför
eningarna svarade ca 25 % av musikgruppemas framträdanden, medan 
kommunerna svarade för ca 20 %, privata klubbar för ca 15 % och läns
musiken för ca 10 %. Kulturrådets stöd till fria musikgrupper och arrange

rande musikföreningar uppgick budgetåret 1991/92 till 18 417 000 kr. 

Kulturrådet föreslår en ökning av detta anslag med totalt 26,5 mkr för den 
kommande treårsperioden. 
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För budgetåret 1993/94 föreslås följande. 

1. Till de fria teatergrupperna föreslås ett ökat bidrag med 7 mkr. 

2. Bidraget till de fria dansgruppema och koreograferna föreslås öka med 

2,5 mkr. 

3. Till de fria musikgrupperna och arrangerande musikföreningarna före

slås ökade bidrag med 2 mkr. 

4. Bidraget till Folkoperan föreslås fr.o.m. nästa budgetår beräknas under 

en särskild anslagspost under anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet 

inom kulturområdet m.m. 

Föredragandens överväganden 

Jag har vid min behandling av Statens kulturråds fördjupade anslagsfram

ställning redovisat mina allmänna bedömningar av utvecklingen inom teater-, 

dans- och musikområdena. 

Efter förslag i förra årets budgetproposition kunde en kraftig ökning göras 

av detta anslag. Denna har tyvärr inte motsvarats av satsningar inom detta 

område från andra offentliga bidragsgivare. 

Det belopp motsvarande 490 000 kr för bidrag till daglig träning för fri

lansdansare, som för innevarande budgetår finns upptaget under anslaget Bi

drag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet, bör beräknas under detta 

anslag. Jag delar Kulturrådets uppfattning att detta bidrag har stor betydelse 

för dansarna och att det bör förstärkas. Jag föreslår bl.a. med hänsyn till detta 

att stödet till dans under detta anslag ökar med 700 000 kr. 

Som jag har redovisat vid min anmälan av anslaget Bidrag till regionala 

och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner bör statsbidraget till Folk

operan i Stockholm i fortsättningen utgå i form av grundbelopp och resursbe

hovet därför beräknas under det anslaget. Förevarande anslag bör således 

minskas med motsvarande belopp, 5,5 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m. för bud

getåret 1993/94 anvisa ett rcservationsanslag på 57 756 000 kr. 

B 16. Bidrag till Musikaliska akademien 

1991192 utgift 

1992193 Anslag 

2 698 0001 

2 826 000 

1993/94 Förslag 3 424 000 

I Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 17 

Medel till Musikaliska akademien är budgeterade inkl. mervärdeskatt. 
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Musikaliska akademien skall enligt sina av regeringen den 13 december 
1990 fastställda stadgar främja tonkonsten och vårda musiklivet. Akademien 
skall även följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, 
ta initiativ som främjar den svenska musikkulturen och inom musikens områ
den stödja konstnärligt utvecklingsarbete m.m. 

Musikaliska akademien 

Musikaliska akademien har lämnat en fördjupad anslagsframställning för 
budgetåren 1993/94- 1995/96. Akademien ansöker om en ökning av sina re

surser med totalt drygt 2 mkr. Akademien vill under perioden prioritera forsk

nings- och utvecklingsarbete, projektet Musiken år 2002 samt komplettering 
av serier för Musica Sveciae. 

För budgetåret 1993/94 föreslår akademien följande. 
1. Återtagande av förlorade verksamhctsresurser 300 000 kr. 
2. Kompensation för hyreshöjningar 530 000 kr. 
3. Planering och research för kompletterande serier till Musica Sveciae 

100 000 kr. 

4. Medel för en assistenttjänst till projektet Musiken år 2002 motwarande 
130 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår beräknar jag en höjning av anslaget med 530 000 kr för 
ökade hyreskostnader. Därutöver har 68 000 kr beräknats för verksamhets
anknut.na ombyggnadsåtgärder, varav 34 000 kr är ett engångsbelopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1993/94 
anvisa ett anslag på 3 424 000 kr. 
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Bibliotek 

B 17. Bidrag till regional biblioteksverksamhet 

1991/92 Utgift 
1992193 Anslag 

33 994 8191 

34 364 000 
1993/94 Förslag 35 292 000 
I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 18 

Bidrag till regional biblioteksverksamhet lämnas enligt förordningen 

(1985:528) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Underlaget för statsbidrag till kostnader för länsbiblioteken utgör 252 

grundbelopp. Grundbeloppets storlek fastställs årligen av regeringen. Inneva

rande budgetår uppgår beloppet preliminärt till 185 400 kr. För verksamhe
ten vid varje länsbibliotek beräknas lägst sex grundbelopp. Statsbidrag utgår 
med 55 % av grundbeloppen. Av grundbeloppen avser tio lånecentralsverk

samhet i enlighet med vad riksdagen har uttalat härom (bet. 1987/88:K.rU14 
s. 20). 

Under anslaget har beräknats medel till lånecentraler och depåbibliotek 

samt en invandrarlånecentral med 9 596 000 kr. 
Medlen under detta anslag fördelas av Statens kulturråd. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en förstärkning av den kompletterande mediaförsörj

ningen genom en uppräkning med 72 nya grundbelopp under den kommande 
treårsperioden varav 24 under budgetåret 1993/94. Vidare föreslås att de fasta 
grundbeloppen till länsbiblioteken öronmärks för kompletterade medieför

sörjning och att ett villkor skall vara att lokala bibliotek som utnyttjar länsbi

bliotekens fjärrlåneservice inte skall kunna ta ut avgifter av enskilda låntagare 
för boklån. 

Föredragandens överväganden 

Jag har tidigare i samband med redovisningen av Kulturrådets fördjupade 
anslagsframställning under avsnittet om biblioteksområdet redogjort för mina 

samlade bedömningar av Kulturrådets förslag på området. 
Jag beräknar för nästa budgetår ingen annan förändring under detta anslag 

än sedvanlig kompensation för löneutvecklingen. 

Vid beräkningen av medelsbehovet har jag utgått från ett preliminärt be
räknat grundbelopp på 185 400 kr, varav statsbidraget är 55 %. För låne

centraler, depåbibliotek och invandrarlånecentral beräknar jag oförändrat 

9 596 000 kr. Tio grundbelopp skall även i fortsättningen tillföras lånecen
tralerna. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 

89 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till regional biblioteksverksamhet för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 35 292 000 kr. 
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Bildkonst, konsthantverk m.m. 

B 18. Statens konstråd 

1991/92 utgift 
1992/93 Anslag 

4 852 3931 

4 780 000 

1993/94 Förslag 5 041 000 
1 Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 19 

Statens konstråd har till uppgift att genom förvärv av konstnärliga arbeten 

till statens byggnader och andra lokaler för statliga myndigheter verka för att 
konstnärliga värden införlivas med samhällsmiljön. 

Rådet skall vidare lämna statliga, kommunala och landstingskommunala 

myndigheter 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. 

Medel för konstrådets förvärv av konst anvisas under anslaget Förvärv av 

konst för statens byggnader m.m. 

Statens konstråd 

Konstrådet har redovisat en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 

1993/94-1995/96. 

Resultatanalys 

Konstrådet framhåller att ambitionen att anslå en procent av de samlade stat

liga byggnadskostnaderna för konstnärlig utsmyckning har haft ett starkt 

kulturpolitiskt symbolvärde, som blivit ett riktmärke för kommuner och 
landsting och tjänat som internationellt exempel. Ute i Europa börjar enpro

ccntsmålct bli ett vedertaget begrepp. Varianter på procentregeln finns i 

Norden. Tyskland, Frankrike och har nyligen införts i Belgien. 
I Sverige är det särskilt för monumentalkonsten som Konstrådets verk

samhet haft betydelse. De konstnärliga insatserna har genomgående kunnat 

planeras och genomföras i anslutning till byggprojekteringen. vilket inneburit 
unika förutsättningar för den konstnärliga utsmyckningen. Ingen annan be

ställandc institution har haft motsvarande resurser och kontinuitet för att 

främja just denna uppgift för konsten. Även de betydande och kvalitetsinrik

tade förvärven av lös konst innebär ett viktigt indirekt stöd till konst- och ut

ställningsliv i Sverige. Antalet fasta monumentalverk tillkomna genom 

Konstrådets försorg resp. antalet inköpta lösa konstverk under de senaste 

fyra budgetåren framgår av följande tabell. 
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1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 

Fast konst 44 29 53 48 
Lös konst 3 140 2 279 1 636 1459 

Kostnadsfördelning 
(tusen kronor) 

Fast konst 5 460 10165 5 870 10212 
Lös konst 17 200 13 640 17 420 14 030 

Ett annat område där konstrådets beställningar haft särskild betydelse är 

den textila konsten, som under de senaste decennierna vuxit fram som en 

självständig konstgren, vilken fungerar ovanligt bra som utsmyckningsform 

i dagens arkitektur. Textilkonst, utförd i stora format, kostar dock för mycket 

för att klara sig på marknadsvillkor och kräver fortsatt engagemang från bl.a. 

konstrådets sida. 

Förutom att förse nya statliga byggnader med konstnärlig utsmyckning har 

Konstrådet strävat efter att tillgodose även behovet i det ökande antalet för

hyrda lokaler samt önskemålen om konst till äldre arbetsplatser. I det senare 

fallet har det emellertid inte varit möjligt att hålla takten med efterfrågan. Trots 

att ca 75 sådana s.k. direktansökningar behandlas årligen, står i dag mer än 

300 arbetsplatser i kö med väntetider på upp till 4 år. På grund av resursläget 

har rådet successivt tvingats minska på insatserna för konst till befintliga 

byggnader. 

Konstrådets andra huvuduppgift att sprida kunskap om konsten i sam

hällsmiljön har organiserats genom avdelningen lnformationscentrum för 

offentlig konst som dels utgjort ett för allmänheten tillgängligt arkiv, dels be

drivit en uppsökande verksamhet för att informera myndigheter, företag och 

enskilda om såväl den statliga som den övriga offentliga konsten i landet. 

Genom viss datorisering har arkivets tillgänglighet ökat väsentligt. 

Mål och inri/...-ming 

Den kommande treårsperioden kommer att innehålla förändringar för statens 

byggande och byggnadsförvaltning, där de långsiktiga konskvenserna för 

Konstrådets verksamhet ännu så länge är svåra att överblicka. Det är framför 

allt förutsättningarna för en del av den byggnadsanknutna, fasta konsten som 

kommer att förskjutas när staten bolagiserar ägandet till stora delar av loka

lerna för statlig verksamhet. Det är ännu oklart hur en byggnadsanknuten 

konst för nytillkommande lokaler i bolagsägo skall finansieras. 

I denna nya situation är det enligt Konstrådet viktigt både ur ekonomisk 

och kulturpolitisk synvinkel att det finns en kompetent beställare; som ser till 

att betingelserna för den offentliga konsten är goda. Konstrådet anser att 

uppgiften tills vidare som hittills bör ligga hos rådet, där den nödvändiga er

farenheten - bl.a. från samarbete med de affärsdrivande verken - finns. 

Inom ramen för nuvarande resursnivå kommer rådet inte längre att kunna 

förse befintliga byggnader med konst utan avser att koncentrera sina insatser 
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på nytillkommande lokaler för statlig verksamhet, varvid prioriteringarna 

kommer att göras utifrån följande kriterier: arkitekturens kvaliteter och bygg

nadens funktion, antal anställda och antalet besökare, geografisk spridning i 

landet, särskilda målgrupper med t.ex. stora satsningar på universitet och 
högskolor, inbrytningar i industrimiljö, oftast i samverkan med de affärsdri

vande verken. 
I sam verkan med de övriga nordiska länderna avser Konstrådet vidare att 

gå utöver nationsgränsen för uppdrag och inköp av konst. Några hinder i 

Konstrådets instruktion finns inte heller mot ytterligare öppningar mot Europa 

i fonn av förvärv av konst av icke-nordiska konstnärer. 

Förslag 

Konstrådet begär att förvärvsanslaget baseras på enprocentregeln, men att det 

därtill ger utrymme för konstinsatser för myndigheter i förhyrda lokaler och i 
äldre fastigheter som inte tidigare fått konst. Det innebär en budgetram på 

sammanlagt 145 mkr, samt att förvaltningsanslaget Statens konstråd för

stärks, dels för ADB-utveckling. dels för lnfonnationscentrum för offentlig 

konst, där resurser behövs för ett konstpedagogiskt och infonnerande arbete. 

Det skulle innebära en samlad budget för treårsperioden på 15 915 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Resultatbedömning och slutsatser 

Den samlade resultatbedömningen av Konstrådets verksamhet måste enligt 

min mening göras mot bakgrund av det övergripande kulturpolitiska målet att 

skapa en offentlig miljö där konst är ett naturligt och framträdande inslag. I en 

längre perspektiv får det då anses vara ett mycket gott resultat att ambitionen 

fått ett nationellt genomslag i kommuner och landsting och att synsättet har 
fått internationell efterföljd. 

Jag vill erinra om den översyn av verksamheten vid Konstrådet som be

handlades i 1992 års budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 12 s. 58-59). 

Översynen gällde rådets organisation och ledde till vissa smärre förändringar. 

Konstför;är.·en och bolagiseringen av statens fastigheter 

Som regeringen tidigare anmält för riksdagen (prop. 1992/93:37) har Statens 

konstmuseer haft regeringens uppdrag att tillsammans med Byggnadsstyrel- . 

sen utreda behovet av dispositioner rörande fasta konstverk i de fastigheter 

som skall bolagiseras. Bolagiseringarna berör emclkrtid inte bara den be

fintliga konsten. utan ger också delvis nya förutsättningar för Konstrådets 

arbete med ny konst till lokalerna för statlig verksamhet. 

De bolag för förvaltning av statliga byggnader som riksdagen nyligen be

slutat om kommer att vara privaträttsliga subjekt. Därför blir det inte lämpligt 

att konstrådet, att på det sätt som hittills har skett i samarbetet med t.ex. 

Byggnadsstyrelsen. förser fastighetsägaren med fast konst som bekostas med 
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medel för förvärv av konst för statens byggnader. De nya fastighetsbolagen 
skall inte ha någon annan ställning i förhållande till de myndigheter som är 

deras hyresgäster än andra konkurrerande bolag på fastighetsmarknaden. 

Bolagsbildningarna ändrar inte Konstrådets arbete med anskaffande av 

lösa konstverk eller s.k. stafflikonst, eftersom ägaransvaret för denna för 

statens räkning utövas av den hyrande myndigheten, inte av förvaltaren. Det

samma gäller den s.k. byggnadsanknutna konsten, även om den, som fram
går av benämningen, har ett samband med den byggnad där den är in

stallerad. 

Däremot blir relationen annorlunda i fråga om fasta konstverk, eftersom 

dessa enligt jordabalkens bestämmelser kommer att tillhöra fastigheten såvitt 

inte avtal träffas om annat De fasta konstverken motsvaras i hög grad av den 

monumentalkonst för vilken Konstrådet har framhållit det betydelsefulla i 

rådets beställarroll. Det är önskvärt att de nya förhållanden som inträder i och 

med bolagiseringarna inte medför att denna typ av konst i den offentliga 

miljön minskar. 
Konstrådet bör därför ha möjligheter att med en väl avvägd bidragsgivning 

stimulera bolagen till konstförvärv. Jag hyser förhoppningen om att bolagen 

- såsom hittills de statliga myndigheterna för fastighetsförvalting - kommer 

att utnytttja Konstrådets kompetens i frågor om konstnärlig utsmyckning. 

Konstrådets erfarenheter från samarbetet med affärsverken bör här vara 

lämpliga att bygga vidare på. 
Jag finner det dessutom angeläget att Konstrådet studerar förut~ättningarna 

att finna nya sätt att stimulera tillkomsten av monumentalkonst i den offentliga 

miljön. 

Anslagsberäkningar 

Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneutveck

lingen. Därutöver har kostnaderna för verksamhetsanknutna ombyggnadsåt

gärder inräknats i anslaget 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 

som bör tillämpas. Statens konstråd kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att 

tillämpa denna modell. Statens konstråd kommer därför att tilldelas ett ränte

konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget B 18. 

Statens konstråd förs till detta konto. 

Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav 

enligt bokföringsförordningen ( 1991: l 026) som utgör en förutsättning för lån 

i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. 

Statens konstråds behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 

50 000 kr för investeringar i ADB. 

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans

departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av löne

kostnadspålägg, finansieringsform för Statshälsan, övergång till lån i Riks

gäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. l av

snittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna för 
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myndigheterna). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt enligt 
dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här föreslagna 

beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens konstråd för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag 

på 5 041 000 kr. 

B 19. Förvärv av konst för statens byggnader m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

26 004 7851 

28 038 000 

1993/94 Förslag 28 038 000 
I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 20 

Reservation 467 5291 

Från anslaget bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader och 
andra lokaler för statliga myndigheter som beslutas av Statens konstråd. För
värven kan avse dels konst som särskilt beställts i anslutning till olika bygg

nader. dels stafflikonst, skulptur, grafik, konsthantverk m.m. Till dessa 
ändamål har för budgetåret 1992/93 anvisats 24 133 000 kr. Utöver beställ
ningar som är möjliga inom anslagets ram får Konstrådet innevarande bud

getår beställa konst intill ett belopp av högst 8 mkr för betalning under fölc 
jande budgetår. Under budgetåret 1992/93 har av de medel som Konstrådet 

disponerar under anslaget avdelats sammanlagt 600 000 kr för inköp och 
beställningar hos Föreningen Handarbetets vänner. 

Från anslaget utgår vidare bidrag med sammanlagt 3 905 000 kr för 

konstinköp till folkparker, Folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisa
tionemas samlingslokaler. För budgetåret 1992/93 har bidrag utgått med 
1 374 000 kr till Folkparkerna i Sverige och med 2 531 000 kr till Sam
lingslokalorganisationemas samarbetskommitte att fördelas mellan allmänna 
samlingslokaler inom Folkets husföreningamas riksorganisation, Bygdegår
darnas riksförbund och Riksföreningen Våra gårdar. 

Statens konstråd 

Konstrådets förslag redovisas under föregående anslag. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att anslagsposten Bidrag för konstinköp till folkparker, 

Folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationemas samlingslokaler 

höjs med 500 000 kr årligen under treårsperioden. 
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Föredragandens överväganden 

Min allmänna bedömning av förutsättningarna för Konstrådets verksamhet 
och resurserna för förvärv av konst har jag redovisat under anslaget till 
Statens konstråd. Anslaget bör i sin helhet föras upp med oförändrat belopp. 

För Statens konstråds förvärv har jag beräknat 24 133 000 kr. Jag har 
utgått ifrån att utsmyckningen av lokaler för de affärsdrivande verken i 
huvudsak skall bekostas av verken själva. 

Konstrådet 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 8 miljoner kronor för betalning under 
följande budgetår. 

Bidraget för konstförvärv till samlingslokaler och folkparker bör utgå med 
3 905 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har anfört om beställningar av konst som föran

leder utgifter under senare budgetår än budgetåret 1993/94, 
2. till Förvärv av konst för statens byggnader m.m för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 28 038 000 kr. 

B 20. Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

15 000 000 
3 000000 

Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden lämnas enligt för
ordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområ
den. Riksdagen fastställer årligen en ram för beslut om bidrag till konstnärlig 
utsmyckning. För budgetåret 1991192 fastställdes en ram om 15 mkr, medan 
någon ram för innevarande budgetår inte beviljats. 

Boverket 

Behovet av medel för utbetalning av under budgetåret 1991/92 beslutade bi
drag beräknas av Boverket för budgetåret 1993/94 till 3 mkr. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen fattade med anledning av förslag i 1992 års budgetproposition 

beslut om att avveckla stöde~ till konstnärlig utsmyckning i bostadsom
råden (prop. 1991/92:100 bil. 12 s. 61-62, bet. 1991/92:BoUll, rskr. 

1991/92: 152). För att tillgodose behovet av medel för tidigare fattade beslut 
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om bidrag anvisades dock för innevarande budgetår 15 miljoner kronor. Mot

svarande medelsbehov för nästa budgetår uppgår till 3 miljoner kronor. An

slaget bör budgeteras med hänsyn härtill. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 3 000 000 kr. 

B 21. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet 

1991/92 Utgift 

1992193 Anslag 

I 456 2501 

1448 000 

1993/94 Förslag 1520000 

I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 21 

Reservation - 18 0121 

Enligt förordningen (1988:744) med instruktion för nämnden för utställ

ningar av nutida svensk konst i utlandet (NUNSKU) har nämnden till uppgift 

att anordna utställningar i utlandet av nutida svensk konst samt att vara det 

organ som enligt stadgarna för nordiskt biennalråd har att planlägga och ge

nomföra svenskt deltagande i biennalutställningarna i Venedig. Anslaget an

vänds av nämnden för direkta utställnings- och administrationskostnader. 

Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet 

Nämnden föreslår att anslaget för nästa budgetår höjs med 155 000 kr. Höj
ningen motiveras av behovet av kompensation för prisökningar på internatio

nella transporter, materialkostnader för s.k. installationer och trycksakspro

duktion. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet tillstyrker en resursförstärkning för NUNSKU. 

Föredragandens överväganden 

NUNSKU är en förmedlare av kunskaper internationellt om den svenska 

konsten av i dag. De kontakter som därigenom skapas medverkar till ett 

konstnärligt nyskapande och ett breddat utbyte mellan Sverige och omvärld

en. Jag vill i övrigt hänvisa till vad jag tidigare anfört vid min behandling av 

Kulturrådets fördjupade anslagsframställning under avsnittet om bildkonst

området. 

7 Uiksdagen /C)l)}./93. I sam/. Nr JOU. lli/c1ga /:!. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 

97 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utställningar av nutida svensk konst i utlandet för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1 520 000 kr. 

B 22. Bidrag till Akademien för de fria konsterna 

1991/92 Utgift I 519 0001 

1992/93 Anslag 1580000 

1993/94 Förslag 1580000 

1 Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 22 

Medel till Akademien för de fria konsterna är budgeterade inkl. mervärde

skatt. 

Akademien för de fria konsterna har till uppgift att inom Sverige främja ut

vecklingen 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 

För kompensation av kostnadsökningar föreslås en uppräkning med 87 000 

kr samt därutöver 75 000 kr för vård av akademiens konstsamling och arkiv. 

Föredragandens överväganden 

Akademien är en viktig aktör inom bildkonstområdet med kvaliteten som 

riktmärke för sitt agerande. Verksamheten faller därför väl inom ramen för de 

riktlinjer inom området som jag har förordat 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Akademien för de fria konsterna för budgetåret 

1993/94 anvisa ett anslag på I 580 000 kr. 

B 23. Främjande av hemslöjden 

1991/92 Utgift 9 161 6381 

1992193 Anslag 14 840 000 

1993/94 Förslag 15 742 000 

I Anvisat under tolfte huvudtiteln, anslaget B 3 
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Enligt förordningen (1988:315) med instruktion för nämnden för hem

slöjdsfrågor skall nämnden, som inrättades den 1 juli 1981, ta 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 hemslöjdsfrämjande verksamhet. 
Närings- och teknikutvecklingsverket skall svara för nämndens medels

förvaltning och personaladministration samt lämna det biträde i övrigt som 

behövs för dess verksamhet. 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Nämnden har redovisat en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 

1993/94-1995/96. 

Resultatanalys 

Nämnden för hemslöjdsfrågor har i sin verksamhet byggt upp ett omfattande 

kontaktnät med olika myndigheter på såväl central som regional nivå. Detta 

har lett till att hemslöjdsfrågoma fått ökad uppmärksamhet i en vidare krets av 

samhällsinstitutioner än tidigare. Genom samarbete och samfinansiering med 

andra institutioner har ett stort antal för hemslöjdens utveckling viktiga pro

jekt kunnat genomföras vilka inte skulle ha kommit till stånd genom endast en -

intressents medverkan. 

Den konsulentverksamhet för vilken nämnden fungerar som tillsynsmyn

dighet har under hela 1980-talet varit en strategisk resurs för råd och upplys

ning i hemslöjdsfrågor. Konsulenterna har aktivt verkat för en utveckling av 

den lokala slöjden och genomfört olika projekt i syfte att förbättra slöjdens 

kvalitet och höja slöjdarnas kompetens. Denna rådgivningsverksamhet ger 

inte effekt på kort sikt utan genom sin kontinuitet. En påtaglig effekt redovi
sades på Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbunds jubileumsutställning 

Slöjdsommar 92 på Liljevalchs konsthall då konsulenterna manifesterade 
slöjden och slöjdamas yrkeskunnande. I utställningen ansvarade konsulen

terna distriktvis för det rikhaltiga utbudet av aktiviteter, i vilka slöjdarna med

verkade. 

Mål och inriktning 

Nämnden avser att genom prioriteringar i verksamheten uteslutande ägna sig 

åt centrala, övergripande och akuta insatser inom ett begränsat antal områden. 
De projekt som kommer att prioriteras skall ha en stark regional förankring, 

gå att få samfinansierade och kunna ge resultat och erfarenheter som kommer 

hela hemslöjdsområdet till nytta. I rådande arbetsmarknadssituation bör även 

sådana prioriteringar göras som kan ge arbetstillfällen. 

Följande områden avser nämnden att prioritera 

- barn och hemslöjd - för slöjdens överlevnad, för tillväxt och föryngring av 

slöjdarkåren, 
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- sameslöjden - för utveckling och förbättring av samcslöjdarnas verksam
hetsvillkor, 

- råvarorna till slöjden - fortsatt verksamhet för att lösa den inhemska råva

rutillgången, 

- dräktområdet - personell förstärkning för att lösa akuta problem inom 

material- och informationsområdena, 

- akutinsatser för hotade slöjdtekniker samt stöd till teknik- och produktut

veckling. 

Föredragandens överväganden 

Resultatbedömning och slutsatser 

Jag vill erinra om den utvärdering av verksamheten vid Nämnden för hem

slöjdsfrågor som jag anmälde i förra årets budgetproposition (prop. 

1991/92: 100 bil. 12 s. 66 ). Jag anförde då, mot bakgrund av förslagen i be

tänkandet (SOU 1991 :66) Hemslöjd i samverkan och remissinstansernas 

uppfattning, att Nämnden för.hemslöjdsfrågor framöver bör vara det centralt 

samordnande organet för det statliga hemslöjdsstödct. Verksamhetsinrikt

ningen och villkoren i övrigt, bl.a. frågan om huvudmannaskap för länshcm

slöjdskonsulentema, föranled.de inte något förslag till förändring i förhållande 

till vad som gällt sedan nämnden inrättades 1981. 

Den fördjupade anslagsframställning som nu lämnats av Nämnden för 

hemslöjdsfrågor bekräftar enligt min uppfattning att arbetet bedrivs pä ett 

rationellt sätt och i enlighet med de verksamhetsmål som uppsatts. 

Mot bakgrund av det underlag som mina ställningstaganden i förra årets 

budgetproposition grundade sig på finner jag inte nu anledning att på nytt 

göra någon fördjupad prövning av verksamheten. Jag anser att det förslag till 

inriktning som Nämnden för hemslöjdsfrägor lämnat är väl ägnat att ligga till 

grund för det statliga stödet till hemslöjd under den kommande treårsperio

den. Jag vill här erinra om vad jag tidigare anfört om ansvaret och resurserna 

för den samiska slöjden i propositionen (prop. 1992/93:32 bil. 3) om samer

na och samisk kultur m.m. 

Anslagsberäkningar 

Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneutveck

lingen. Anslaget för Främjande av hemslöjden har budgeterat<; utan hänsyn 

till den tekniska justering som måste göras till följd av ändringen av nivån på 

lönekostnadspålägget. Riktlinjer för denna förändring har tidigare denna dag 

redovisats av chefen för Finansdepartementet (hilaga I avsnittet Styrning av 

statsförvaltningen och de finansiella föruL<>ättningarna för myndigheterna). 

Det belopp som kommer att ställas till nämndens disposition kommer att 

slutligt fastställas enligt redovisade riktlinjer och kan därför avvika från det nu 

budgeterade beloppet. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Främjande av hemslöjden för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 15 742 000 kr. 
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Arkiv 

Utbyggnad av arkivdepåer 

Inledning 

Regeringen tillkallade den 25 oktober 1989 en organisationskommitte med 
uppdrag att upprätta en plan för försörjningen av statliga arkivdepåer. Kom

mitten överlämnade i april 1991 betänkandet (SOV 1991:31) Statens arkiv

depåer, en utvecklingsplan till år 2000. En sammanfattning av förslaget samt 

en förteckning över remissinstanserna och en sammanställning av remiss

yttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som bilagorna 12.6 och 
12.7. 

Bakgrund 

I betänkandet (SOV 1988: 11) Öppenhet och minne konstaterade Arkivutred

ningen (ARKU) att den omfattande tillväxten av de statliga myndigheternas 

arkiv från 1950-talet och framåt inte motsvarats av en lika omfattande ut

byggnad av de statliga arkivmyndigheternas depåkapacitet. ARKU beräknade 

att arkiven inom den civila statliga sektorn årligen växer med ca 100 000 

hyllmeter före gallring (brutto) och med ca 20 000 hyllmeter efter gallring 

(netto). Därtill kommer arkivinformation som lagras på annat medium, t.ex. 

mikrofilm och olika ADB-media. Utredningen konstaterade an de civila stat

liga arkivmyndigheternas - Riksarkivet och landsarkiven - depåer var fyllda 

varför en utbyggnad av dessas förvaringskapacitet, med sammanhängande 

resurser, är nödvändig för att de arkivproducerande myndigheterna, arkivbil
darna. skall kunna avlastas. 

ARKU konstaterade vidare att ett växande gap har uppstått mellan kraven 
på arkivmyndigheternas förmåga att hantera och förvara det stadigt växande 

inflödet av arkiv och arkivmyndigheternas resurser och kompetensuppbygg

nad för au klara denna uppgift. Enligt utredningen måste statens planerings
förutsättningar förbättras på detta område. För att uppnå detta hör de arkivbil

dande myndigheternas ansvar för sin arkivbildning förstärkas. Ett utökat an

svar bör i princip också omfatta de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna 

av denna arkivbildning. Detta synsätt innefattar en överföring av resurser till 

arkivmyndigheterna från de arkivbildande myndigheterna i samband med le

veranser av arkiv. En resursöverföring måste, för att långsiktigt täcka de 

kostnader som uppstår, omfatta såväl medel för den fortsatta praktiska hante

ringen av arkiven som medel för själva arkivförvaringen. ARKU:s bedöm

ning var att detta slags omprioteringar bör ske inom ramen för regeringskans

liets ordinarie budgetarbete. 

I propositionen (prop. 1989/90:72, bet. 1989/90: KrU29, rskr. 

1989/90:307) om arkiv m.m. anges informationslagring och arkivförvaring 

som ett prioriterat insatsområde för det statliga arkivväsendet. Bland annat be

tonas vikten av rationella, kostnadseffektiva lösningar. För att precisera be

hoven av detta och för att ta fram beräkningsmodeller med anledning av 
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ARKU:s förslag fick Organisationskommitten för försörjning av statliga 
arkivdepåer (Dir. 1989:46) till uppgift att utarbeta en plan för försörjningen 
av statliga arkivdepåer samt att beräkna mcdelsbehovcn för en utbyggnad. 
Kommitten skulle pröva om en sådan utbyggnad av arkivdepåer kunde ske i 
samverkan med andra arkivhuvudmän, särskilt primär- och landstingskom

muner. Möjligheten att minska arkivdepåbehovet genom en mera systematisk 
mikrofilmning skulle även undersökas. 

I kommittens uppgifter ingick också att undersöka om en utbyggnad av 
arkivdepåer, lokaliseringen av sådana arkivdepåer eller andra skäl kunde för-. 

anleda behov av en annan organisatorisk ram för de civila arkivmyndighe
terna. I uppdraget ingick även att undersöka om behov förelåg att föreslå för
ändringar mellan Riksarkivets och landsarkivens ansvarsområden som arkiv

depåer för centrala resp. regionala och lokala myndigheter. 

Vissa frågor om l..yrkoarkiv 

I organisationskornrnittens uppgifter ingick att utreda vissa frågor om vilka 

resursbehov som uppkommer hos landsarkiven i samband med att de övertar 
kyrkobokföringsarkiven när folkbokföringen förs över till skattemyndighe

terna. Regeringen beslutade den 5 september 1991 om mikrofilmning av den 
del som omfattar folkbokföringen av dessa arkiv. Riksskatteverket har därvid 
kunnat utnyttja de beräkningar som organisationskommitten redovisat på detta 

område när man i samråd med Riksarkivet planerat genomförandet av film
ningen rn.m. Jag återkommer till denna fråga vid min anmälan av anslaget till 
Riksarkivet och landsarkiven. 

Landsarkivens depåansvar 

Organisationskommitten föreslår att arkiven från hovrätter, kammarrätter, för
säkringsrätter samt från universitet och högskolor avlämnas till landsarkiv i 
stället för till Riksarkivet. Vidare föreslår kommitten att depåansvaret för 
ADB-upptagningar från regionala och lokala statliga myndigheter överförs 
från Riksarkivet till resp. landsarkiv. Remissinstanserna har i denna fråga i 
huvudsak förordat att om depåansvaret överförs till landsarkiv bör en naturlig 

konsekvens vara atf även motsvarande tillsynsansvar överförs från Riks
arkivet till landsarkiv. Man bedömer det vara mest rationellt att en arkivbil

dande myndighet endast ska behöva kommunicera med en och samma arkiv
myndighet. 

Uppdelningen av Riksarkivets och landsarkivens depå- och tillsynsansvar 

regleras av förordningen (1991 :731) med instruktion för Riksarkivet och · 

landsarkiven. För att på effektivast möjliga sätt kunna ta ansvar för arkiv
effekterna av det pågående förändringsarbetet inom den offentliga sektorn be

dömer jag nu det vara en lämplig åtgärd att Riksarkivet ges möjligheter till 

större flexibilitet i fördelningen av depå- och tillsynsuppgifter mellan Riks

arkivet och landsarkiven. Denna minskade detaljreglering skapar förutsätt
ningar för Riksarkivet att anpassa arkivverksamheten i enlighet med de behov 

som föreligger. Jag vill för Riksdagens kännedom meddela min avsikt att se-
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nare återkomma till regeringen med förslag om en reglering av denna fråga så 
att Riksarkivet ges ökade möjligheter att inom ramen för sitt sektorsansvar 
göra en lämplig fördelning av depåansvars- och tillsynsuppgifter mellan Riks

arkivet och landsarkiven. 
I samband med beredningen av denna del av organisationskommittens 

förslag har jag noterat att flera remissinstanser uttalat särskilda önskemål om 
att Göta hovrätts arkiv bör fortsatt förvaras i Jönköping. Detta oavsett even
tuella förändringar vad gäller vilken arkivmyndighet som skall ha tillsyns
resp. depåansvar för hovrätter. Jag vill i detta sammanhang erinra om att de 
nuvarande reglerna för leverans av arkiv till arkivmyndighet i nonnalfallet 
innebär att en sådan leverans sker efter överenskommelse mellan arkivbilda
ren och arkivmyndigheten. Med den starka lokala förankring som Göta hov
rätts arkiv uppenbarligen har i Jönköping finns det anledning att utgå ifrån att 
överenskommelse kan träffas om fortsatt förvaring av arkivet där. 

Jag övergår nu till att redovisa mina ställningstaganden till organisations
kommittens förslag i övrigt. 

Beräkningar av arkivtillväxt och leveransbehov 

Min bedömning: Under 1990-talet behöver ca 140 000 hyllmeter 
handlingar från civila statliga myndigheter överföras till Riksarkivet 
och landsarkiven. Utöver detta tillkommer bland annat leveransbehov 
till följd av den pågående förnyelseverksa_mheten inom 
statsförvaltningen. 

Kommittens bedömning: Överenstämmer med min bedömning. 
Remissinstanserna: Delar kommittens uppfattning. 
Skälen för min bedömning: Av arkivlagen (SFS 1990:782) följer att 

myndigheters arkiv på sikt skall överföras till arkivmyndighet. Detta innebär 
att arkivmyndigheternas depåkapacitet successivt måste utökas för att kunna 
avlasta myndigheterna alltefter de behov som uppstår. Organisationskommit

tens beräkningar visar att ca 140 000 hyllmeter arkivhandlingar under 1990-
talet behöver levereras till Riksarkivet och landsarkiven. Redan nu förvaras 
hos dessa arkivmyndigheter arkivbestånd som uppgår till ca 300 000 hyllme
ter. Utöver vad organisationskommittcn har haft haft möjlighet att beräkna 

tillkommer dessutom de relativt omfattande leveransbehov som uppstår till 
följd av bl.a. privatiseringen av affärsverk. Slutligen finns vissa behov av att 

kunna ta emot enskilda arkiv. 
Genom att fastställa vilka leveransbehov som föreligger samt genom att 

precisera nettoark.ivtillväxten har organisationskommitten skapat väsentligt 
förbättrade planeringsförutsättningar för en utbyggnad av statens arkivdepåer. 
De gjorda beräkningarna förefaller vara väl underbyggda även om det kan 
finnas anledning anta att pågående förändringar inom den statliga myndig-
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hetssektom kommer an medföra ytterligare omfattande leveransbehov utöver 
vad kommitten haft möjlighet att beräkna. 

Mikrofilmning 

Min bedömning: Behovet av utbyggnad av arkivdepåer påverkas 

under 1990-talet enbart i mycket begränsad omfattning av 

möjligheterna an mikrofilma redan bildade arkiv. 

Kommittens bedömning: Överenstämmer med min bedömning. 
Remissinstanserna: Instämmer i allmänhet med bedömningen. Ett fåtal · 

remissinstanser anser dock att organisationskommitten underskattat vinsterna 
med att i efterhand mikrofilma arkivhandlingar. 

Skälen för min bedömning: Mikrofilmning av arkiv har förekommit 
under lång tid. I allmänhet har arkivmikrofilmning gjorts för att tillgänglig
göra svåråtkomliga arkivbestånd eller för att säkerhetsfilma omistliga origi

nalhandlingar. Arkivmikrofilmning förekommer även för att skydda särskilt 

utsatta arkivhandlingar från kraftig förslitning orsakad av bl.a. hög efterfrå
gan. 

Kostnadskalkylema för att av andra skäl ersättningsmikrofilma redan exis
terande arkivhandlingar har inte övertygande kunnat påvisa tillräckliga eko
nomiska fördelar för att motivera särskilda åtgärder. Att däremot när arkiv 
bildas - som ett led i en automatiserad process - direkt framställa arkivhand
Iingar på t.ex. mikrofilm är en metod som förtjänar att övervägas vid fram
ställning av arkivhandlingar avsedda att bevaras för framtiden. Jag delar 
kommittens uppfattning att en utökad mikrofilmning inte kommer att påverka 

behoven av arkivdepåer under 1990-talet. 
Den tekniska utvecklingen i fråga om informationslagring går snabbt. 

Riksarkivet följer denna utveckling och har inom ramen för sitt sektorsansvar 
att bevaka området och vidta eller föreslå lämpliga åtgärder. 

Resursöverföring vid leverans av arkiv 

Min bedömning: Riksarkivets och landsarkivens resurser behöver 
förstärkas i samband med att de mottar arkivleveranser från myndighe
ter. 

Kommittens bedömning: Övercnstärnmer med min. 
Remissinstanserna: Har i allmänhet lämnat förslaget utan erinran. 

Skälen för min bedömning: Arkivlagen lägger ett tydligare ansvar på 
de arkivbildande myndigheterna för sina arkiv. Detta ansvar inrymmer även 
långsiktiga aspekter utöver de tidsmässigt mera kortsiktiga återsökningsbe-
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hov m.m. som myndigheterna själva har i de egna arkiven. Här är givetvis 

offentlighetsprincipen en styrande faktor. Rätten att ta del av de allmänna 

handlingar som arkiven huvudsakligen utgörs av måste givetvis garantera<> 

även på lång sikt. En annan mera långsiktig aspekt är det ansvar den arkiv

producerande myndigheten har för sina arkiv av det skälet att dessa utgör en 

del av det nationella kulturarvet 

De långsiktiga kostnaderna för arkivbevarande kan i princip delas upp i två 

huvudkomponenter. Dels kostar det att rent fysiskt härbärgera och vårda 

arkiven i den typ av lokaler som erfordra<; för att garantera säkerhet och be

ständighet. Dels innebär utnyttjandet och vården av arkiven en kostnad. I ett 

kortare tidsperspektiv är detta utnyttjande huvudsakligen relaterat till arkivbil

darnas fullgörande av sina huvuduppgifter. När ett arkiv, som fortfarande är 

av betydelse för den verksamhet ur vilken det härstammar, avlämnas till 

arkivmyndighet får arkivmyndigheten också överta vissa myndighctsuppgif

ter. Arkivmyndigheterna behöver resurser för dessa uppgifter. Ett belysande 

exempel på detta är den av regeringen år 1990 beslutade successiva överfö

ringen av folkbokföringsarkiv, omfattande ca 23 000 hyllmeter handlingar, 

från kyrkan till landsarkiven. Enligt organisationskommittens bedömningar 

kommer denna överföring att medföra ett behov på sikt om ytterligare minst 

55 tjänster hos landsarkiven för att man där skall kunna utföra den författ

ningsenliga hanteringen av folkbokföringshandlingarna. 

Att överföra arkiv till arkivmyndighet innebär därmed en resursmässig av

lastning för de arkivbildande myndigheterna. Denna besparing är som jag 

visat större än vad enbart kostnadsminskningen för själva arkivutrymmet 

innebär. I gengäld ökar arbetsbelastningen för den mottagande arkivmyndig

heten i motsvarande grad. Jag bedömer det därför vara rimligt att - i likhet 

med arkivutredningens förslag - arkivmyndigheterna ges en ekonomisk 

kompensation direkt kopplad till de leveranser som sker. Nivån på resurs

överföringen bör bli föremål för en överenskommelse mellan Riksarkivet och 

den leverande myndigheten som har att finansiera arkivleveransen. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv bör en sådan lösning långsiktigt innebära en 

bättre hushållning med resurserna för arkivförvaring. För detta synsätt talar 

inte endast de stordriftsfördelar som kan uppnås utan här finns även andra 

aspekter av kostnadseffektivitet som jag skall utveckla närmare. 

Arkivmyndigheterna har fram till nu fungerat som en kostnadsfri resurs 

och avlastning för de statliga myndigheterna. När myndigheterna har behövt 

leverera arkiv till Riksarkivet eller till ett landsarkiv så har detta i regel kunna 

ske utan någon kostnad för den levererande myndigheten. Någon egentlig 

prövning av myndighetens leveransbehov i förhållande till alternativa lös

ningar inom myndigheten eller av kostnadseffekten för myndigheten i förhål

lande till arkivmyndigheten har således inte skett. En genomförd praxis med 

resursöverföring vid leverans kommer utan tvekan att öka kostnadsmedvc

tandet hos de arkivbildande myndigheterna och därmed utgöra ett incitament 

till en förbättrad arkivvård hos dessa. En följd av detta blir att myndigheterna 

av kostnadsskäl kommer att hli angelägna att maximera utnyttjandet av egna 

arkivlokaler innan leverans till arkivmyndighet övervägs. Den ökade kost-
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nadsmedvetenheten leder sannolikt dessutom till att gallringen av arkivhand
lingar i hög grad kommer att bli mer effektiv för att minska behovet av arkiv
lokaler. 

Den omfattande arkivtillväxt och de därmed sammanhängande behoven av 

arkivdepåer m.m., som organisationskommitten redovisat. utgör ett starkt 
stöd för tanken att arkivförvaringens kostnader på kort och lång sikt behöver 
tydliggöras och prövas när arkiv nu bedöms behöva överföras till arkivdepåer 
i en hittills oprövad omfattning. Det uppdämda leveransbehovet om 140 000 
hyllmeter arkiv från statliga myndigheter, som behöver föras till arkivdepåer 

under 1990-talet, och det uppskattningsvis lika stora leveransbehovet som 
privatiseringen av affärsverk m.m. medför innebär i det närmaste behov av en 

fördubblad depåkapacitet jämfört med i dag. 
Organisationskommitten har presenterat en modell för hur man beräknar de 

resursbehov som följer med en arkivleverans. Nyckeltal har därvid utarbetats 

för dithörande resurs- och kompetensbehov vad gäller flyttkostnader, lokaler, 
personal m.m. Beräkningarna kan behöva kompletteras med hänsyn till de 
speciella krav på arkivförvaring som skilda arkiv kan bedömas behöva, av 
tekniska skäl eller av andra orsaker. En utgångspunkt vid en sådan bedöm

ning kan enligt min mening vara att särskilt värdefullt arkivmaterial, som kan 

förväntas vara frekvent efterfrågat, bör ges en förvaring så att de relativt 
snabbt skall kunna tillhandahållas till forskare och allmänhet. För arkiv där 

efterfrågan kan förväntas bli lägre bör man kunna överväga om de kan förva
ras under andra former. Av detta synsätt följer inte att något avkall på arkiv

förvaringens säkerhet bör göras. 
En resursöverföring enligt det synsätt jag nu förordar bör normalt ske 

inom ramen för den årliga budgetprocessen i regeringskansliet. Riksarkivet 
har att med stöd av dessa nyckeltal, i samverkan med levererande myndighet, 
beräkna de resursbehov som följer av planerade leveranser. Inom de ramar 
dessa resursöverföringar ger kan Riksarkivet planera för och långsiktigt 

bygga ut depåverksarnheten alltefter de behov som föreligger. Det är angelä
get att denna planering sker på ett strategiskt sätt, detta särskilt med hänsyn 
till den av organisationskommitten gjorda bedömningen att nybildade arkiv i 
form av pappershandlingar successivt kommer att minska i omfattning till 

följd av den ökade användningen av teknikberoende medier (ADB, mikrofilm 
m.m.). På sikt innebär detta att behovet av nya traditionella arkivdepåer 
minskar medan det i stället uppstår behov av särskilda s.k. klimatarkiv som 
dessa medier erfordrar. 

Jag vill erinra om att Riksarkivet och landsarkivens huvuddepåer - med ett 

undantag - nu förs över till den nya fastighetskoncemen, för att där förvaltas 

efter mera marknadsmässiga principer (prop. 1991/92:44, bet. 

1991/92:FiU8, rskr. 1991192:107 och prop. 1992/93:37. bet. 1992/93:FiU8, 

rskr. 1992/93: 123). I Riksarkivets uppgifter kommer därvid att ingå att.verka 

för att den långsiktiga arkivförvaringen genomförs på mest kostnadseffektiva 
sätt. De behov av ökade arkivdepåutrymmen m.m., som jag bedömer före

ligga för Riksarkivet och landsarkiven, ställer med de nya riktlinjerna för 
statlig fastighetsförvaltning nya krav på Riksarkivets planeringsverksamhet 
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på detta område. En utgångspunkt bör därvid vara all genom elt aktivt age

rande på hyresmarknaden söka uppnå kostnadseffektiva lösningar vid utök

ningen av arkivens depåkapacitet 

Utbyggnad av arkivdepåer 

Min bedömning: Förhandlingar bör inledas med Stockholms kom
mun för att kunna ge Stockholms stadsarkiv uppgiften att vara lands
arkiv i Stockholms län. 

Förhandlingar bör också upptas med Malmö kommun om att Malmö 

stadsarkiv skall upphöra att ha landsarkivfunktion i Malmö kommun. 

Det statliga arkivmaterialet som förvaras i Malmö stadsarkiv bör vara 

kvar där inom ramen för den mera begränsade funktionen för stadsar

kivet att vara lokal depå inom Lunds landsarkivdistrikt. Lunds lands

arkiv blir dänned statlig arkivmyndighet för hela Malmöhus län. 

Frågan om ytterligare förändringar av landsarkivorganisationen. i 

samverkan med lokala och regionala intressenter, bör prövas ytterli
gare. 

Kommittens bedömning: Överenstämmer med min. 

Remissinstansema: Delar till övervägande del kommittens uppfattning. 

Skälen för min bedömning: Den nuvarande indelningen av landet i 

landsarkivdistrikt är historiskt framvuxen och uppvisar en splittrad bild med 

mycket stora skillnader i underlaget för verksamheten. Uppsala landsarkiv
distrikt omfattar således i det närmaste sex län. För Stockholms och Malmö 

kommuner gäller att resp. stadsarkiv har landsarkivfunktion inom den egna 
kommunen. I övrigt består landsarkivorganisationen av fyra landsarkiv med 
distrikt omfattande fyra län samt av två landsarkiv som omfattar ett län. 

I det föregående har jag redovisat vissa ställningstaganden till Riksarkivets 

planeringsansvar för den fortsatta utbyggnaden av arkivdepåer m.m. i förhål

lande till de behov som föreligger. Med detta följer också ett ansvar för de 

behov av organisatoriska förändringar en sådan utbyggnad kan föranleda. 

Arkivmyndigheternas förmåga att möta de krav som ställs på depåkapacitet. 

tillsynsverksamhet och service anpassas i enlighet med de behov som före

ligger. 

Vid sidan av detta utökade. mera långsiktiga, planeringsansvar som Riks

arkivet har bedömer jag det redan nu vara lämpligt att föreslå vissa smärre 

justeringar av landsarkivorganisationen. Den prövning jag därvid gör känne

tecknas av en mera begränsad ambition i syfte att anpassa nätverket av lands

ark:iv i enlighet med redan konstaterade behov av strukturförändringar. 
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Stockholms stadsarkiv 

Uppsala landsarkivdistrikt är enligt min uppfattning alltför stort för att det 
skall kunna vara helt rationellt. Flertalet remissinstanser delar denna uppfatt
ning. Stockholms län bör därför brytas ut. Stockholms stadsarkiv, som nu 
har landsark.ivfunktion för statliga myndigheter i Stockholms kommun, bör få 
till uppgift att fungera som statlig arkivmyndighet för hela länet. Det är också 
en uppfattning som delas av Stockholms kommun. Stadsarkivet, som redan i 

dag erhåller ett årligt statsbidrag för att arkivet fullgör en uppgift inom det 
statliga arkivväsendet, bör givetvis kompenseras ytterligare om denna uppgift 
nu utvidgas på det sätt som jag förordar. 

De arkivhandlingar som nu förvaras i Uppsala Iandsarkiv och som här
stammar från myndigheter i Stockholms län bör, i den mån de enkelt kan 
identifieras och urskiljas, överföras till Stockholms stadsarkiv. Detta blir en 
icke obetydlig förbättring för lokalhistoriskt orienterade forskare och andra i 

Stockholms län vilka härigenom får tillgång till källmaterial direkt i Stock

holm. En samlad lösning för Stockholms län är motiverad inte endast på 
grund av den särställning länet intar i kraft av sin bcfolkningsstorlek. Statliga 
arkivmyndigheter bör enligt min uppfattning ha minst hela län som upptag

ningsomräde. Detta gäller särskilt i ett läge som nu dä regionala myndigheter i 
stor utsträckning förvandlas och till sig knyter tidigare självständiga lokala 
enheter. Jag tänker här främst på den organisatoriska utveckling som skett 

hos skatte- och kronofogdemyndigheter. Konsekvenserna för arkiven av en 
sådan utveckling talar för att arkivmyndighetsfunktionen i såväl Stockholms 
län som i Malmöhus län bör omfatta resp. län. Den avlastning som Uppsala 
landsarkiv på sikt får, när Stockholms stadsarkiv kan bereda utrymme för de · 

arkiv som skall överföras, möjliggör för landsarkivet att i sina depåer ta emot 
ytterligare arkiv. 

Malmö stadsarkiv 

Malmö stadsarkiv är en väl integrerad del i landsarkivorganisationen. Den 
statliga arkivverksamheten i Malmö kommun är dock av en så pass begränsad 
omfattning att det finns anledning överväga om den verkligen motiverar en 
egen landsarkivfunktion. Min bedömning blir därvid att Malmö kommun bör 
inlemmas i Lunds landsarkivdistrikt. I denna bedömning ingår - i samklang 
med vad bl.a. Riksarkivet anför - som en utgångspunkt att de statliga arkiv
handlingama rörande Malmö kommun ej bör flyttas från Malmö. Malmö 
stadsarkiv bör därför kvarstå med en depåfunktion inom Lunds landsarkiv

distrikt. Jag bedömer även att det kan finnas möjligheter till samverkan i ett 

samarbete mellan Lunds landsarkiv och stadsarkivet. Man borde därvid 

kunna utnyttja den erfarenhet och kompetens som Malmö stadsarkiv besitter i 

förhållande till de statliga myndigheterna i kommunen. Malmö kommun bör 

ges ekonomisk kompensation för dessa åtaganden. 

Det bör ankomma på Riksarkivet att förhandla med berörda parter om de 

avtal som behövs för att genomföra de åtgärder jag föreslagit beträffande 
landsarkivorganisationen. 
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Övriga /,andsar/...iv 

Organisationskommitten föreslår även att andra förändringar av landsarkiv
organisationen skall genomföras med viss förtur. För det första föreslås att 
den landstingskommunala institutionen Värmlandsarkiv i Karlstad ges lands

arkivs uppgift för Värmlands län. För det andra menar kommitten att starka 
skäl talar för att Kronobergs och Kalmar län bör brytas ut ur Vadstena lands

arkivdistrikt samt Blekinge län ur Lunds landsarkivdistrikt. Härigenom ska

pas utrymme för att etablera ett landsarkiv i sydöstra Sverige. Ett landsarkiv 
för dessa län skulle få en lämplig storlek och medföra en avlastning för lands
arkiven i Vadstena och Lund. Vid en sådan utbyggnad bör man, enligt 
kommitten. kunna väga in de fördelar som kan finnas i en samverkan utöver 
de mera traditionella gränserna för huvudmannaskap i offentlig arkivverk

samhet. 

Jag avser att återkomma till regeringen i fråga om den fortsatta utveck
lingen av landsarkivorganisationen när Riksarkivet har redovisat det underlag 
som erfordras för ett ställningstagande. Organisationskommitten gör i fråga 

om prioriteringar, vid en utbyggnad av landsarkivorganisationen, den bedöm
ningen att frågan om en utbyggnad av Vadstena landsarkiv inte kan avgöras 

förrän ställning tagits till huruvida en etablering av ett landsarkiv för sydöstra 
Sverige skall ske. Jag delar den bedömningen. 

Organisationskommitten föreslår dessutom en allmän utbyggnad av arkiv

depåerna inom nuvarande landsarkivdistrikt samt anskaffning av en ny större 
depå för Riksarkivet - eventuellt samordnad med en depå för Stockholms 
stadsarkiv. Detta utbyggnadsbehov bedömer jag ligga inom ramen för den 

långsiktiga planeringen för depåförsörjningcn som Riksarkivet ansvarar för. 

Byggnadsstyrelsen har i en skrivelse den 20 oktober 1992 till regeringen 
föreslagit en om- och tillbyggnad av landsarkivet i Härnösand. Det ankommer 
på Riksarkivet att pröva huruvida denna om- och utbyggnad ligger i linje med 
och kan finansieras genom de leveranser som planeras för landsarkivets i 
Härnösand vidkommande. 

Den stegvisa utveckling av organisationen som här redovisats passar väl in 
i den modell av resursöverföringar vid leverans av arkiv som jag tidigare pre
senterat. Riksarkivet uppgift som sektorsansvarig myndighet bör härvid vara 
att samlat överblicka och analysera effekterna av de förändringar som över 

tiden kan komma att antyda nya behov inom landsarkivorganisationen. Det 

ligger i arkivmyndigheternas roll att, som mottagare av arkiv, anpassa sin 

verksamhet och struktur efter den samhällsutveckling man. om än med vis 

eftersläpning, speglar. Det finns, mer allmänt, anledning till stor flexibilitet 

vid bedömningen av hur en fortsatt utbyggnad av arkivorganisationen bör 

ske. En avgörande faktor är här inte minst den utveckling informationstekno

login genomgår och vilka speciella behov som därmed uppstår beträffande 
långsiktigt bevarande av arkiv. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 

110 



Kostnadsberäkningar 

Riksarkivets förhandlingar med Stockholms och Malmö kommuner rörande 
de organisatoriska lösningar som jag har förordat bör för Riksarkivets vid

kommande ske inom en given, maximerad, kostnadsram. 

Jag noterar därvid, att verket nu disponerar ett belopp om 4 135 000 kr 
för att ersätta Stockholms stadsarkiv för dess nuvarande uppgifter som statlig 

arkivmyndighet. 

Jag har beräknat, på grundval av under hand inhämtad information om 

faktiska kostnader för förvaring och hantering av det aktuella arkivmaterialet, 

att de resurser som därutöver bör stå till verkets förfogande i relation till be

rörda parter under nästa budgetår inte får överstiga 5 miljoner kronor, varav 

högst hälften får utgöra årligt driftsstöd och minst hälften utgöra ett engångs

belopp för transporter, inredning m.m. Den totala resurs som således nästa 
budgetår bör ställas till Riksarkivets disposition, för att verket skall kunna 

agera i enlighet med de riktlinjer som jag här har förordat, bör uppgå till 

sammanlagt högst 9 135 000 kr, inkl. det nuvarande statsbidraget till Stock

holms stadsarkiv, varav minst 2,5 miljoner kronor skall utgöra ett engångsbe
lopp. 

Det bör i övrigt ankomma på Riksarkivet att, inom de ramar som Riksar

kivet och landsarkiven totalt sett disponerar för att lösa sina uppgifter, göra de 
överväganden som organisationsförändringen kan föranleda. 

Jag räknar med att återkomma till regeringen med ett förslag till uppdrag 

till Riksarkivet att föra de förhandlingar som behövs och i övrigt vidta de åt
gärder som erfordras. Jag utgår ifrån att riksdagen i samband med budget
förslaget för budgetåret 1994/95 skall informeras om de åtgärder som har 

vidtagits med anledning av vad jag här har redovisat. 

Jag utgår givetvis ifrån att Uppsala landsarkiv, som under år 1993 kom

mer att flytta in i nya lokaler, som en följd av omstruktureringen i ökad om

fattning skall kunna ta emot arkivleveranser från sitt minskade upptagnings
område och därigenom reducera det uppdämda leveransbehov som i särskilt 

hög grad föreligger i Uppsala landsarkivdistrikt. 

Vid min senare anmälan av anslaget till Riksarkivet och landsarkiven åter
kommer jag till anslagsbehoven för de kostnadsberäkningar som jag här re
dovisat. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag anfört om arkivtillväxt och leveransbehov, 

arkivmikrofilmning, resursöverföring vid leverans av arkiv samt ut

byggnad av arkivdepåer. 
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B 24. Riksarkivet och landsarkiven 

1991/92 Utgift 122 237 0861 

1992/93 Anslag 126 500 000 

1993/94 Förslag 183 842 000 

i Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 23 

Målen för den statliga arkivverksamheten finns angivna i arkivlagen (SFS 

1990:782. prop. 1989/90:72, bet. 1989/90:KrU29, rskr. 1989/90:307) och 

kan sammanfattas så att myndigheternas arkiv utgör en del av det nationella 

kulturarvet och att dessa arkiv skall hanteras så att de tillgodoser: 

- rätten att ta del av allmänna handlingar, 

- behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, 

- forskningens behov. 

Riksarkivet och Iandsarkiven är statliga arkivmyndigheter med det sär

skilda ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet 

som framgår av arkivlagen. arkivförordningen (1991:446) samt av förord

ningen (1991:731) med instruktion för riksarkivet och landsarkiven. I de 

statliga arkivmyndigheternas uppgifter ingår att vara arkivdepåer. att främja 

forskning och att på begäran ge kommunala myndigheter och enskilda räd i 

arkivfrågor. 

De sju Iandsarkiven i Uppsala, Vadstena. Vishy, Lund, Göteborg, Härnö

sand och Östersund är regionala arkivmyndigheter. Inom Stockholm fullgörs 

landsarkivfunktionen av Stockholms stadsarkiv och i Malmö av Malmö 

stadsarkiv. 

Riksarkivet 

Riksarkivet har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat sin verksam

het under sakområdena Att arbeta för en god arkivhantering. Bevara och 

vårda, Tillhandahållande av arkiv samt Levandegörande av arkiv. För de 

olika sakområdena redovisas följande. 

Riksarkivet redovisar på sakområdet Att arheta för en god arkivhanteri.ng 

de förändringar som inträtt genom införandet av arkivlagen (1990:782). 

Myndigheterna ges i och med lagen ett tydligare eget ansvar för sina arkiv 

vilket ökar insikten om värdet av en rationell arkivhan~ring. Arkivmyndighe

terna får därmed en mera övergripande roll med tonvikt på service och ut

vecklingsarbete. I sin fördjupade anslagsframställning uppmärksammar Riks

arkivet inom detta sakområde även de arkiveffekter privatiseringen av tidigare 

offentlig verksamhet medför. 

På sak.området Bevara och värda redovisas balanser vad gäller ordnande 

av arkiv samtidigt som man i mycket liten utsträckning för närvarande kan ta 

emot ytterligare arkiv på grund av bristen på depåutrymme. 

Sakområdena Tillhandahållande och Levandegörande av arkiv känneteck

nas av en fortsatt hög efterfrågan på arkivens tjänster. Svensk arkivinforma

tion i Ramsele (SVAR). som är en byrå i Riksarkivet. har härvid genom att 
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tillhandahålla arkivmaterial i mikrokortfonn nästan fördubblat tillhandahållan- Prop. 1992/93: 1 ()() 
det av frekvent efterfrågad arkivinfonnation. Denna verksamhet bidrar där- Bil. 12 

med på ett avgörande sätt till att förslitningen av kyrkoarkivens originalhand-

lingar minskar. 

Riksarkivet bedriver verksamhet i frågor om utvecklande av standarder 

och annan teknisk utveckling vad gäller arkivlagringsmetoder. I dessa frågor, 

men även i frågor om ADB-hantering av arkiv med hänsyn tagen till integri

tetsaspekter, bedrivs ett omfattande arbete bl.a. med hänsyn till pågående 

europeiskt integrationsarbete. 

Riksarkivet redovisar i en särskild undersökning utvecklingen av basre

surser hos de statliga arkivmyndigheterna. Riksarkivet anför att, vid en inter

nationell jämförelse, framför allt landsarkivens basresurser är underdimen

sionerade. 

Riksarkivet påtalar i sin fördjupade anslagsframställning de svårigheter 

som den stora andelen lönebidragsanställd personal vid arkiven medför när 

systemet med flexibla lönebidrag införts. Riksarkivet konstaterar att samtliga 

sakområden utsätts för problem som ett riesultat av denna förändring. 

Riksarkivet avser att under budgetåret 1992/93 lägga om sin interna redo

visningsmetodik för att bl.a. kunna fonnulera ett.antal resultatkrav. 

Riksarkivets förslag 

Riksarkivet föreslår i sin fördjupade anslagsframställning för budgetåren 

1993/94-1995/96 följande. 
1. Myndigheten undantas från besparingar under treårsperioden. Ett uttag 

av besparingskravet kommer enligt Riksarkivet att innebära en kraftig perso

nalminskning vilket drabbar samtliga verksamhetsgrenar. 

2. Riksarkivets anslag slås samman till ett ramanslag och ett särskilt bi

dragsanslag införs. 

3. Riksarkivet tillförs medel som kompensation för ökade kostnader i 
samband med lönebidragsanställningar. 

4. Riksarkivet tillförs resurser till följd av leveranser av arkiv till Riks- och 

landsarkiv samt för utökade driftskostnader i samband med Uppsala lands

arkivs nybyggnad. 

5. Riksarkivet ges utökade anslag för att medge en utökad verksamhet av

seende 

- ordnande av arkiv och skyddsfilmning av arkiv. 

- arbete inom modern arkivbildning och uppsökande verksamhet. 

- utökat stöd till enskilda arkiv, 

- anpassning av Riksarkivets regelverk till EG-förhallanden. 

- inrättande av en funktion för näringslivsarkiv samt bidrag till föreståndar-

löner vid företagsarkiv. 

6. Riksarkivet och landarkiven tillförs medel för tjänster som arkivlektorer 

vid landsarkiven samt för en ekonomiadministrativ tjänst till vardera Riks

arkivet och SVAR. 

7. Medel tillförs myndigheten för forsknings- och utvecklingsverksamhet. 
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Riksarkivet föreslår vidare att beslut fattas om utformningen av landsarkiv

organisationen samt om anskaffande av ytterligare arkivlokaler för Riksar

kivet och flera av landsarkiven. 

Föredragandens överväganden 

Fördjupad prövning 

Arkivverksamheten kan delas upp i två övergripande arbetsområden, att be

vara arkiven för framtiden och att göra dem tillgängliga. I bevarandet av arkiv 

ingår att ge arkiven goda förvaringsbetingelser men även att verka för att 

arkiv skapas på ett sådant sätt att de går att bevara för framtiden. Hit hör även 

att verka för en rationell arkivgallring. I tillgängliggörandet ingår att skapa 

goda sökmöjligheter i arkiven och att sprida kunskap om dem och levande

göra deras innehåll genom t.ex. publicerings-, utställnings- och seminarie

verksamhet. Av central betydelse är här även att Riksarkivet och landsarkiven 

i sina forskarsalar ger forskare och allmänhet så goda möjligheter som möjligt 

att ta del av arkivhandlingarna. 

Riksarkivet anför i sin fördjupade anslagsframställning att en viss obalans 
råder mellan vissa sakområden. Orsaken till detta anges vara för små eko

nomiska resurser. Någon egentlig omprövning av befintlig verksamhet som 

skulle kunna leda till att dessa obalanser åtgärdades redovisas dock inte. För 
att en rimlig avvägning mellan olika resursbehov skall kunna ske krävs, uti~·· 
från en sammanhållen analys av mål och medel, en kontinuerlig prövning av 

verksamheten så att inte varje förändring alltid förutsätter ytterligare resurstill

skott. Det rambudgeteringssystem som Riksarkivet och landsarkiven nu går 
in i förutsätter en beredskap an omprioritera resurser för att nå bättre resultat. 

Riksarkivets fördjupade anslagsframställning visar i övrigt att verksamhe
ten bedrivs på ett rationellt sätt i förhållande till angivna mål. Resultatredo
visningen pekar på att bevarandemålen väl uppfylls genom bl.a. en omfat

tande tillsynsverksamhet samt genom särskilda insatser på informationstekno
logiområdet. Riksarkivets redovisning av de positiva effekterna av denna 

verksamhet och att dessa effekter förstärks genom arkivlagens införande 

stämmer väl överens med min bedömning av situationen. 

Riksarkivet redogör vidare för de effekter privatiseringen av tidigare 

offentlig verksamhet har i arkivhänseende. Denna fråga utgör ett stort och 

viktigt arbetsområde för såväl statliga som kommunala arkivmyndigheter. 

Inom Kulturdepartementet bedrivs för närvarande ett utredningsarbete av 

arkiv- och insynsfrågor i detta sammanhang. En departementspromemoria 

avses bli remissbehandlad under våren 1993. 
Vad gäller tillgängliggörandet av arkiv redovisas en fortsatt hög efterfrågan 

på arkivens tjänster. Den satsning som skett på konvertering till mikrokort av 

främst mikrofilmade kyrkoarkiv har visat sig ge goda resultat. Jag instämmer 

i Riksarkivets värdering av vikten av att utnyttja ny teknik för att ytterligare 

öka arkivinformationens tillgänglighet. 
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Frågor kring utfonnning av landsarkivorganisationen, depåutbyggnad och 
finansiering av arkivdepåer m.m. har jag behandlat tidigare i samband med 
redovisningen av arkivdepåkommittens betänkande. Min bedömning är att 
Riksarkivet nu har goda förutsättningar att bygga upp den kompetens som er
fordras för att kunna planera för och genomföra den successiva utbyggnad av 
depåkapaciteten som erfordras. De svårigheter Riksarkivet redovisat beträf
fande förutsättningarna för att överta arkiv från myndigheter och affärsverk 
anser jag nu vara möjliga att komma till rätta med. Detta dels genom att myn
digheterna själva, enligt arkivlagen, har givits ett tydligare ansvar för att hålla 

sina arkiv i ordnat skick och dels genom införande av de leveransprinciper jag 
redovisat tidigare i min föredragning. Min bedömning är därför att Riks

arkivet nu har möjlighet att mer långsiktigt planera och genomföra mottagan
det av arkiv med den flexibilitet som erfordras utifrån bl.a. kostnadseffektivi
tetssynpunkt I Riksarkivets bedömning bör även kulturpolitiska motiv vägas 

in. 

Jag finner det angeläget att framhålla att arkiven som väsentliga delar av 
vårt nationella kulturarv görs tillgängliga för en större allmänhet. 

Åtgärder på grund av de särskilda svårigheterna för Riksarkivet och lands

arkiven till följd av införandet av flexibla lönebidrag har jag behandlat tidigare 
i min framställning. Jag återkommer till denna fråga under avsnittet Anslags
beräkningar. 

Frågor om forskning och utveckling inom arkivområdet behandlas i sär
skild ordning i den kommande propositionen om den framtida forskningspo

litiken. 

Slutsatser 

Min bedömning av Riksarkivets och landsarkivens verksamhet leder mig 

fram till följande slutsatser. 

Den första svenska arkivlagen trädde i kraft den 1 juli 1991 (SFS 
1990:782). Statsmakterna har som ett resultat av ett omfattande utrednings
arbete därmed lagt fast de övergripande målen för arkivverksamheten. Det 
finns för närvarande ingen anledning att ompröva dessa mål. Riksarkivets 
uppgift som sektorsansvarig myndighet är nu att fullfölja dessa mål och att 
fortsatt bedriva utvecklingsarbete inom området 

Som jag tidigare redogjort för i samband med behandlingen av arkivdepå
kommittens betänkande är genomförandet av den nödvändiga utbyggnaden 

av Riksarkivet och landsarkivens depåkapacitet en central uppgift. Riks

arkivet har här att inom ramen för sin leveransplanering verka för en succes

siv uppbyggnad av denna under iakttagande av största möjliga kostnads

effektivitet och beaktande av bl.a. de tillgänglighetsaspekter som de kultur

politiska ambitionerna uppställer. 

Anslagsberäkningar 

Medel till Riksarkivet och landsarkiven anvisas för närvarande under för
slagsanslaget Riksarkivet och landsarkiven och reservationsanslaget Statliga 
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arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m.m., anslagsposten l. 

Därutöver ges medel för forsknings- och utvecklingsinsatser under ett särskilt 
anslag. De två förstnämnda anslagen bör nu föras samman till ett gemensamt 
ramanslag. 

Som jag tidigare i min inledning till kulturavsnittet har redovisat bör Riks
arkivet och landsarkiven i princip ges möjlighet att i oförändrad omfattning 

anställa arbetshandikappade personer. Jag beräknar därvid 11 750 000 kr 
för Riksarkivets och landsarkivens ersättning till länsarbetsnämnderna för 

flexibla lönebidrag. 

Regeringen uppdrog den 5 september 1991 åt Riksskatteverket att i samråd 
med Riksarkivet planera för samt låta ombesörja mikrofilmning och överfö

ring till landsarkiven av de kyrkobokföringsarkiv som bildats fram till tid
punkten för överförande av folkbokföringsverksamheten till skattemyndighet. 
Efter samråd med chefen för Finansdepartementet gör jag nu bedömingen att 
det är rimligt att Riksarkivet övertar ansvaret för denna verksamhet. Detta 
torde även underlätta Riksarkivets planeringsarbete för de behov av ytterligare 
arkivdepåer m.m. som uppstår hos landsarkiven i samband med arkivlever
anserna. Jag beräknar för detta ändamål 6 300 000 kr. I kommande anslags
frarnställningar och årsredovisningar bör Riksarkivet redovisa planerad resp. 
genomförd verksamhet på detta område. 

Jag har tidigare i min föredragning under avsnittet Utbyggnad av arkivde

påer redogjort för mina slutsatser om behoven av en utbyggnad av lands
arkivorganisationen. Under förevarande anslag har jag därför beräknat att till 

Riksarkivets disposition för nästa budgetår skall ställas ett belopp om 
9 135 000 kr, omfattande också det bidrag som enligt avtal skall utgå till 
Stockholms stadsarkiv för dess nuvarande landsarkivfunktion, för att - på 

grundval av det uppdrag som jag räknar med au regeringen senare skall med
dela - åstadkomma den förordade strukturförändringen av landsarkivorgani
sationen. Av beloppet skall minst 2,5 miljoner kronor utgöra ett engångsbe
lopp för att täcka uppkomna kostnader för transporter, inredning m.m. i sarri- ·· 

band med en uppgörelse. 
För utökade driftskostnader vid Uppsala landsarkiv, i samband med in

flyttningen i nya arkivlokaler i Uppsala, beräknar jag 255 000 kr. 
Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneut

vecklingen. Därutöver har kostnaderna för verksamhetsanknutna ombygg-

nadsåtgärder inräknats i anslaget . 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 
generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 

som bör tillämpas. Riksarkivet och landsarkiven kommer fr.o.m. budgetåret 

1993/94 att tillämpa denna modell. Riksarkivet och landsarkiven kommer· 
därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen 

under anslaget B 24. Riksarkivet och landsarkiven förs till detta konto. 

Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav enl

igt bokföringsförordningen (1991:1026) som utgör en förutsättning för lån i 
Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. 
Riksarkivets och landsarkivens behov av låneram under budgetåret 1993/94 
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uppgår till 7 490 000 kr, varav 6 540 000 kr avser investeringar i ADB 
och 950 000 kr utrustning av telefonväxlar vid landsarkiven i Göteborg och 

Härnösand. 
Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans

departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av 

lönekostnadspålägg, finansieringsforrn för Statshälsan, övergång till lån i 

Riksgäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen Ufr bil. 1 

avsnittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna 

för myndigheterna). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt 

enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här före

slagna beloppet. 

Bidraget till Riksarkivets enskilda nämnd bör föras upp med oförändrat 

8 092 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksarkivet och landsarkiven för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 183 842 000 kr. 

B 25. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns till Dialekt- och ortnamns

arkivens samt svenskt visarkivs disposition uppförda förslagsanslaget Dia

lekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv med 24 225 000 kr och 

reservationsanslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel 

m.m., anslagsposten 3 med 2 227 000 kr. 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallades den 19 december 1991 

en särskild utredare med uppdrag att lägga fram förslag om den framtida 

verksamheten och organisationen vid Dialekt- och ortnamnsarkiven samt 

svenskt visarkiv. Utredaren kommer inom kort att avlämna sitt betänkande. I 

avvaktan på att beredningen av de frågor som hänger samman med utredarens 
förslag slutförs föreslår jag att anslagen förs upp med oförändrade belopp 

under ett gemensamt förslagsanslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Dialekt- och 

ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv för budgetåret 1993/94 beräkna 

ett förslagsanslag på 26 452 000 kr. 
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B 26. Svenskt biografiskt lexikon 

1991192 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

2 832 8881 

2 961 ()()() 

3 238 000 
lAnvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 25 

Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra utgi

vandet av verket Svenskt biografiskt lexikon. 

För myndigheten gäller förordningen (1988:630) med instruktion för 

Svenskt biografiskt lexikon. 

Svenskt biografiskt lexikon 

Svenskt biografiskt lexikon har lämnat en fördjupad anslagsframställning för 
budgetåren 1993/94 - 1995/96. Under femårsperioden 1987/88 - 1991/92 

har 10 häften, från Munck af Rosenschöld till Näsström, givits ut. Häftena 

innehåller sammanlagt 471 personartiklar och 63 släktartiklar. Fem häften 

utgör ett band och under perioden har tre band givits ut. Priset är sedan år 

1991 för ett häfte 110 kr och 650 kr för ett band. Prenumeranter är främst 

bibliotek, även utländska, universitet och andra institutioner. Antalet motta

gare av häften och band har under perioden växlat från lägst 94 l till högst 

965. 
Enligt lexikonet är redaktionen på sju personer ganska väl avpassad för sin 

uppgift, men marginalerna för sjukdom och tjänstledigheter är mycket små 

om utgivningstakten med 2,5 häften om året skall kunna hållas. Detta trots att 
den lilla myndigheten är effektiv och har en låg sjukfrånvaro. 

Svenskt biografiskt lexikon har beräknats komma ut med 38 band, av 

dessa återstår tolv band att framställa. Med nuvarande utgivningstakt beräk

nas lexikonet vara slutfört omkring år 2015. För den närmaste treårsperioden 

har följande plan för utgivningen av lexikonet gjorts. 

1993/94 2 häften till Petren 

1994/95 

1995/96 

3 häften till Pålsson 

2 häften till Rettig 

Svenskt biografiskt lexikon föreslår i sin anslagsframställning att ytterli

gare en vetenskapligt utbildad redaktör anställs på halvtid med en årskostnad 

på 150 000 kr. Vidare föreslås ökade medel till höjda artikelarvoden och till 

en persondator. 
Svenskt biografiskt lexikon anser att en neddragning av resurserna inte är 

möjlig om utgivningen skall hållas på oförändrad nivå. 
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Föredragandens överväganden 

Resultatbedömning och slutsatser 

Uppslagsverket Svenskt biografiskt lexikon, som på 1910-talet startades som 

en ren förlagsprodukt, utges sedan år 1962 av en särskild myndighet, 

Svenskt biografiskt lexikon. Syftet med lexikonet är att det skall utgöra en på 

förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personligheter 

och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling. 

Hittills har myndigheten utgivit 26 band och man räknar med att den totala 

utgivningen skall omfatta 38 band, dvs. det återstår 12 band. Jag finner det 
angeläget att detta synnerligen tidskrävande projekt skall kunna slutföras med 

de kvalitetskrav som hittills gällt för verksamheten. 

Under den senaste femårsperioden har utgivningen omfattat tre band. 

Myndighetens ambition att klara utgivningen av resterande 12 band inom en 

dryg tjugoårsperiod måste mot denna bakgrund bedömas som tillfredsstäl

lande. Jag förutsätter att utgivningstakten under den nu aktuella treårsperio

den blir så avpassad att det uppställda slutåret kan hållas. 

Anslagsberäkningar m.m 

Medel till Svenskt biografiskt lexikon anvisas för närvarande under två an
slag. nämligen förslagsanslaget Svenskt biografiskt lexikon och reservations

anslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m.m., an

slagsposten 3. Anslagen bör nu föras samman till ett gemensamt ramanslag. 

Vid beräkningen av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneutveck

lingen. Därutöver har kostnaderna för verksamhetsanknutna ombyggnads

åtgärder inräknats i anslaget. Inkomsterna förutsätts uppgå till ca 380 000 kr. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 

som bör tillämpas. Svenskt biografiskt lexikon kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell. Svenskt biografiskt lexikon kommer där

för att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen 

under anslaget B 26. Svenskt biografiskt lexikon förs till detta konto. 
Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav 

enligt bokföringsförordningen (1991:1026) som utgör en förutsättning för lån 

i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. 
Svenskt biografiskt lexikons behov av låneram under budgetåret 1993/94 

uppgår till 60 000 kr för investeringar i ADB. 
Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans

departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av löne

kostnadspålägg. finansieringsform för Statshälsan, övergång till lån i Riks

gäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. l av

snittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna för 

myndigheterna). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt enligt 

dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här föreslagna 

beloppet. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 12 

119 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 3 238 000 kr. 
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Kulturmiljövård 

Målen för kulturmiljövården har sammanfattats (prop. 1987/88:104, bet. 

1987/88:KrU21, rskr. 1987/88:390) med att den skall: 

- bevara och levandegöra kulturarvet, 

- syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön, 

- främja den lokala kulturella identiteten, 

- möta hoten mot kulturmiljön och 

- bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska sam-

manhang. 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är landets centrala myndighet för kulturmil

jövård. På regional nivå svarar länsstyrelserna för frågor om kulturmiljövård. 

De delar detta ansvar med de regionala museerna som uppbär statsbidrag bl.a 

för att biträda den statliga kultunniljövården. Det är en kommunal angelägen- . 

het att planlägga användningen av mark och vatten. Därigenom har kommu

nerna ansvar för planering och beslut om byggande som främjar ett långsik

tigt hänsynstagande till miljöns kulturvärden. 

RAÄ:s arbete och måluppfyllelse kan eller bör inte bedömas skilt från vär

deringen av den samlade kulturmiljövården i landet. Det är också RAÄ:s 

huvudansvar att i egenskap av central myndighet verka för att den svenska 

kulturmiljövården bedrivs med konsekvens och fasthet. Vid mina ställnings

taganden till RAÄ:s fördjupande anslagsframställning har jag därför funnit det 

lämpligt att anlägga ett sektorsperspektiv på kulturmiljövården, snarare än ett 

specifikt myndighetsperspektiv på RAÄ, även om jag samtidigt väljer att 

redovisa de resonemang och slutsatser som är giltiga särskilt för det centrala 

verket. 

Chefen för Civildepartementet kommer senare denna dag att, efter samråd 

med mig, göra en särskild föredragning av de frågor inom kulturmiljövården 

som ankommer på länsstyrelserna. 

Riksantikvarieämbetet 

I enlighet med regeringens beslut den 27 juni 1991 om särskilda direktiv för 

den fördjupade anslagsframställningen till riksantikvarieämbetet (RAÄ) har 

myndigheten redovisat en sådan för den kommande treårsperioden. RAÄ har 

också redovisat vissa utredningsuppdrag som ingick i direktiven. 

RAÄ framhåller att kulturmiljövården skall verka för att miljön handhas på 

ett sätt som präglas av medvetenhet och aktsamhet om dess kulturvärden 

inom såväl den offentliga sektorn och näringslivet som hos enskilda män

niskor. Därför föreslår RAÄ förstärkning av myndighetens policyarbete och 

informationsinsatser, utbyggnad av samarbetet med andra sektorsmyndighe

ter, den kommunala kulturmiljövården samt den ideella kulturmiljövården och 

folkbildningen. 

RAÄ understryker betydelsen av en kunskapsförsörjning för kulturmiljö

vården som kan ge ett bra underlag för beslut på de områden där kulturmiljöer 

berörs. I det sammanhanget behövs nationella databaser och databehandlings-
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system som kan vara direkt tillgängliga för kulturmiljövårdens organisation 
och dem som deltar i samhällsplaneringen. 

En fortsatt utbyggnad av kulturmiljövårdens kunskapsförsörjning och 
sektorsforskning är angelägen. Det behövs också en förstärkning av kompe
tensutvecklingen inom den statliga kulturmiljövårdens organisation. 

RAÄ föreslår en förstärkning av statens ekonomiska stöd till vård och 

upprustning av kulturmiljöer och kulturminnen. Den mest värdefulla bebyg
gelsen bör prioriteras i det sammanhanget. Ökade insatser behöver också 

göras för att levandegöra värdefulla kulturmiljöer och utveckla dem som 
attraktiva besöksmål. 

För att göra kulturmiljövårdens arbete mer effektivt föreslår RAÄ att en 

samlad översyn och utvärdering görs av dess ekonomiska styrsystem. RAÄ 

anser också att kultunniljövårdens genomslagskraft kan stärkas genom en 
mer ändamålsenlig fördelning av ansvaret mellan statens företrädare och 

genom utvecklad samverkan med kommunerna. RAÄ:s uppgifter i fråga om 

att följa och utvärdera kulturmiljövårdens resultat och effekter bör betonas 
starkare medan länsstyrelserna bör ges ansvaret för beslut om bidrag för be
varande, vård och levandegörande av kulturvärdena. Förutsättningarna för att 
föra beslut om kyrkliga kulturminnen från RAÄ till länsstyrelserna bör stude
ras i särskild ordning. 

RAÄ anser att det är angeläget att ta till vara de erfarenheter som finns av 
kulturmiljövården i andra länder. Därför bör bl.a. det internationella samarbe
tet förstärkas, särskilt med inriktning på Norden och Östersjöländerna. 

RAÄ föreslår att myndigheten under perioden skall prioritera fem uppgif

ter, nämligen: 
1. uppsikten över kulturmiljövården i den fysiska planeringen och tillsy

nen över kulturmiljövårdens riksintressen enligt lagen (1987:12) om hushåll
ning med naturresurser, 

2. kulturhistoriskt värdefulla industrimiljöer och industriminnen, 
3. de kyrkliga kulturminnena, 

4. odlingslandskapet, 
5. åtgärder mot luftföroreningarnas skadeverkningar. 

Föredragandens överväganden 

övergripande mål 

De övergripande målen för kulturmiljövården såsom de år 1988 presenterades 

för riksdagen är alltjämt giltiga (prop. 1987/88:104, bet. 1987/88:KrU21, 
rskr. 1987/88:390). De är redovisade i inledningen till detta avsnitt. De sam

manfattar på ett bra sätt de samlade och skilda krav som måste ställas på en 

god kulturmiljövård. Bland annat för att inför treårsperioden ge en tydlig 

styrning av kultunniljövården vill jag inom ramen för dessa mål peka ut tre 
prioriterade arbetsområden för treårsperioden. 

- RAÄ skall medverka till värnet av vårt kulturarv och till att landets kulturella 

identitet stärks. 
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- RAÄ skall leda den statliga kultunniljövårdens medverkan i arbetet med att 
utveckla nya stabila och långsiktigt hållbara fonner för förvaltning av kul

turmiljöer. 
- RAÄ skall leda den statliga kulturmiljövårdens medverkan i planeringen för 

en god livsmiljö. 

Särskilda ansträngningar bör under planeringsperioden göras för att öka 

effektiviteten i den statliga kulturmiljövårdens sätt att arbeta. 

Resurser 

Riksantikvarieämbetet 

Kulturmiljövård 

Riksantikvarieämbetet: U ppdragsverksamhet 
Kulturstöd vid ombyggnad m.m. 

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, 
anslagsposten 4. Riksantikvarieämbetet 

1993194 

126 452 000 

70 213 000 
1000 

160 000 000 

12 567 0001 

Resurser för kultunniljövård ingår som grundläggande eller viktiga delar 

också för följande anslag: 

Bidrag till regionala museer 

XIV huvudtiteln (Miljö- och naturresursdepartementet) 

Landskapsvårdande åtgärder 

79 268 000 

250 000 000 

I Avser budgetåret 1992/93. Förslag för budgetåret 1993/94 kommer att lämnas i den 
forskningspolitiska propositionen. 

Resultatbedömning 

En samlad resultatbedömning för kultunniljövården bör omfatta dels hur 

kulturmiljön allmänt hävdas i landet, dels hur i första hand RAÄ, länsstyrel

serna, länsmuseema och kommunerna har utfört sina uppgifter. 
Det är av naturliga skäl mycket svårt att ge den samlade bilden av hur 

landets kulturmiljöer och kulturminnen i dag tas till vara. För att detta skall 

vara möjligt krävs en betydligt bättre och mer systematiserad kunskap om 
kulturmiljöns innehåll än vad som för närvarande finns att tillgå. Att leda 

arbetet med att bygga upp en sådan kunskap är en huvuduppgift för RAÄ 

under 1990-taleL 

Jag vill i sammanhanget erinra om det regeringsuppdrag som Statens 

naturvårdsverk fått den 6 december 1990 att tillsammans med RAÄ och 

Sl.1tens jordbruksverk fortlöpande följa och utvärdera miljöeffek"tema av den 

nya livsmedelspolitiken. Jag räknar med att de redovisningar myndigheterna 

kommer att göra med anledning av uppdraget skall kunna ligga till grund för 

bedömningar av hur landskapets kulturvärden framdeles tas till vara. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 

123 



Ätgärder mot luftföroreningarnas skadeverkningar 

I enlighet med riksdagens beslut har RAÄ sedan budgetåret 1988/89 drivit ett 
särskilt program för insatser mot luftföroreningarnas skadeverkningar på 

kulturminnen och kulturmiljöer. I regeringens direktiv för RAÄ:s fördjupade 
anslagsframställning ålades myndigheten att särskilt redovisa det hittills
varande utfallet av programmet RAÄ har därför låtit en internationell och väl 

kvalificerad utvärderingsgrupp granska de tre första årens arbete. 

Slutsatsen av granskningen är att projektet har utfonnats så att en god 
grund för fortsatta insatser har lagts. En stark organisation där kunnande 
inom kemi, geologi och konstvetenskap ingår har byggts upp tillsammans 

med universiteten. Halva budgeten utnyttjas för direkta konserveringsinsat
ser, resten för skadeinventeringar och kunskapsuppbyggnad. Denna balans 
bedöms vara tillfredställande och de åtgärder som utförs inom resp. delpro
gram får genomgående höga betyg. Utvärderarna rekommenderar emellertid 
ökade utbildningsinsatscr som bas för skadeinventeringarna och att resultaten 
från programmet redovisas oftare. Programmets resultat bör således kunna 

diskuteras löpande i relation till internationell konserveringsteori. 

För egen del anser jag att RAÄ med dess institution för konservering klarat 

av att introducera att slagkraftigt program för insatser mot luftförorenings
problemen. Utvärderarnas bedömningar styrker denna slutsats. 

Sammantaget anger tillgängligt underlag att kulturmiljövårdens organisa
tion visat förmåga att med förhållandevis begränsade resurser kunna uppnå 
påtagliga resultat. Det finns dock skäl att anse att RAÄ:s och kulturmiljövår
dens arbete ytterligare bör kunna effektiveras och ge större utbyte. 

Fördjupad prövning och slutsatser 

Jag gör sålunda den samlade bedömningen att RAÄ i allt väsentligt kunnat 
orientera sin verksamhet med utgångspunkt från de prioriteringar som stats
makterna gjort. I den kulturmiljövårdande verksamheten finns emellertid en 
grundläggande svårighet som har att göra med områdets bredd och uppgifter
nas mångfald järn fön med en förhållandevis smal resursbas. 

Denna svårighet kan bara bemästras genom en effektiv roll- och ansvars
fördelning mellan kulturmiljövårdens olika paner som i sin tur gör det möjligt 

för sektorn att göra strategiska prioriteringar mellan olika uppgifter. Samtidigt 

måste satsningar göras på att bygga upp ett långsiktigt fungerande kunskaps
underlag för den framtida verksamheten. 

En huvudpunkt i roll- och ansvarsfördelningen gäller relationen mellan 

RAÄ, länsstyrelserna och länsmuseerna. En annan gäller relationen mellan 

det ansvar för kulturmiljövården som delas mellan staten, kommunerna och 

enskilda. Jag tar nu upp frågan om den statliga organisationen men kommer 
också att vid min föredragning av andra avsnitt beröra kommunernas och 
enskildas kulturmiljöengagemang. 
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RAÄ skall utveckla den centrala myndighetsfunktionen och leda arbetet med 

kulturmiljövårdens kunskapsuppbyggnad 

För att effektivisera den statliga kulturmiljövården anser jag det angeläget att 
RAÄ utvecklar sin ledning av den samlade kulturmiljövården. RAÄ bör ta ett 

vidgat ansvar för att kulturmiljövården kan fungera i en modern målstyrning. 
RAÄ:s uppgift är att tillhandahålla det underlag som statsmakterna behöver 

för ställningstaganden om kultunniljövårdens inriktning. RAÄ skall förmedla 

statsmakternas intentioner om kulturmiljövård till de myndigheter, organisa

tioner och enskilda som berörs. RAÄ skall följa den kulturmiljövårdande 

verksamheten hos i första hand länsstyrelserna, länsmuseerna och kommu

nerna, utvärdera den och utveckla de stödfunktioner som behövs. 

Kulturmiljövården behöver vidare enligt min mening ha tillgång till ett be

tydligt bättre och mer systematiskt kunskapsunderlag om kulturmiljöns inne

håll och förändring än vad som i dag finns att tillgå. Ett sådant underlag är 

nödvändigt för att de rätta prioriteringarna skall kunna göras i bevarandefrå

gor och för att skapa acceptans i samhället för kulturmiljövårdens ställnings

taganden. Det handlar t.ex. om behovet av en sammanfattande kunskap om 

tillståndet för landets äldre bebyggelse liksom om kunskap om odlingsland

skapets kulturvärden. Att leda arbetet med att bygga upp denna kunskap bör 

vara en andra huvuduppgift för RAÄ. Universiteten kommer i detta samman

hang att vara en viktig samarbetspartner. Jag räknar med att regeringen i den 

forskningspolitiska proposition som planeras till våren 1993 skall återkomma 

till frågan om kulturmiljövårdens kunskapsupphyggnad. 

Ansvaret för att ta ställning i frågor om enskilda kulturmiljöer skall 

koncentreras till länsstyrelserna 

Koncentrationen på kulturmiljövårdens centrala myndighetsuppgifter och på 
arbetet med kunskapsuppbyggnad förutsätter att llera av de uppgifter av 

annan art som nu åvilar RAÄ förs över till andra. Sålunda presenterar den 

s.k. HUR-utredningen (Ku 1992:01) vid årsskiftet sina förslag om att skilja 

RAÄ:s omfattande arkeologiska uppdragsverksamhet från verket. En översyn 

av bl.a. RAÄ:s fastighetsförvaltning har tidigare aviserats av chefen för 
Finansdepartementet (prop. 1991/92:44 s. 8). 

I direk."tiven till RAÄ:s fördjupade anslagsframställning har vidare ingått ett 

uppdrag till RAÄ att föreslå hur de beslut om bidrag till byggnadsvård m.m., 

som i dag fattas av RAÄ, skall kunna överföras till länsstyrelserna. Jag 

räknar med att RAÄ:s förslag skall kunna följas i sina huvuddrag. Jag åter

kommer med en närmare redovisning därom under anslaget Kultu1111iljövård. 

Under ett nytt anslag, Kulturstöd vid ombyggnad m.m., kommer jag att 

redovisa mitt förslag om ett nytt bidrag som bör ersätta de tilläggslån och för

höjda bidragsunderlag som nu finns inom det statliga bostadsstödet. Även 

beslut om detta bidrag bör hli en uppgift för länsstyrelserna. Slutligen räknar 

jag även med att de beslut enligt kulturminneslagen om kyrkor som RAÄ i 

dag ansvarar för, på några års sikt bör kunna överföras till länsstyrelserna. I 

denna fråga krävs dock först en viss ytterligare beredning. 
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Sammantaget innebär emellertid mitt förslag att uppgiften att fatta beslut 
om enskilda kulturminnen och kulturmiljöer nu koncentreras till länsstyrel

serna. Dessa får därigenom bättre möjligheter att ta ett samlat ansvar för 

rnyndighetsutövningen i fråga om kulturmiljövården i länet samtidigt som an

svarsområdet både vidgas och blir tydligare. Därmed bör kulturmiljövården 

vinna i effektivitet. 

Det ökade ansvaret för kulturmiljövården bör avspeglas i länsstyrelsernas 

interna prioriteringar. Chefen för Civildepartementet kommer senare att ta upp 
denna fråga. · 

Länsmuseemas uppgifter inom kulturmiljövården bör preciseras 

Länsstyrelserna delar ansvaret för den regionala kulturmiljövården med läns

rnuseerna. Länsrnuseerna arbetar med frågor om kulturmiljövård dels utifrån 

initiativ som helt är museets egna, dels såsom stöd till länsstyrelsen. I det 

senare fallet handlar det i hög grad om underlag för länsstyrelsens olika ställ

ningstagande. Utan museernas medverkan skulle kulturmiljövården inte 

kunna fungera. 
I likhet med vad som gäller i förhållandet mellan RAÄ och länsstyrelserna 

finns det emellertid enligt min mening anledning att se över och förtydliga 

roll- och ansvarsfördelningen mellan länsmuseet och länsstyrelsen så att sam

arbetet ger bästa möjliga utbyte. Kulturmiljövården har de senaste åren fått 

förstärkta resurser inom ·bägge organisationerna och därför kan en sådan 

översyn göras utifrån delvis nya verksamhetsförutsättningar. Det kan finnas 
skäl att överväga om staten kan precisera sin önskemål i fråga om länsmu

seernas kulturmiljövård på ett tydligare sätt än vad hittills varit fallet · 

Dessa frågor kommer att behandlas av den utredning som jag avser att till
kalla med uppgift att göra en översyn av statens samlade engagemang i 

museiväsendet. Jag återkommer till museiöversynen i samband med min an

mälan av avsnittet Centrala museer. 

Prioriterade arbetsområden för treårsperioden 

Jag har nu redovisat min uppfattning om huvuddragen i kulturmiljövårdens 

förestående organisationsutveckling. Den skall syfta till att göra det möjligt att 

få genomslag för en effektiv kulturmiljö inom de områden där det bäst 

behövs. 
Med ledning av bl.a. underlaget i RAÄ:s fördjupande anslagsframställning 

vill jag peka ut följande områden för prioriterade insatser under den kom

mande perioden. 

Åtgärder för att värna om kulturarvet och utveckla den kulturella identiteten 

Kulturarvets betydelse betonas i regeringsförklaringen. Den byggenskap och 

den odling från tidigare skeden och generationer som sätter sin prägel på 

städer och kulturlandskap är en oundgänglig del av vårt kulturarv och vår 

identitet. När de inslagen i vår miljö tunnas ut eller försvinner utarmas också 
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vårt kulturarv. Den yttre miljön görs torftigare och blir fattigare på inslag som 
talar om sambanden mellan historia och nutid, om de tankar som styrt män
niskan när hon har format sitt livsrum. 

Enligt min mening sker detta i dag i Sverige i alltför hög utsträckning. 
Trots att medvetenheten om vikten av att vårda kulturmiljön allmänt sett måste 
anses vara mycket större i dag än för kanske bara ett årtionde sedan måste 
man ändå konstatera att miljöns kulturvärden alltför ofta hanteras med ovar
samhet eller med okunskap. Långsiktiga kulturvärden offras fortfarande till 

förmån för intressen som i det korta perspektivet uppfattas som tyngre. Det 
gäller i såväl offentlig verksamhet och planering som i beslut av enskilda om 
mark och byggnader. 

Ytterst är det endast genom förankringen hos de enskilda medborgarna 

som kulturmiljövården långsiktigt kan vinna framgång. Det är genom kunniga 
och engagerade ägargrupper och medborgaropinioner som kulturmiljön ges 
sitt starkaste skydd. 

Det bör därför vara ett fortsatt prioriterat område inom kulturmiljövården 
att verka för spridning av kunskaper om kulturmiljöns innehåll och värden 
och att verka för en förstärkt medvetenhet om kulturarvets betydelse för till

varatagandet av en god livsmiljö. 
I samband med uppgiften att utveckla den kulturella identiteten bör inter

nationaliseringen nämnas. Ökade kunskaper om vårt kulturarv innebär också 

ökade kunskaper om banden till i första hand andra delar av Europa. Synen 

på vårt kulturarv får inte bli provinsiell. Det är en viktig uppgift för RAÄ att 
medverka i det internationella samarbetet om kulturmiljövård. 

Förvaltningen av kulturmiljöer 

Sedan 1988 års ställningstagande om kultunniljövårdens inriktning är det 
uppenbart att ett antal frågor allt mer kommit i förgrunden som handlar om 
hur den långsiktiga förvaltningen skall ordnas av viktiga kulturmiljöer och 
kulturminnen. Den kanske mest vittomfattande frågan gäller här den svenska 

landsbygdens och odlingslandskapets traditionsvärden som måste tas till vara 

inom de villkor som ges av en ny livsmedclspolitik. 
Förvaltare av landskapets kulturvärden är de svenska jordbruksföretagen. 

Kulturmiljövården samverkar med naturvårdsintressena i det särskilda pro

grammet för landskapsvård. Dess syfte är att genom avtal med lantbruksföre
tagare säkra fortsatt hävd av värdefulla landskapsavsnitt. Såsom chefen för 
Miljö- och naturresursdepartementet senare denna dag kommer att föreslå bör 

programmet drivas vidare med kraft såsom en viktig del av livsmedelspoliti
ken. 

För egen del vill jag understryka betydelsen av att detta arbete ges fortsatt 

prioritet inom kulturmiljövården. Uppgiften att värna om kulturlandskapets 
traditionsinnehåll går dock längre och är vidare än de praktiska uppgifter som 

följer av det särskilda programmet. Det kan förutspås att förändringstrycket 

på det svenska landskapet och jordbruksföretagen efter hand kommer att bli 
allt starkare under 1990-talet. Kulturmiljövården måste därför klara av att 

tydligt, konkret och distinkt ange vilka värden och företeelser i landskapet 
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som bär upp de mest betydelsefulla kulturvärdena. Den måste också konkret 
och tydligt kunna anvisa framkomliga vägar att ta dessa värden till vara. 

Vid sidan av de uppgifter som rör kulturlandskapets långsiktiga förvalt

ning finns det ett antal andra förvaltningsfrågor som på olika sätt är aktuella 

och som måste ges hög prioritet i kulturmiljövårdens arbete. Det gäller främst 

de svenska slotten och herrgårdarna, landets industriminnen, de kyrkliga 

kultunniljöerna samt statens kulturegendomar. 

Frågan om förvaltningen av de svenska slotten och herrgårdarna har ett 

nära samband med frågan om odlingslandskapets kulturvärden, där ju herr

gårdsmiljöerna utgör ett viktigt inslag. I enlighet med riksdagens önskemål 

(bet. 1991/92:KrU18 s.21-22) drivs nu arbetet med att skapa en särskild 

stiftelsebildning för förvaltning av kulturegendomar vidare i en nyligen sär

skilt tillkallad arbetsgrupp inom regeringskansliet. Arbetet skall bedrivas 

skyndsamt och målsättningen är att gruppen skall kunna avlösas av en orga

nisationskommitte redan under loppet av år 1993. 

På så sätt förs det arbete vidare som tidigare har behandlats i betänkandet 

(SOU 1991:64) Att förvalta kulturmiljöer. I betänkandet lämnades ett första 

förslag om hur en nationell stiftelse för förvaltning av kulturegendomar kan 

byggas upp. De i betänkandet gjorda övervägandena kommer att ingå i under

laget för arbetsgruppen. 
I nämnda utredningsbetänkande föreslogs också att avdragsrätt skulle 

återinföras för kostnader för drift och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla 
mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter. Denna fråga bereds för närva

rande inom Finansdepartementet. I samband med att regeringen tar fram för

slag rörande beskattning av enskild näringsverksamhet kommer även frågan 

om avdragsrätten att behandlas. Jag räknar med att de problem som den slo

pade avdragsrätten har medfört för bevarande av kulturvärden därvid kommer 
att lösas. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Lundgren. 

Förvaltningen av statens kulturegendomar omprövas i samband med att de 

fastighetsförvaltande myndigheterna och affärsverken görs om till bolag. 

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1992/93:37, bet. 1992/93:FiU8, rskr. 
1992/93: 123) att en ny myndighet, Statens fastighctsverk, skall bildas med 

uppgiften att förvalta de statsegcndomar som bedöms tillhöra det nationella 

kulturarvet. Till Fastighetsverket kommer sålunda att föras viktiga kulturmil

jöer som hittills förvaltats av i första hand Byggnadsstyrelsen, Fortifik:ations

förvaltningen och Domänverket. Finansministern har tidigare denna dag 

föreslagit en kostnadsram på 630 miljoner kronor för investeringar i upp

rustning och underhåll av de kungliga slotten och Rikets fästningar. 

Andra värdefulla byggnader och miljöer kommer att överlåtas till de nybil

dade statliga bolagen men före ägarbytet skall de enligt riksdagens beslut för

ses med beslut om skydd såsom byggnadsminnen. RAÄ har ansvaret för att 

ge underlag för regeringens beslut i dessa frågor. 

Som RAÄ framfört i sin framställning framstår industriminnesvården som 

en av de mest brännande frågorna inom den kulturhistoriska byggnadsvärden 

vad gäller såväl urval som säkerställande och ekonomiskt stöd till upprust

ning och fortsatt vård. 
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Behovet av en långsiktig strategi för att i ett väl avvägt urval dokumentera, 

bevara och uthålligt förvalta det svenska industrisamhällets minnesmärken är 

stort. Det ökar också hela tiden genom den snabba strukturomvandling som 

pågår och som väntas fortsätta under hela 1990-talct. 

Det är en viktig uppgift för RAÄ att skyndsamt förbättra kunskapsläget 

och därefter ta fram ett handlingsinriktat underlag för selektiva åtgärdspro

gram för dokumentation, bevarande, förvaltning och vård. 

Det finns slutligen skäl att fästa ett stort avseende vid Svenska kyrkans 

byggnader och kulturmiljöer i perspektivet av den fortsatta beredningen av 

sambandet mellan kyrkan och staten. Kyrkobyggnaderna utgör en av de vik

tigaste delarna i det byggda kulturarvet. Frågan om villkoren för dess för

valtning måste därför ägnas stor omsorg i den fortsatta beredningen. 

Medverkan i arbetet för en god yttre livsmiljö 

Det tredje prioriterade området för kulturmiljövården är dess medverkan i pla

neringen för en god livsmiljö. Den statliga kulturmiljövårdens uppgift är här 

bl.a. att förtydliga, beskriva och göra sektorns riksintressen kända och accep

terade så att de respekteras i den fysiska planeringen. Den har ett ansvar för 

att biträda kommunerna med underlag och sakkunskap men den måste också 

uppträda så att kommunerna stimuleras att utveckla sin egen kompetens i 

kulturmiljöfrågor och ta det fulla egna ansvaret för kulturvärdena på den lo

kala nivån. 

Det är också angeläget att metoder kan utvecklas för att göra miljökonse

kvensbeskrivningar av kulturmiljövärden i den fysiska planeringen. I fokus 

för den fysiska pla.neringen ligger nu genomförandet av många och stora in

vesteringar i infrastruktur. Det är satsningar som är viktiga för att få fart på 

Sverige. Samtidigt är det oundgängligt att konflikter med kulturmiljöer kan 

uppstå. Dessa kan bara kringgås eller mildras genom beredvillighet till hän

synstaganden från de som ansvarar för exploateringsintresscna och genom 

tydlighet och professionalism från kulturintressena. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att regeringen nyligen beslutat att tilJ

kalla en särskild utredare för en översyn av plan- och bygglagen (1987: 10). I 

uppdraget ingår att studera hur hänsynen till kulturmiljön i planeringen skall 

kunna ökas. 

I arbetet för en god yttre livsmiljö ingår också att möta hoten mot vårt 

kulturarv från luftföroreningarnas skadeverkningar. RAÄ har hittills anvisats 

medel för ett särskilt insatsprogram under två treårsperioder. Detta arbete bör 

fortsätta även under den kommande perioden. 

Jag övergår nu till att redovisa mina förslag till budgetuppföljning av de 

överväganden jag har redovisat. 

') Riksdagl'n /9<J2i93. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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B 27. Riksantikvarieämbetet 

1991/92 Utgift 84 630 1271 

1992/93 Anslag 83 454 000 

1993/94 Förslag 126 452 000 

I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 27 

För myndigheten gäller förordningen ( 1988: 1131) med instruktion för 

riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. 

Myndigheten Rik~antikvarieämbetet och Statens historiska museer omfat

tar Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum, Kungl. myntkabinet

tet, Medelshavsmuseet, institutionen för konservering och ett bibliotek. 

Myndighetens förvaltningskostnader upptas dels under detta anslag, varifrån 

förvaltningskostnaderna för riksantikvarieämbetet (RAÄ) och biblioteket beta
las, dels under anslaget Centrala museer: Myndigheter. 

RAÄ svarar för myndighetens uppgifter inom kulturmiljövård. Biblioteket 

är ett specialbibliotek inom ämnesområdena arkeologi, medeltidens konsthis

toria. numismatik och kulturmiljövård. Det skall svara för biblioteksservice 

inom dessa områden till myndigheten och till forskning, utveckling och ut

bildning. 

Riksantikvarieämbetet 

RAÄ föreslår att myndighetens förvaltningskostnader anvisas under ett 

ramanslag med en planeringsram för perioden 1993/94-1995/96 som uppgår 

till 422 017 000 kr. I beloppet inkluderas vissa medel som nu anvisas över 

anslaget Kulturmiljövård liksom reformmedel för olika ändamål. I sina 
motiveringar för en förstärkt planeringsram utgår RAÄ i första hand från be

hoven avseende de föreslagna prioriterade programområdena samt från 

önskemålet om att öka insatserna för information och kunskapsuppbyggnad 

om kulturmiljöer. 

Föredragandens överväganden 

För Riksantikvarieämbetet (RAÄ) bör anvisas ett ramanslag. Det bör i princip 

omfatta de medel som svarar mot de verksamheter som myndigheten själv 

bedriver. Jag föreslår därför att medel för vissa ändamål överförs till raman

slaget från anslaget Kulturmiljövård. Det gäller dels de medel som tidigare 

under sistnämnda anslag beräknats för fastighetsförvaltning m.m., dels medel 

för de tjänster som RAÄ tillhandahåller åt den regionala kulturmiljövården 

och åt kommunerna för att projektera vård av fornlämningar m.m. Från dessa 

poster förs också vissa medel som använts för att täcka andra kostnader av 

förvaltningskaraktär. 

Vidare bör de medel som under anslaget Kulturmiljövård beräknats för in

formation och utveckling upptas under ramanslaget, liksom RAÄ:s medel för 
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insatser mot luftföroreningarnas skadeverkningar. I informationsmedlen ingår 
de bidrag till organisationer och föreningar som RAÄ fördelar inom kultur
miljövårdens område. 

I enlighet med resultatet av min fördjupade prövning föreslår jag att ansla
get ges en förstärkning med 700 000 kr för RAÄ:s arbete med kulturmiljö

vårdens kunskapsuppbyggnad. 
Jag kommer senare att föreslå att RAÄ skall ha ett sammanhållande ansvar 

för det nya kulturstödet vid ombyggnad m.m. Bland annat för de specialist

kompetenser som då krävs föreslår jag att RAÄ anvisas 500 000 kr. 

Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneut

vecklingen. Därutöver har kostnaderna för verksamhetsanknutna ombygg

nadsåtgärder inräknats i anslaget. Jag har också tagit hänsyn till att en telefo

nisttjänst vid RAÄ bör överföras till Nordiska museet fr.o.m. nästa budgetår. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 

som bör tillämpas. RAÄ kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa 
denna modell. RAÄ kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i 

Riksgäldskontoret och medlen under anslaget B 30. Riksantikvarieämbetet 

förs till detta konto. 

Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav en

ligt bokföringsförordningen (1991:1026) som utgör en förutsättning för lån i 

Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. 

RAÄ :s behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 1,7 miljoner 

kronor för investeringar i ADB. 

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för 
Finansdepartementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar 
av lönekostnadspålägg, finansieringsform för Statshälsan, övergång till lån i 

Riksgäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen Ufr bil. 1 
avsnittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna 

för myndigheterna). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt 

enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här före

slagna beloppet. 

Jag vill slutligen anmäla att regeringen tidigare denna dag uppdragit åt 

RAÄ att redovisa ett delårsbokslut avseende kalenderårsskiftet 1992/93. 
Återkommande revisionsanmärkningar rörande myndighetens årsbokslut kan 

sålunda inte accepteras. Myndigheten måste visa att en kontinuerlig kontroll 
och uppföljning av korrekt redovisat utfall mot budget företas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksantikvarieämbetet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 126 452 000 kr. 
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B 28. Kulturmiljövård 

1991/92 Utgift 100 090 6921 Reservation 40 724 0691 
1992193 Anslag 103 022 000 

1993/94 Förslag 70 213 000 

I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 28 

Från anslaget utgår bidrag enligt förordningen ( 1981 :447) om stat~bidrag 

till vård 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. 10 och 12 §§lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., liksom för bi

drag enligt förordningen (1988:1189) om bidrag till kostnader för undersök

ning m.m. av fast fornlämning liksom medel för täckande av kostnader föran
ledda av undersökningar av fornminnesplatser. 

Anslaget skall dessutom användas för vård och underhåll av de fastigheter 

som står under Riksantikvarieämbetets förvaltning och för vård av fornläm

ningar och kulturlandskap samt för insatser mot luftförorenings- och försur

ningsskador på kulturminnen. Medel ur anslaget utgår slutligen till informa

tions- och utvecklingsverksamhct. 

l . Byggnadsvård 

2. Kulturlandskapsvård och 
fomlärnningsvård 

3. Information och ut
vecklingsverksarnhet m.m. 

4. Insatser mot luftförorenings
och försurningsskador 

Riksantikvarieämbetet 

1992/93 

55 318 000 

28 055 000 

5 256 000 

14 393 CXJO 

Beräknad ändring 

1993/94 

- 10 634 000 

2 526 000 

5 256 000 

-- 14 393 000 

103 022 000 - 32 809 000 

RAÄ föreslår att anslaget tillförs ytterligare 120 mkr för vård av kulturhisto
riskt värdefull bebyggelse och 95 mkr för vård av kulturlandskap och forn

lämningar. 

Föredragandens Överväganden 

För bedömningen av anslagsbehovet vill jag anmäla att regeringen genom ett 

av riksdagen särskilt givet bemyndigande (prop. 1991/92: 150. bet. 

19991/92:FiU30. rskr. 19991/92:350) den 20 augusti 1992 beslutat om att 
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anvisa 40 miljoner kronor till RAÄ för syssclsättningsskapande kulturmiljö
arbeten. Riksdagen har också beslutat om kraftiga medelsförstärkningar till 
länsarbetsnämnderna för beredskapsarbeten. Jag räknar med att betydande 
insatser för vården av kulturminnen kommer att kunna utföras med stöd av 
dessa resurser. 

Jag har i min föredragning under anslaget Riksantikvarieämbetet redovisat 
mina förslag till omdispositioner mellan detta och förevarande anslag. Om
dispositionerna innebär att detta anslag i princip renodlas till att omfatta de 

anslagsmedel för bidrag till olika kulturmiljöändamål som anvisas till RAÄ 
men där myndigheten ges bemyndigande att delegera beslutsrätten till länssty
relserna. Enligt min bedömning är det av stor betydelse för verksamhetsut

vecklingen inom kulturmiljövården att delegeringen kommer till stånd. 

Jag övergår nu till att redovisa på vilket sätt besluten om kulturmiljövår
dens bidragsanslag bör överföras till länsstyrelserna. 

RAÄ bör få regeringens bemyndigande att till länsstyrelsen överlåta beslu

tanderätten över bidrag till kulturmiljövård, liksom dispositionsrätten till de 
aktuella anslagsmedlen. 

Ett problem är att medlen är alltför knappa för att det skall vara menings
fullt att göra en fast fördelning mellan länsstyrelserna - bl.a. skulle möjlighe
ten att göra större enskilda insatser försvinna. För ett effektivt resursutnytt

jande krävs en annan ordning som medger större flexibiliteL Denna kan enligt 

min mening åtstadkommas på följande sätl 
Medlen bör årligen fördelas mellan länen på grundval av statistik och 

länsstyrelsernas underlag. För att underlätta länsstyrelsernas framförhållning 

anger RAÄ även planeringsramar för vilka lägsta anslagsbelopp som resp. län 
bör kunna räkna med under en treårsperiod framåt. RAÄ och länsstyrelserna 
ges dessutom bemyndigande att överföra upp till 10 % av medlen mellan 
anslags posterna. 

De olika specifierade ändamål, som bidragsgivningen från RAÄ i dag 

täcker, sammanförs under tre huvudändamål, nämligen bidrag till byggnads
vård, bidrag till vård och undersökningar av fornlämningar samt bidrag till 
vård av kulturlandskap. 

Tills vidare bör dock de medel undantas från delegeringen som används 
för bidrag till vård och underhåll av kyrkor, kyrkliga inventarier, liksom vård 
av kyrkor m.m. på Gotland. Delegering bör inte heller ske avseende runvård, 

inlösen av fornfynd eller ersättningar till ägare vid byggnadsminnesförkla
ringar enligt 3 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 

Förevarande anslag bör såsom en följd av mina förslag renodlas till att 
huvudsakligen innehålla de medel, som länsstyrelserna får besluta om. Dele

geringen kommer att följas upp genom en ny bidragsförordning och genom 
bestämmelser i regleringsbrevet. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kulturmiljövård för budgetåret 1993/94 anvisa ett reserva

tionsanslag på 70 213 000 kr. 

B 29. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet 

1991/921 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

1000 
1 ()()() 

I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 29 

Under detta anslag tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr för sådana 

undersökningar och utredningar som föranleds av lagen (1988:950) om 

kulturminnen m.m. och som på uppdrag av statlig eller kommunal myndighet 

eller enskild utförs av riksantikvarieämbetet mot avgift. 

Föredragandens överväganden 

Som jag nämnt tidigare i min föredragning har den s.k. HUR-utredningen 

(Ku 1992:01) nyligen avslutat sitt uppdrag med en översyn av formerna för 

den arkeologiska uppdragsverksamheten. I uppdraget har ingått au lämna 

förslag om förutsättningarna för att skilja RAÄ:s uppdragsverksamhet från 

myndigheten och att lämna förslag om nytt huvudmannaskap. Utredaren skall 

också lämna förslag om bl.a. hur ett upphandlingsförfarande skall kunna 
tillämpas när länsstyrelsen utser den som skall utföra arkeologiska uppdrag i 

samband med exploateringstillständ enligt lagen om kulturminnen m.m. 

Jag räknar med att för riksdagen kunna redovisa resultatet av den fortsatta 

beredningsprocessen av detta ärende i 1994 års budgetproposition. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksanti/...-varieämbetet: Uppdragsi-erksamhet för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

B 30. Kulturstöd vid ombyggnad m.m. 

Nytt anslag (förslag) 120 ()()() ()()()1 

1 Medel för ändamålet har under budgetåret 1992/93 anvisats som till äggslån för 
ombyggnad av k-ulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m. under anslaget B 33 
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Utredningen om kulturstöd vid ombyggnad och underhåll 
av bostäder 

Med anledning av de förändringar som beslutats inom det statliga bostadsfi
nansieringssystemet har det blivit nödvändigt att ompröva formen för kultur
stöd inom bostadsbyggandet. 

Genom beslut den 27 maj 1992 bemyndigade regeringen chefen för 
Kulturdepartementet att tillkalla en särkild utredare med uppgift att utarbeta ett 
förslag om förenklat stöd till bevarande av kulturvärden vid ombyggnad och 

underhåll av bostäder m.m. Utgångspunkten för utredaren var att ett fortsatt 

kulturstöd till bostäder, som komplement till det allmänna statliga ombygg
nadsstödet, framgent kommer att vara av central kulturpolitisk betydelse och 

att det är viktigt att bostadsstödet är utformat så att det främjar ett långsiktigt 
tillvaratagande av bebyggelsens kultur- och miljövärden. 

Utredaren avlämnade i september betänkandet (SOU 1992: 107) Kulturstöd 

vid ombyggnad. En sammanfattning av betänkandet bör fogas till protokollet 
i detta ärende som bilaga 12.8. 

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna 
och en sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 12.9. 

1 Inledning - nuvarande ordning 

Staten medverkar tifl bostadsfinansieringen genom att lämna räntebidrag. 
Räntebidrag utgår både vid nybyggnad och ombyggnad. Vid ombyggnad av 
bostadshus med kulturhistoriskt värde kan ett kompletterande stöd i form av 

förhöjt bidragsunderlag och tilläggslån utgå. I speciella fall kan tilläggslån 
också utgå till undersökning av fast fornlämning i samband med byggande av 
bostadshus i tätorter. Närmare bestämmelser om långivningen finns i förord
ningen (1983: 1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m. 

Riksdagen fastställer årligen en gemensam ram för tillstyrkan av förhöjt 

bidragsunderlag och tilläggslån. Ramen för budgetåret 1992/93 uppgick till 
170 miljoner kronor (bet. 1991/92:BoUl 1, rskr. 1991192: 152). Av denna av
såg högst 10 miljoner kronor tilläggslån till arkeologiska undersökningskost
nader i samband med bostadsbyggande. Ansvaret för hur medlen prioriteras 
åvilar Riksantikvarieämbetet (RAÄ). 

I regel medges en förhöjning av bidragsunderlaget i första hand upp till 

avkastningsvärdet för fastigheten. Därefter utgår tilläggslån för den del av 
kostnaderna som huset inte kan bära, eller förränta, via hyresintäkter. Till

läggslånet är ränte- och amorteringsfritt de första fem åren. Därefter skall det 
omprövas till den del av kostnaden som kan beräknas täckas av avkastnings

värdet. I vissa fall kan lånet avskrivas. Tilläggslån lämnas endast till bostads
hus som har förklarats eller kan förklaras som byggnadsminne. 

Utöver detta kan kostnader som betingas av kulturhänsyn även ingå i det 
ordinarie bidragsunderlaget. Enligt räntebidragsförordningen är förutsättning

en för att förhöjt bidragsunderlag skall kunna utgå att de antikvariska mer-
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kostnaderna inte ryms inom det ordinarie bidragsunderlaget. En stor del av de 
åtgärder som betingas av kulturhänsyn har fått stöd på det sättet 

Reformerat bostadsstöd 

Statens stöd för bostadsfinansieringen är nu föremål för en genomgripande 
och långsiktig förändring. Syftet är att minska bostadssektoms belastning på 
statsbudgeten samt att bryta den kraftiga byggkostnadsutvecklingen under 

senare år. Riksdagen har beslutat om ett reformerat stödsystem för projekt 
som påbörjas efter år 1992 (prop. 1991/92:150 bil. 1:5 s. 42-55, bet. 

1991/92:BoU23, rskr. 1991/92:343). 
Förändringarna innebär i korthet att räntebidragen för ny- och ombyggnad 

av bostadshus successivt avvecklas, varvid bidragssystemet förenklas och 
underlaget för räntebidrag helt bestäms efter schabloner. För ombyggnader 
gäller bl.a. att bidragsunderlaget inte får överstiga 80 % av bidragsunderlaget 
för motsvarande nybyggnad. Möjligheten till förhöjning av bidragsunderlaget 
för antikvariska merkostnader försvinner. Motivet är att bostadssubventio

nema i form av räntebidrag så långt som möjligt bör ges på villkor som är 
oberoende av den faktiska kostnaden. 

Konsekvensen av det nya systemet blir att det generellt blir dyrare att 

bygga om på grund av ökade kapitalkostnader. Till någon del motverkas för
dyringarna av att den allmänna kostnadsutvecklingen har brutits och sannolikt 
kommer att pressas ner ytterligare. De allmänna kostnadsökningama kommer 
att drabba alla fastigheter, alltså även kulturfastigheter. 

Fördyringarna kommer sannolikt att medföra att ombyggnadsverksamhe

ten dämpas kraftigt. Ur kulturmiljövårdens synpunkt är detta ingen nackdel. 
En stor del av de byggnader som tidigare var omoderna och halvt förfallna 
har redan byggts om. I tur för upprustning står nu de halvmoderna husen och 
även de hus som uppfördes på 30-, 40- och 50-talen. När en ombyggnad 

trots fördyringarna blir aktuell kommer byggherren att granska varje kostnad 
på ett helt annat sätt än i dag. Antikvariska merkostnader kommer då att bli 

svåra att täcka. Det är dessa merkostnader som det finns anledning att ge lätt

nader för. 
I och med att det nya bostadsfinansieringssystemet inte tar hänsyn till 

faktiska kostnader, utan grundas på schabloner, kommer det att bli svårt att 

finansiera upprustning av de kulturhus som på grund av att de är nedgångna 
eller behäftade med speciella skador blir exceptionellt kostsamma att åtgärda 
I värsta fall kan man befara en ny rivningsvåg om några år. En förutsättning 

för att detta inte skall inträffa är att ombyggnadsverksamheten blir dämpad så 

att de medel som finns för kulturstöd räcker till. 
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2 Huvudprinciper för utformningen av stödet till 
kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse 

Mitt förslag: Det befintliga räntebidrags- och tilläggslånestödet för 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse omvandlas till engångsbidrag. 
Detta bidrag bör inte vara formellt knutet till statens generella stöd till 
bostadsbyggandet. Stödet bör dock även i fortsättningen huvudsak

ligen vara förbehållet bostadshus. Anslaget bör benämnas Kulturstöd 
vid ombyggnad m.m. och beslutsramen uppgå till 160 miljoner kronor 
årligen. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Kommitren 

har dock föreslagit att stödet bör uppgå till 170 miljoner kronor årligen. 
Remissinstansernas synpunkter: Samtliga remissinstanser tillstyrker 

i stort utredningens förslag. Med undantag för Statskontoret anser remiss

instanserna emellertid att det föreslagna stödet är alltför knappt tilltaget för att 
motsvara behoven vid upprustningar av kulturhistoriskt värdefulla bostads

hus. Negativa konsekvenser för möjligheterna att ta till vara bebyggelsens 

kulturvärden och för möjligheterna att genomföra ombyggnadsprojekt med ett 
knappt stöd redovisas. 

Skälen för mitt förslag: Stödet till upprustning av kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse måste ses i ett större samhällsekonomiskt sammanhang. 
Den pågående lågkonjunkturen och det höga ränteläget har medfört att de 
ekonomiska villkoren för att finansiera ombyggnader generellt är sämre än 

tidigare. Samhällets omfattande stöd till bostadsbyggandet skall minskas, 
bankerna ställer höga krav på säkerhet och fastighetsägarna tar större hänsyn 
till risk i sina kalkyler. 

Många ombyggnader och underhållsåtgärder i den kulturhistoriskt värde
fulla bebyggelsen skulle över huvud taget aldrig kunna finansieras utan rän
tebidrag eller någon annan form av subvention. 

Ett kulturstöd kan ges antingen i form av ett engångsbidrag eller fördelat 
över tiden i form av räntebidrag eller lån. För mottagaren, fastighetsägaren, 
får stödformerna olika inverkan på lönsamhet, risk och likviditet samt resultat 

och balansräkning. För staten inverkar stödformen på behovet av administra
tion och på möjligheten att ställa långsiktiga villkor på mottagaren. 

För egen del har jag funnit att engångsbidrag är den stödform som såväl ur 

fastighets- som ur samhällsekonomisk synpunkt är att föredra. Samma 

summa i form av ett engångsbidrag borde ge en större kulturbevarande effekt 

än ett lån eller ett räntebidrag, med dess osäkra framtida villkor. I den nuva

rande situationen torde många fastighetsägare uppleva en stor osäkerhet inför 
framtiden. Ett engångsbidrag är enkelt att förstå och kalk-ylera, vilket minskar 
osäkerheten och gör att förräntningskravet sjunker. En positiv effekt är också 

att ett engångsbidrag reducerar fastighetsägarens initiala likviditetsproblem. 
Fördelarna med ett engångsbidrag för staten är att det är administrativt 

enkelt att hantera och att det redan finns erfarenhet inom den antikvariska 
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organisationen att administrera bidrag. Stödet kan då också samordnas med 

RAÄ:s ordinarie bidragsgivning till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyg

gelse. En annan faktor är att belastningen på statsbudgeten framgår direkt 

Tydligare styrning mot bevarandemål 

En omvandling av stödet till ett rent kulturbidrag ger möjligheter till klarare 

styrning av insatserna. Det nuvarande stödet ingår som en del av bostads

finansieringssystemet, som bl.a. syftar till att förbättra bostäder ur bostads

social synvinkel. I vissa avseenden kan detta innebära en målkonflikt. De 

kulturhistoriska kraven på autencitet och små ingrepp kan stå i motsats till de 

de bostadssociala kraven på utrymmes- och hygienstandard. Likaså har det 

hittillsvarande systemets konstruktion styrt mot stora engångsinsatser där 

fönsterbyten, omfattande intcriörförändringar med flera kulturhistoriskt 

oönskade åtgärder har ingått. Den frikoppling av kulturstödet från bostadsfi

nansieringen som här föreslås ger däremot möjligheter att rikta de statliga 

kulturbidragen till sådana åtgärder som är kulturhistoriskl motiverade och 

önskvärda. 

För kulturmiljövården är det väsentligt att kunna bistå ägare med stöd till 

renovering och underhåll. För att husens kulturhistoriska värden skall beva

ras på bästa sätt är det en fördel om husen i stället för att byggas om under

hålls och moderniseras varsamt efter hand som nya behov uppstår. Sannolikt 

kommer det nya generella bostadsfinansieringssystemet att få den ur kultur

miljösynpunkt positiva konsekvensen att ombyggnaderna i framtiden blir 

mindre genomgripande än de hittills varit. Det omvandlade kulturstödet bör i 

fortsättningen inte bara kunna utgå vid ombyggnad. utan också för att täcka 

antikvariska överkostnader vid renovering och underhåll. Stödet bör benäm

nas Kulturstöd vid ombyggnad m.m. 

Fortsatt inriktning mot bostadshus 

En annan fråga är om det är berättigat att även i fortsättningen ge kulturstöd 

riktat till en bestämd byggnadskategori, dvs. bostadshus. Bland annat med 

hänsyn till de redovisade stora behoven inom detta område anser jag att det 

finns anledning att förbehålla stödet för insatser i det äldre bostadsbeståndet · 

Kulturstödet bör dock inte vara formellt knutet till statens generella stöd till 

bostadsbyggandet. även om det i första hand skall utgå i samband med om

byggnader som delfinansieras med de generella räntebidragen. 

Bidragsgivningens omfattning 

Kulturstöd vid ombyggnad bör lämnas inom en årlig beslutsram på I 60 mil

joner kronor. Beloppet kan jämföras med den hittills gällande ramen för 

tilläggslån och förhöjt bidragsundcrlag om 170 miljoner kronor. Jag har 

emellertid funnit att det nya bidraget bör beräknas till den något lägre nivån. 

dels med hänsyn till att ett bidrag bör vara av större värde för en fastighets

ägare än ett motsvarande tilläggslån. dels med tanke på att en del av kultur

stödet bör utgå genom en möjlighet för fastighetsägarna att i vissa fall erhålla 
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ett förhöjt bidragsunderlag inom ramen för den generella bostadsfinansie
ringen. Jag återkommer senare till frågan. Beträffande remissinstansernas 
kritik mot att kulturstödet beräknas alltför knappt vill jag erinra om att den 
utredning, vars förslag jag här har redovisat och bedömt, har haft till uppdrag 
att klargöra lämpligheten av och formerna för en omvandling av det 
existerande kulturstödet till bidrag. Mot den bakgrunden har således inte 
någon samlad värdering av stödbehovet gjorts. 

3 Stöd till sammanhållna bostadsmiljöer 

Mitt förslag: Bedömning av antikvariska överkostnader skall tilläm
pas efter samma principer som gäller för befintligt byggnadsvårdsbi
drag. I fortsättningen bör stöd utgå till bostäder och komplementbe
byggelse i vid mening. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 
Remissinstansernas synpunkter: Samtliga remissinstanser som yttrat 

sig i frågan tillstyrker förslaget. 
Skälen för mitt förslag: Det är angeläget att främja bevarandet av hela 

och sammanhållna bostadsmiljöer. Mot bakgrund av detta bör begreppet bo
städer ges en vid definition. Kriterierna för vad som är stödberättigad över
kostnad bör jämställas med kriterierna för det befintliga bidragssystemet för 
byggnadsvård, som handhas av RAÄ. I fortsättningen bör stöd sålunda utgå 
till komplementbebyggelse i vid mening, under förutsättning att bostäder är 
dominanta i miljön. Således bör stöd exempelvis kunna utgå till lokaler i bo
stadshusens bottenvåningar i en stadsmiljö, eller till en matbod som ligger 
intill mangårdsbyggnaden på landsbygden. Stöd bör också kunna utgå till be
varandet av en miljöbild vid sidan av själva bostadshusen, som parkytor, 
staket, gatubeläggningar och dylikt. 

4 Differentierat stöd till byggnader med olika kulturhistoriskt 
värde 

Mitt förslag: Byggnadsminnesvärd bebyggelse och byggnader i om
råden av riksintresse skall kunna ges bidrag med upp till 90 % av de 
kulturhistoriska merkostnaderna. Byggnader av större kulturhistoriskt 
värde i allmänhet skall kunna ges bidrag med upp till 50 % av de kul
turhistoriska överkostnaderna. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 
Remissinstansernas synpunkter: Samtliga remissinstanser som yttrat 

sig i frågan tillstyrker förslaget. 
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Skälen för mitt förslag: Inom det befintliga systemet för bygg
nadsvårdsbidrag hanteras bidragen i två nivåer. Byggnadsminnesvärd bebyg
gelse och bebyggelse inom områden av riksintresse kan få bidrag med upp till 

90 % av de kulturhistoriska överkostnaderna, och byggnader med större 

kulturhistoriskt värde i allmänhet kan få bidrag med upp till 50 % av över

kostnaden. Dessa regler är enkla att hantera och förstå, och de har därför 

fungerat på ett tillfredsställande sätL För att få ett administrativt lätthanterligt 

system är det därför rimligt att byggnadsvårdsbidragets regler för differentie

ring överförs och tillämpas inom det nya omvandlade stödet till bostadshus. 

Beträffande bebyggelsen inom områden av riksintresse kan förtydligandet 

göras att med detta avses sådana byggnader som är av betydelse för de 

kulturvärden som konstituerar riksintresset 

5 Krav och villkor för stöd 

Min bedömning: Bestämmelser om krav och villkor för stöd bör 

regleras i en förordning. Det är angeläget att byggnadsminnesförkla

ringar genomförs. 

Kommittens bedömning: Har förordat ett striktare krav på att bygg

nadsminnesförklaringar skall genomföras i samband med att större bidrag 

utgår. 
Remissinstansernas synpunkter: Frågan om skydd för de byggnader 

som fått kulturstöd diskuteras av de olika antikvariska myndigheterna. Syn
punkterna kan sammanfattas med att en bred enighet råder om att det är 

angeläget att byggnader som fått statligt stöd bevaras för framtiden. Särskilt 

länsstyrelserna framhåller emellertid att en strikt tillämpning av ett krav på 
byggnadsminnesförklaring i samband med bidragsgivningen riskerar att göra 

stödsystemet alltför svårt att administrera. Flera instanser förordar att frågan 

om skyddsbestämmelser övervägs ytterligare. 
Skälen för min bedömning: Bestämmelser om krav och villkor för 

stöd bör regleras i en förordning. Det ankommer därutöver på RAÄ att ut

färda erforderliga allmänna råd. I bostadsfinansieringssystemet har något 

formellt skydd inte införts för att säkerställa det statliga kulturstödet, dvs. för 

att garantera att den stödda åtgärden inte omintetgörs efter ett tag genom 

exempelvis en ny ombyggnad. Byggnadsminnesförklaring och skyddsbe

stämmelser i detaljplan är de skyddsinstrument som har en rättsligt bindande 

verkan, men ingendera har i praktiken kommit till användning i någon större 

utsträckning i samband med lånegivningen. Jag anser att en strävan bör vara 

att de statliga insatserna i ökad utsträckning tryggas genom byggnadsminnes

förklaringar. Läns- och landsantikvarierna har dock framfört farhågor för att 

man inte kommer att hinna genomföra erforderliga byggnadsminnesförkla

ringar. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till att det nuvarande systemet 

har fungerat tillfredsställande och inga uppgifter har framkommit om att hus 
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som har fått kulturstöd har förstörts, bör formerna för byggnadsminnesför
klaring och skyddsbestämmelser övervägas ytterligare. I ett sådant samman
hang bör också förhållandet mellan kulturstödet och lagens (1988:950) om 
kulturminnen m.m. (KML) regler om ersättning till fastighetsägare vid bygg
nadsminnesförklaring behöva ses över. 

Länsstyrelsen har möjlighet att med stöd av 3 kap. 6 § KML besluta om 
anmälningsplikt till länsstyrelsen innan en byggnad som kan komma i fråga 

för byggnadsminnesförklaring rivs eller väsentligt ändras. Jag vill erinra om 
att länsstyrelserna kan använda denna bestämmelse i samband med att ett mer 

omfattande kulturstöd ges till en ombyggnad och en byggnadsminnesförkla
ring av olika skäl inte kan genomföras omedelbart i samband med upprust
ningen. 

6 Ansvaret för stödet och anslagsform 

Mitt förslag: Stödet bör så långt möjligt anpassas till formerna för 

Riksantikvarieämbetets befintliga byggnadsvårdsbidrag. Medel för 
kulturstödet bör anvisas som ett förslagsanslag som disponeras av 

Riksantikvarieämbetet En årlig beslutsram bör fastställas. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 
Remissinstansernas synpunkter: Samtliga remissinstanser som yttrat 

sig i frågan tillstyrker förslaget. 

Skälen för mitt förslag: I dag har Boverket ansvaret för anslaget till 
förhöjt bidragsunderlag och tilläggslån, medan RAÄ har ansvaret för hur till
styrkanderamen utnyttjas. I och med att stödet omvandlas till ett rent kulturbi

drag bör RAÄ överta hela ansvaret för anslaget. 
RAÄ har sedan länge ett system för byggnadsvårdsbidrag med väl inarbe

tade rutiner för hantering och handläggning. Det nya kulturbostadsstödet bör 
så långt möjligt anpassas till fonnerna för RAÄ:s byggnadsvårdsbidrag. 

Det nuvarande kulturstödet disponeras genom ett förslagsanslag, som är 

kopplat till en årlig beslutsram. Det är väsentligt att budgettekniken på denna 
punkt inte ändras när RAÄ övertar anslaget. Beslut om stöd och reservation 
av medel görs innan bygget startar, medan det nonnalt dröjer minst ett eller 

två år innan ombyggnaden kan slutbesiktigas och medlen betalas ut 
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7 Handläggning 

Mitt förslag: Riksantikvarieämbetet bör ha ett sammanhållande 
ansvar för anslagets användning, men bör delegera kulturstödsramcn 

till länsstyrelserna. Länsbostadsnämnderna bör biträda länsstyrelsernas 

kultunniljöenheter i handläggningen. 
Fastighetsekonomisk kompetens bör tillföras Riksantikvarieämbetet 

för rådgivning, uppföljning, utvärdering m.m. 

Erforderliga resurser för administrationen bör garanteras. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstansernas synpunkter: Samtliga remissinstanser som yttrat 

sig om möjligheten att delegera besluten om stöd från RAÄ till länsstyrelserna 
ställer sig positiva till förslaget. Remissinstanserna anser att länsstyrelserna 

kommer att vara väl skickade att handlägga ärendena om länsbostadsnämn

derna intregreras inom länsstyrelserna. Företrädare för länsstyrelserna fram
håller emellertid att uppgiften innebär en inte obetydlig belastning på länssty

relsen vars kostnader måste täckas. 

Skälen för mitt förslag: Jag har tidigare i mitt förslag under anslaget 

Kultunniljövård redovisat mina överväganden om att låta RAÄ delegera 

beslut om förekommande bidragsmedel till länsstyrelserna fr.o.m. budgetåret 

1993/94. En delegering av beslut om kulturstöd vid ombyggnad bör i konse

kvens med detta genomföras samtidigt. Jag avser att senare återkomma till 

regeringen om bemyndigande för RAÄ att göra en sådan delegering. 

Jag föreslår att delegeringen av kulturstödet hanteras på följande sätt. 
Medlen bör anvisas över RAÄ:s anslag. RAÄ bör i sin tur fördela ramen och 
delegera beslutanderätten till länsstyrelserna. Varje länsstyrelse bör få en egen 

ram med ett visst garanterat grundbelopp för en treårsperiod i taget. Detta 
grundbelopp baseras på statistik över medelsbehoven under de närmast före

gående åren. Grundbeloppet omprövas vart tredje år eller vid större anslags

förändringar. En mindre del av det totala anslaget bör fördelas vid varje bud

getårskifte till extraordinära satsningar i vissa län det året 
Ett system med treåriga planeringsramar kommer sannolikt att innebära 

stora fördelar när det gäller ombyggnadsstödet. För många länsstyrelser 

kommer det att underlätta arbetet när möjlighet ges att kunna långtidsplanera 

och ha en bättre framförhållning. 

Kompetensfrågor 

Det föreslagna nya systemet kommer att innebära en del väsentliga föränd

ringar beträffande handläggningen som en följd av att kulturstödet frikopplas 

från den generella bostadsfinansieringen och att medlen och besluten föreslås 

bli delegerade från RAÄ till länsstyrelserna. Ett nära samarbete mellan läns

styrelsernas kultunniljöenheter och länsbostadsnämndema förutsätts finnas 

kvar. 
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Jag vill i detta sammanhang erinra om Statskontorets utredning om in

ordning av länsbostadsnämnderna i länsstyrelserna. Om förslaget genomförs 

kommer handläggningen att helt skötas inom länsstyrelserna och deras sam

lade ansvar för bidragets hantering och utbetalning blir entydig. 
Det nya systemet för kulturstöd kommer att innebära att utbetalning av 

stödet överförs från Boverket till kulturmiljövårdens organisation. I den mån 
kostnaderna för utbetalningarna inte ryms inom RAÄ:s ordinarie förvaltnings

resurser torde de få belasta bidragsanslaget 

Mina förslag förutsätter även ett visst resurstillskott till RAÄ. Jag har vid 

min beräkning av RAÄ:s anslag tagit hänsyn till detta behov. 

Effektivitetsvinster genom förenklad hantering 

En ansökan om stöd till ombyggnad av ett kulturhistoriskt värdefullt hus 

passerar i dag många instanser. Mitt förslag innebär en reduktion med tre eller 
fyra instanser vilket i sig medför en påtaglig förenkling. 

Den nya bostadsfinansieringen förutsätter inte någon kommunal medver

kan genom de s.k. fönnedlingsorganen. En delegering av beslutanderätten 

över medlen från RAÄ till länsstyrelserna föreslås. Alla kulturstödsärenden 

kommer i framtiden att handläggas av länsstyrelsernas kulturmiljöenheter, 

med länsbostadsnämnden som remissinstans vid behov. Om myndighetsan

svaret för stödet dessutom överförs från Boverket till RAÄ försvinner ytterli

gare en instans. 

Den planerade delegeringen i kombination med reduceringen av antalet 

handläggande instanser kommer att innebära en avsevärd effektivisering. 

Dubbelarbete försvinner, handläggningstider kortas och man kommer att få 

ett bättre grepp om den totala resursanvändningen. 

8 Vissa insatser inom ramen för bostadsfinansieringen 

Mitt förslag: En viss begränsad kulturinsats bör finnas inom ramen 
för den generella bostadsfinansieringen. Kulturhistoriskt motiverade 

anpassningskostnader vid ombyggnad skall kunna medföra en höjning 

av bidragsunderlaget. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstansernas synpunkter: RAÄ, HSB:s Riksförbund, SABO, 

Länsstyrelserna i Stockholms län, Göteborgs och Bohus län samt Västernorr

lands län och Föreningen Sveriges länsantikvarier tillstyrker förslaget. 

Sveriges fastighetsägareförbund anser att förslaget är alltför begränsat, 

eftersom det enbart gäller s.k. anpassningskostnader. Boverket avstyrker ut

redningens förslag i denna del. Verket anser att det inom det nya beslutade 

bostadssystemet inte finns någon möjlighet att inräkna sådana anpassnings

kostnader som utredningen syftar.på, eftersom åtgärderna i sig själva inte är 
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bidragsberättigade. Boverket föreslår i stället att man inom ramen för det nya 

bostadsstödet tar bort maxgränsen på 120 kvm för de kulturhistoriskt värde

fulla bostadshusen, eftersom det sannolikt inte kommer att bli möjligt att för

ränta överkostnaden för stora lägenheter på marknadsmässiga villkor. 

Skälen för mitt förslag: En möjlighet till förhöjning av det ordinarie 

bidragsunderlaget för ombyggnad, upp till samma nivå som gäller för ny

byggnad, för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen kan ge stora vinster 

i administration och effektivitet till en rimlig kostnad. 

I en enkät till länsantikvarierna har framkommit att huvuddelen av den 

stora mängd ärenden där ett statligt kulturstöd ryms inom det ordinarie bi

dragsunderlaget är ärenden som avser ansökningar om bidrag med mindre 

belopp. Den omläggning som nu genomförs kommer sannolikt att medföra att 

en mängd ansökningar om sådana mindre belopp kommer att uppkomma som 

anspråk på kulturramen. 

Jag har utifrån dessa förhållanden dragit slutsatsen att det, utan att det 

äventyrar målsättningen om avregleringen av bostadssubventionerna, kan 

vara rationellt att inom det nya stödets ram behålla en viss möjlighet till för

höjt bi<lragsunderlag för antikvariska merkostnader. Detta åstadkoms pii följ

ande sätt. 

En förhöjning bör kunna utgå endast för kulturhistoriskt motiverade an

passningskosmader. Anpassningskostnader kan uppstå när nödvändiga in

grepp skall utföras på sådant sätt att de märks så litet som möjligt. 

Det bör här enbart vara fråga om anpassningskostnader som samman

hänger med stödberättigade åtgärder, dvs. åtgärder som ingår i hidragsunder

laget. Som tidigare redovisats bör man i övrigt normalt inbegripa anpass

ningsätgärder vid ombyggnader i de åtgärder som faller under det generella 

varsamhetskravet i plan- och bygglagens 3 kap. I 0 §. Sådana anpassnings

åtgärder hör därför inte betraktas som kulturhistorisk överkostnad och vara 

berättigat till kulturstöd. 

Förhöjningen bör vara förbehålkn ombyggnader som är av den omfatt

ningen au projektet i kostnadshänseende överskrider gränsen för schablonen 

för ombyggnad, dvs. bidragsunderlaget kommer att uppgå till 80 % av bi

dragsunderlaget för nybyggnad. I detta fall bör finansieringsutrymmet mot

svarande upp till de återstående 20 % inom bidragsunderlaget för motsva

rande nybyggnad kunna utnyttjas för att täcka de antikvariskt motiverade an

passningskostnaderna. 

För en sådan ordning talar att "80-procentsbegränsningen"' motsvarar ett 

teoretiskt beräknat markvärde som ingår i nybyggnadsschablonerna. Rivning 

och ändrad markanvändning bör emellenid inte ses som något generellt alter

nativ till ombyggnad av de kulturhistoriskt värdefulla bostadshusen. Avsikten 

är ju att de skall bevaras och nybyggnadsrätten är följaktligen många gånger 

utsläckt i detaljplanen. Det är därmed i många fall tveksamt om tomtmarken 

isolerat över huvud taget kan åsättas något faktiskt värde. 

Intyg om det antikvariska värdet bör vara en förutsättning för att det extra 

stödet skall kunna utgå. Förhöjningen bör inte ramhegränsas. 
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Beträffande mindre omfattande ombyggnader där de sammanlagda kostna

derna inte når upp till "80-procentstaket", bör en fördyring på grund av an

passningsåtgärder kopplade till ombyggnaden på ett naturligt sätt kunna ingå i 

den skälighetsbedömning som sker inom ramen för beräkningen av bidrags

underlaget för räntebidrag. Redan själva grundkostnaden för åtgärden måste 

ju skälighetsbedömas eftersom det inte finns några bidragsschabloner att 

tillämpa för den underliggande stödberäkningen. 

Efter hand som bostadssubventionerna minskar kommer värdet av stödet 

att minska. Under tiden kan ett stort antal mindre bidrag, som annars skulle 

gå över kulturramen. hanteras på ett enklare sätt 
Mitt förslag innebär vissa ändringar i förhållande till riksdagens tidigare 

ställningstagande om stödet till bostadsfinansieringen (prop. 1991/92:150 bil. 

1:5, bet. 1991/92:BoU23, rskr. 1991/92:343) enligt vilket ett förhöjt bidrags

underlag som jag nu förespråkat inte skulle kunna utgå. Jag har i denna fråga 

samrått med statsrådet Lundgren. 

9 Utformning och hantering av stöd till arkeologiska 

undersökningar vid bostadsbyggande 

Mitt förslag: Tilläggslånen för undersökning av fast fornlämning 

omvandlas till bidrag. Nuvarande regler för stödet behålls i huvudsak, 

men bidrag bör inte utgå om exploatering står i motsats till antikvariska 

värden. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstansernas synpunkter: Det är enligt Kommunförbundet 

mycket viktigt att det finns klara kriterier för när RAÄ eller länsstyrelsen skall 
kunna vägra bidrag när särskilda antikvariska värden kan komma att skadas. 

Skälen för mitt förslag: En omvandling av tilläggslånen för under

sökning av fast fornlämning till engångsbidrag innebär administrativa fördelar 

av likartat slag som jag tidigare redovisat beträffande tilläggslänen för bo

stadshus. Genom att samordna beslut enligt kulturminneslagen om tillstånd 

till ingrepp i fast fornlämning och bidragbeslutet inom en myndighet, länssty
relsen, kan väsentliga administrativa rationaliseringsvinster uppnås. 

Motsvarande gäller även en samordning med det föreslagna decentralise

rade bidraget enligt förordningen (1988: 1189) om kulturminnen m.m. till 

kostnader för undersökning m.m. av fast fornlämning. De båda bidragen bör 

samordnas så långt som möjligt vid handläggningen. Överföringar mellan an

slagspostema bör kunna göras. 

Jag har inte funnit anledning att ändra villkoren för stödet. En viss juste

ring av reglerna och ett förtydligande av ändamålsbeskrivningen behövs 

dock. Den sakkunskap som finns inom linsbostadsnämndcma kommer även 
i fortsättningen att behövas för att ta fram underlag för att beräkna bidraget~ 

storlek. 
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Liksom tidigare bör stödet begränsas till enbart visst bostadsbyggande och 

endast avse direkta arkeologiska kostnader. Kostnader för maskiner och 

grovarbetskraft, liksom kringkostnader av olika slag, bör betalas av företaget. 
Stödet bör begränsas till att avse undersökningar av fornlämningar utan 

synligt märke ovan jord. Sådana fornlämningar kan i vissa fall vara svårare 

för företagen att förutse konsekvenserna av, jämfört med fornlämningar med 

tydligare upplevelsevärde. Stödet bör vidare kunna avse även kostnader till 

skydd för fornlämningen, till exempel överkostnader för så kallad skonsam 

grundläggning enligt av RAÄ godkänd metod. 

Bidrag bör inte utgå om särskilda antikvariska värden skadas av företaget 

Det kan röra sig om att delar av en fornlämning är särskilt värd att bevara, 

t.ex. vissa partier av kulturlagren i en äldre stadsbildning, eller att en planerad 

nybyggnad kräver rivning av en byggnad med stort kulturhistoriskt värde. 
Till bidraget bör även kunna knytas villkor om förbättrade antikvariska lös

ningar av planerad nybebyggelse, exempelvis begränsning av våningsantal. 

10 Tid för ikraftträdande och övergångsregler 

Den 1 januari 1993 träder de förändringar i bostadsfinansieringssystemet i 

kraft som jag tidigare redogjort för. De förslag som jag här har presenterat 

kan av tidsskäl inte genomföras samtidigt, men jag föreslår att de träder i kraft 

så snart som möjligt, dvs. den 1 juli 1993. Möjligheten att bevilja förhöjt 

bidragsunderlag försvinner den l januari 1993. Konsekvensen av detta blir 

att under första halvåret 1993 kan enbart tilläggslån för byggnadsminneshus 

beviljas. Detta medför inga formella problem eftersom det inte i dagens 

system finns krav på förhöjning innan tilläggslån kan utgå, även om det oftast 
tillämpas så i praktiken. Däremot kan under detta halvår inte något stöd bevil

jas till hus som är klassificerade som kulturhistoriskt värdefulla, men som 

inte är av byggnadsminnesklass. 

11 Behov av vidare utredningar 

Under arbetet med utredningen om kulturstöd vid ombyggnad aktualiserades 

några följdfrågor som inte fick en slutlig behandling. Det gäller: 

- förhållandet mellan kulturbidragen och KML:s regler om ersättning i sam

band med byggnadsminnesförklaringar, 

- kompetenskrav i samband med ombyggnad. 

- bedömningar av de kulturpolitiska konsekvenserna av förslagen om fortsatt 

reformering av bostadspolitiken samt 

- behovet av att utfallet av ett nytt k."Ulturstöd utvärderas efter år 1995. 

Det ankommer på Riksantikvarieämbete att ta upp dessa frågor till övervä

gande på lämpligt sätt. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de grunder för statsbidrag till kulturstöd vid ombygg

nad m.m. som jag förordat, 
2. medge en ram för de antikvariska myndigheternas tillstyrkandcn 

av kulturstöd vid ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bostadsbe
byggelse m.m. på 160 000 000 kr för budgetåret 1993/94, 

3. medge att av denna ram högst 10 000 000 kr får disponeras för 
bidrag till arkeologiska undersökningskostnader i samband med bo
stadsbyggande, 

4. godkänna vad jag förordat om förhöjt bidragsunderlag för kul
turhistoriska anpassningskostnader (avsnitt 8), 

5. till Kulturstöd vid ombyggnad m.m. för budgetåret 1993/94 
anvisa ett förslagsanslag på 120 000 000 kr. 
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Museer och utställningar 

Centrala museer 

De centrala museernas verksamhet redovisas samlat under denna rubrik. 
Medlen beräknas under två anslag, Centrala museer: Myndigheter och 

Centrala museer: Stiftelser. 
För de centrala museer som är statliga myndigheter anges de övergripande 

målen för verksamheten i följande bestämmelser: förordningen (1988:1131) 
med instruktion för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, 
förordningen (1988:677) med instruktion för Statens konstmuseer, förord
ningen ( 1988: 1183) med instruktion för Livrustkammaren, Skoklosters slott 
och Hallwylska museet, förordningen (1988:1249) med instruktion för 
Naturhistoriska riksmuseet, förordningen (1990:571) med instruktion för 
Statens sjöhistoriska museer, förordningen (1988: 1185) med instruktion för 
Folkens museum - etnografiska, förordningen (1988:1186) med instruktion 
för Arkitekturmuseet samt förordningen (1988: 1184) med instruktion för 
Statens musiksamlingar. 

För stiftelserna Nordiska museet och Tekniska museet gäller stadgar som 
har fastställts av regeringen den 7 juni 1990 resp. den 9 november 1989. 

Statens historiska museum, Statens konstmuseer, Naturhistoriska riksmu
seet, Folkens museum - etnografiska samt Nordiska museet har vart och ett 
inom sitt verksamhetsområde uppgiften att vara ansvarsmuseum. 

De centrala museerna har var för sig givit in fördjupade anslagsframställ
ningar för budgetåren 1993/94-1995/96. 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 

1. Milt och inrikming 

Under 1980-talet innebar riktlinjer och medelsanvisning från statsmakternas 
sida en betoning av den publikinriktade verksamheten. Samtidigt har utbygg
naden och förnyelsen av infrastrukturen i samhället lett till omfattande arkeo
logiska undersökningar och dänned en stor inströmning av fynd till 
museerna. Den kommande treårsperioden måste framför allt inriktas på sam
lingarnas omhändertagande, vård och konservering. Ett prioriterat område 

blir därvid utveckling av ADB-teknik dels för katalogisering, dels för bear
betning av det arkeologiska fyndmaterialet. Det är även angeläget att öka den 
museipedagogiska kompetensen så att kunskapen i materialet kan göras till
gänglig, inte minst för de yngre museibesökarna. Statens historiska museum 

vill härutöver utveckla ansvarsmuseirollen bl.a. genom att skapa nya former 
för kontakt med t. ex. länsmuseerna. I övrigt kommer verksamheten under 
perioden att präglas av följande redan beslutade projekt: 
- utställningsprojektet "Den svenska historien", som genomförs under åren 
1993 och 1994 i samarbete med Nordiska museet och länsmuseerna, 
- uppförandet av en skattkammare vid Statens historiska museum under 

budgetåret 1993/94 och 
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- flyttningen av Kungl. myntkabinettet till nyinredda lokaler i Gamla Stan 

budgetåret 1995/96. 

2 . Rationaliseringskravet 

Åläggandet att skära ned anslaget med 5 % under treårsperioden kan mötas 
antingen med kortare öppethållande eller genom stängning av hela avdel

ningar i samband med historieutställningen och flyttningen av Kungl. mynt

kabinettet. En annan följd blir minskad information, utbildning och forskning 

vid Institutionen för konservering. 

3. Förslag 

Myndigheten begär att få bli undantagen från rationaliseringskrav under 

perioden 1993/94-1995/96. Därutöver föreslås en nivåhöjning för budgetåret 

1993/94 på sammanlagt 12,4 mkr, varav 7,9 mkr för Statens historiska 

museum, 1,5 mkr för Kungl. myntkabinettet, 1,5 mkr för Medelhavsmuseet 

och 1,5 mkr för Institutionen för konservering. För eftersläpande fyndhante

ring m.m. begärs ett engångsanslag till Statens historiska museum på totalt 

4,5 mkr över treårsperioden. För Kungl. myntkabinettet begärs med anled

ning av flyttningen till nya lokaler 880 000 kr i driftmedelsförstärkning 

fr.o.m. budgetåret 1995/96 samt engångsvis 5 mkr för uppbyggnad av nya 

basutställningar. 

Statens konstmuseer 

1. Mål och inrikming 

Statens konstmuseer vill under treårsperioden koncentrera den anslagsfinan

sierade verksamheten på att vårda, bevara, visa och forska kring de egna 

samlingarna. En förstärkt samarbete med landets konstmuseer planeras också 

som ett led i utvecklingen av ansvarsmuseirollen. Merkostnader för tillfälliga 
utställningar samt nyförvärv förutsätts finansieras med intäkter och dona

tionsmedel. 

Verksamhetens inriktning kan dock påverkas av två faktorer, nämligen 
planeringen för ett nytt modernt museum och det särskilda besparingsbeting 

på totalt 16 mkr som myndigheten ålagts för att täcka tidigare underskott 

Om ett ny byggnad för Moderna museet uppförs under treårsperioden 

kommer museets verksamhet under byggnadstiden att präglas av tillfälliga 

arrangemang och planeringsarbete för det nya museet. 

Myndigheten har på regeringens uppdrag redovisat konsekvenserna för 

verksamheten av kravet an under de närmaste fyra budgetåren till statsbudge

ten årligen återföra ca 4 mkr, motsvarande tidigare gjorda överskridanden för 

bevakningsändamål. Myndigheten redovisar tre besparingsalternativ. Det 

första innebär an hela årsbesparingen på 4 mkr tas ut på bevakningsutgifterna 

genom an alla tre museerna minskar sitt öppethållande med 676 timmar per 

år. Det andra alternativet utgör en kombination av minskad bevakning och 
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nedskärning av myndighetens biblioteksfunktioner. Detta innebär bl.a. att 

öppethållandet minskas med 312 timmar per år hos Moderna museet resp. 

Nationalmuseet och med 364 timmar per år hos Östasiatiska museet, att 

konstbiblioteket och östasiatiska biblioteket stängs för allmänheten samt att 

åtta tjänster dras in, varav tre genom direkt uppsägning. Det tredje alternativet 

innebär att nuvarande bevakningsvolym och öppethållande bibehålls. I stället 

tas besparingen ut genom minskade konstinköp samt total nedläggning av 

avdelningen för fotografi, konstbiblioteket, östasiatiska biblioteket och konst

tillsynsverksamheten. Sistnämnda alternativ medför indragning av 18 

tjänster, varav 11 genom direkt uppsägning. Som ett extra alternativ framhål

ler myndigheten de kostnadsminskningar, som blir följden av att Moderna 

museet håller stängt för ombyggnad under besparingsperioden. Att möta be

sparingskravet genom avgiftshöjningar och andra intäktsökningar bedöms 

inte som en möjlig utväg. ' 

2. Rationaliseringskravet 

För att möta det allmänna rationaliseringskravet på 5 % över tre budgetår 

krävs personalinskränkningar, som bl.a. innebär en kraftig reducering av 

biblioteksservice och utåtriktad konstbildningsverksamhet. Myndigheten av

står från att redovisa hur kravet skall mötas i ett läge där verksamheten redan 

har beskurits till följd av det tidigare nämnda särskilda besparingsbetinget. 

3. Förslag 

Myndigheten begär för treårsperioden i första hand befrielse från rationalise

ringskravet och från det särskilda sparbetinget på 4 mkr per år för att täcka ett 

tidigare överskridande. Härutöver begärs för budgetåret 1993/94 en med ca 

2 mkr förhöjd anslagsnivå för konservering, arkivering och ökad lokalhyra 

till följd av ombyggnad samt engångsanslag på ca 1,1 mkr för kompetensut

veckling och projektering av TV-övervakning. 

Naturhistoriska riksmuseet 

1. Mål och inriktning 

Inomforskningsverksamheten planeras särskilda insatser på de geologiska 

och paleontologiska ämnesområdena samtidigt som deltagandet i aktuell 

miljöforskning fortsätter. Ett avancerat geologiskt analysinstrument, en s.k. 

jonmikrosond, har gemensamt införskaffats av de nordiska länderna. Instru

mentet kommer att placeras på Naturhistoriska riksmuseet. Basen för forsk

ningen är museets vetenskapliga samlingar. Genom 1990 års forskningspro

position (prop. 1989/90:90 s. 339-341, bet. 1989/90:KrU23, rskr. 

1989/90:334) tilldelades museet medel, som möjliggjorde ökade satsningar på 
samlingarnas vård, klassificering och registrering. Detta arbete fortgår inom 

samtliga ämnesområden. 
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Den etappvisa ombyggnaden av museets utrymmen för publikinriktad 

verksamhet beräknas vara helt slutförd vid utgången av år 1993. Uppbygg

naden av nya basutställningar förväntas pågå ytterligare ett antal år. Museet 

vill under perioden satsa på ökat öppethållande, kraftfulla marknadsinsatser 

och förbättrad vägledning i utställningssalarna. I anslutning härtill vill museet 

utveckla program- och studieverksamheten i samverkan med bl.a. skolor, 

studieförbund och föreningsliv. Museet vill också öka den rådgivande och in

formativa verksamhet gentemot museer ute i landet, som följer av ansvars

museirollen. Den nyöppnade omniteatern Cosmonova utgör en egen, självbä

rande resultatenhel 

2. Rationaliseringskravet 

Då forskningsverksamheten inte berörs av rationaliseringskravet måste ned

skärningarna göras inom den publika verksamheten och inom den centrala 

administrationen. Museet anger inte hur detta skall ske. 

3. Förslag 

Museet begär i första hand befrielse från rationaliseringskravet. 

För att uppnå angivna verksamhetsmål under perioden begärs resursför

stärkningar om sammanlagt ca 9 mkr, exkl. lokalhyra. Därav avser 4.3 mkr 

forskningsverksamhet och 4,6 mkr publik verksamhet. Härutöver begärs en 

engångsanvisning på 1.5 mkr för viss inredning samt överföring av medel 

från Statens naturvårdsverk avseende professur i ekotoxikologi. 

Folkens museum - etnografiska 

1. Mål och inriktning 

Museet vill inom den kommande treårsperioden 

- avsluta uppackning, inplacering och dokumentering av museets samlingar, 

sortera upp bildarkiv och andra arkiv samt genomföra föremålsfotografe

ringen. 

- genomföra uppbyggnaden av planerade basutställningar, 

- genom tillgängliggörande av samlingarna. forskning och utåtriktad verk-

samhet uppfylla rollen som ansvarsmuseum, 

- genom uppsökande verksamhet, nutidsengagemang och breddad publik

verksamhet nå en stor publik. 

De två förstnämnda verksamhetsområdena prioriteras under perioden. Att 

få samlingarna uppordnade är en förutsättning för övrig verksamhet. Utan 

kompletta basutställningar saknas den fond mot vilken övrig publikinriktad 

verksamhet kan utspelas. De basutställningar som återstår att färdigställa är 

Centralasien, Sydostasien och Staden. 
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2. Rationaliseringskravet 

De föreskrivna kraven på rationalisering innebär för museets del en anslags
minskning på närmare 0,5 mkr, vilket betyder att museet antingen får om

pröva alla delar av verksamheten eller öka självförsörjningsgraden bl.a. 

genom sponsorsstöd. 

3. Förslag 

Utöver befrielse från rationaliseringskravet begär museet anslagsförstärk

ningar på sammanlagt 2,6 mkr för bl.a. bevakning, dokumentation och 

utställningsverksamhet. Vidare begärs engångsvis ca 4 mkr för dokumenta

tion och datoriserad föremålsregistrering och 3 mkr för genomförande av 

basutställningsprogrammet. Slutligen förslås att museet tilldelas en särskild 
forskningsram för perioden på 2,4 mkr. 

Nordiska museet 

1. Mål och inriktning 

Huvudmålen för verksamheten under perioden är 

- att stärka ansvarsmuseirollen genom koncentration på de nationellt vikti

gaste uppgifterna inom dokumentation/insamling, vård/bevarande och till

gängliggörande, publik verksamhet och forskning, 

- att fonsätta integrationen med Statens historiska museum med det långsik

tiga målet att bilda ett gemensamt Sveriges historiska museum, 
- att öka samlingarnas tillgänglighet för allmänheten och andra museer bl.a. 

genom förbättrade teknik- och servicefunktioner, 

- att göra Nordiska museet ännu mera känt som expertorgan, besöksmål och 
aktivitetsplats för alla, både nationellt och internationellt, i det senare fallet 

genom en målmedveten satsning på Norden och Europa. 

Den nämnda målsättningen kräver en kraftig satsning på datoriserad regis
trering och katalogisering av föremålsbeståndet, föremålsinsamling avseende 

det otillräckligt dokumenterade 1900-talet, varvid invandringen utgör ett prio

riterat område, uppbyggnaden av ett fotosekretariat, en genomgripande om

byggnad av huvudbyggnaden på Djurgården och ett gemensamt magasin i 

Stockholm för museets samlingar. 

2. Rationaliseringskravet 

Rationaliseringskravet på 2,4 mkr innebär att museet måste vakantsätta ett 

tiotal tjänster utöver de 16 fasta årsverken som redan dragit~ in under de 

senaste åren. Detta betyder att delar av basverksamheten. framför allt vad 

gäller värd och tillgängliggörande av samlingarna, måste läggas ner. 
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3. Förslag 

Museet begär att få bli befriat från det generella rationaliseringskravet och från 
det särskilda besparingsbeting på 2,8 mkr som museet ålagts för att täcka ett 

tidigare underskott. Härutöver begärs för museets del en sammanlagd an

slagsökning över perioden på 36,7 mkr, varav 6 mkr avser återbesättning av 
vakantsatta tjänster och ca 17 mkr kostnader för en utvändig upprustning av 

museets huvudbyggnad. Museet hemställer vidare att regeringen fattar prin

cipbeslut om en genomgripande inre ombyggnad av museet m.m. enligt av 
Byggnadsstyrelsen upprättade planer. 

För forskningsinsatser begär museet resursförstärkningar på sammanlagt 

ca 15 mkr. 
Slutligen begär museet att ett särskilt driftbidrag på 2,1 mkr anvisas för 

Julita Gård. 

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

1. Mål och inriktning 

Myndigheten vill få möjlighet att arbeta med inriktning på alla uppställda mål 

för verksamheten - vårda, bearbeta och levandegöra. Under senare år har 

tyngdpunkten legat på målet att levandegöra, dvs. på utställningar och annan 

utåtriktad verksamhet Under den kommande treårsperioden vill myndigheten 

kunna satsa mer på vård och bearbetning av samlingarna samtidigt som den 
publikinriktade verksamheten breddas bl.a. i syfte att nå nya grupper. Vidare 

vill myndigheten kunna upprätthålla en godtagbar brandsäkerhet och bevak
ning på Skoklosters slott utan att verksamheten i övrigt skall behöva drabbas 
av nedskärningar. 

2. Rationaliseringskravet 

Sedan ett antal år betalas myndighetens övriga förvaltningskostnader helt av 
entre- och försäljningsmedel. En anslagsminskning på 360 000 kr skulle 

betyda att även lönekostnader skulle behöva betalas med externa medel. 

Myndigheten, som tidigare dragit in ett antal tjänster, anser inte att verksam
heten tål ytterligare personalinskränkningar. 

3. Förslag 

Myndigheten begär i första hand att särskilda medel avsätts för bevakning av 
Skoklosters slott, motsvarande en anslagsuppräkning med sammanlagt drygt 

1 mkr under perioden. Vidare hemställs om framtida riktlinjer för vården och 

bevakningen av Skoklosters slott. 

I andra hand begärs medel för upprustning av magasin och konserverings

lokaler, motsvarande en årskostnadsökning på 1,5 mkr. I tredje hand begärs 

undantag från rationaliseringskravet. 
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Statens sjöhistoriska museer 

I. Mål och inriktning 

Sjöhistoriska museet vill under perioden kunna upprätthålla verksamheten på 

den nivå som under de senaste åren möjliggjorts genom överföring av medel 

från V asamuseet. Museet vill särskilt satsa på databearbetning av föremåls

och arkivaliesamlingarna och på förnyelse av basutställningarna. I plane

ringen ingår invigning av en ny basutställning per år under perioden. Vidare 

anser museet det angeläget att åtgärda vissa lokalmässiga brister. Mest akut är 

behovet av ett nytt magasin. 

Vasamuseet vill fullfölja restaureringen av skeppet och uppbyggnaden av 

de planerade basutställningarna. Vidare måste dokumenteringen och data

registreringen av föremålen fortsätta, så att åuninstone häften av samlingarna 

finns på data vid periodens slut. Nivån på visningsverksamheten samt infor

mation och marknadsföring måste upprätthållas. För detta krävs en utgifts

budget i storleksordningen 24 mkr. 

2. Rationaliseringskravet 

Med hänsyn till att 70 % av anslaget utgörs av kostnader för icke utbytbara 

lokaler anser museet att ett besparingsåläggande bör baseras på anslaget exkl. 

lokalkostnader. Anslagsminskningen blir med denna utgångspunkt 

275 000 kr per år. Eftersom Vasamuseet är en självbärande enhet drabbar 

he.la besparingen Sjöhistoriska museet. Den förslås mötas genom att den 

marinarkeologiska undervisning och forskning som bedrivs vid museet be

kostas av Stockholms universitet och genom personalminskning vid musei

fartygen. 

3. Förslag 

Myndigheten begär att verksamheten under perioden får bedrivas utan krav på 

besparingar. Härutöver föreslås att anslaget räknas upp med 1 mkr för verk
samhet vid Sjöhistoriska museet. Höjningen avser att kompensera bortfall av 

medelsöverföring från Vasamuseet, vars intäkter förväntas minska till följd av 

en negativ publikutveckling. Myndigheten föreslår vidare att hyreskostna

derna för ett nytt magasin täcks genom ökat anslag och att engångsanvis

ningar på sammanlagt 6,5 mkr ställs till förfogande bl.a. för ombyggnad av 

Sjöhistoriska museets basutställningar, datorisering av förernålsregistret och 

flyttning till ett nytt magasin. För Vasamuseet hemställs om ett täckningsan

slag, att tas i anspråk i den mån intäkterna inte når upp till den förutsatta 

utgiftsnivån 24 mkr. 

Slutligen hemställs att Stockholms universitet åläggs att ta över kostnaden 

för den forskning och undervisning i marinarkeologi som nu bedrivs vid 

Sjöhistoriska museet för universitetets räkning. 
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Arkitekturmuseet 

1. Mål och inriktning 

Museet har som övergripande målsättning att utvecklas från nuvarande provi

sorium till ett fullt utvecklat centralmuseum för byggnadskonst och bebyggel

seplanering. Museet redovisar en utvecklingsplan som bygger på förutsätt
ningen att museet får nya lokaler i anslutning till ett nytt Moderna museet. 

Arkiv och forskning samt publikinriktad verksamhet skall samverka till en 

helhet. Museet skall arbeta offensivt i förhållande till olika publikgrupper och 

samtidigt tillhandahålla ett systematiskt uppordnat arkivmaterial för forskning 

kring det svenska byggnadsbeståndet och dess upphovsmän. 

Inom ramen för en oförändrad organisation finner museet det angeläget att 

förstärka ekonomiadministrationen och få utökade förrådsutrymmen. 

2. Rationaliseringskravet 

Det femprocentiga rationaliseringskravet innebär för museets del en anslags

minskning med 80 000 kr per år, vilken i dagens konjunktur svårligen kan 

kompenseras med ökad extern finansiering. Följden blir en kvalitetsförsäm

ring, som blir mycket svår att återhämta. 

3. Förslag 

Inom ramen för befintlig ambitionsnivå begär museet, förutom befrielse från 
rationaliseringskravet, en anslagsökning med drygt 3 mkr för den kommande 
treårsperioden Därav avser 2 mkr överföring av lönebidragsmedel till ordi

narie stat och 0,7 mkr överföring av utrustnings- och utveck.lingsmedel från 

Kulturrådet och Verket för högskoleservice. I övrigt begärs kompensation för 

otillräcklig löneomräkning samt ökade resurser för kansli och förråd. 

I utvecklingsplanen redovisas ytterligare anslagsbehov på sammanlagt 8,7 

mkr exkl. lokalkostnader. Härtill begärs engångsvis 4 mkr för uppbyggnad 

av utställningar m.m. i det nya museet. 

Statens musiksamlingar 

1. Mål och inriktning 

Genom sin biblioteks-, musei- och dokumentationsverksamhet fullgör myn

digheten uppgifter av betydelse både för den musikintresserade allmänheten 

och för musikforskningen. Verksamheten måste fortlöpande anpac;sas till nya 

tendenser i musiklivet, men några grundläggande förändringar i inriktningen 

förutses inte. 
För att få vissa rationaliseringseffekter och en mer ändamålsenlig organi

sation föreslås dock att dokumentationsenheten fr.o.m. den I juli 1993 inte

greras med musikbiblioteket. 
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En analys gällande ersättning av förslitet notmaterial hos musikbiblioteket 

kommer att redovisas inför budgetåret 1994/95. Under perioden avses ett 

lokalt datorsystem för arkiv och bibliotek införas. 

Musikmuseet vill under perioden bl.a. upprätthålla den externa servicen, 
gradvis förnya basutställningarna samt konsolidera verksamheten för barn 

och ungdom. 

2. Rationaliseringskravet 

En minskning av förvaltningsanslaget med 5 % betyder ca 1 mkr. Då några 

fasta tjänster inte kan dras in måste besparingen tas ut på tillfälligt frigjorda 

lönemedel och på expensbudgeten. 

3. Förslag 

Myndigheten begär att rationaliseringskravet återtas. Vidare begärs att tekni

ken för myndighetens löneomräkning ses över och att täckning ges för den 

anslagsurholkning på ca 1 mkr som den otillräckliga löneomräkningen hittills 

inneburit Ytterligare drygt 1 mkr begärs i anlagsökning för arkiv- och biblio

teksfunktioner samt förstärkt barnverksamhet vid Musikmuseet. Vidare finns 

behov av nya magasinsutrymmen för Musikbiblioteket. 

Tekniska museet 

1. Mål och inriktning 

Under perioden genomförs en omfattande upprustning och tillbyggnad av 

museets lokaler. Museet kommer att av egna medel investera i en förnyelse av 
basutställningarna samt förstärka och utveckla bl.a. barnverksamheten. 
Vidare vill museet starta ett utredningsarbete inom områdena magasin, kon

servering, dokumentation och insamling samt i frågor som gäller utveckling 

till ett ansvarsmuseum, inrättande av ett luft- och rymdfartsmuseum och in
riktning mot nya målgrupper. 

2. Rationaliseringskravet 

Med hänvisning till avtalet den 3 maj 1989 mellan staten och stiftarna redovi

sar museet inget rationaliseringsförslag. 

3. Förslag 

Museet begär sammanlagt drygt 1 mkr för utrednings- och planeringsarbete 

kring de angivna utvecklingsfrågorna. Vidare begärs kompensation för bort

fall av 13 lönebidragstjänster under perioden. 
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Föredragandens överväganden 

Verksamhetens mål och inriktning 

De centrala museerna skall 
- sträva efter en balanserad resursfördelning mellan verksamhetens skilda 

delar utifrån en sammanhållen verksamhetside, 

- påskynda genomförandet av planerade åtgärdsprogram för samlingarnas 
uppordnade och bearbetning, 

- skapa förutsättningar för ett stadigvarande och fördjupat publikintrsse 

genom pedagogiskt och attraktivt utformade basutställningar samt riktade 

programinsatser mot skilda målgrupper, 

- sträva efter en högre och jämnare publiktillströmning över året bl.a. genom 

att variera entreavgiftema efter säsong och programutbud, 
- utveckla en gemensam syn i övergripande frågor om verksamhetsinrikt
ning, ambitionsnivåer och prioriteringar, 

- genom samverkan förstärka kompetensen i ekonomiadministrativa, rättsliga 
och tekniska frågor, 

- vidareutveckla ansvarsmuseiuppgiften med beaktande av lokala och regio

nala behov och den internationella utvecklingen på museiområdet. 

Statens musik.samlingars organisation 

Dokumentationsenheten bör slås samman med musikbiblioteket. 

Resurser 

Av fonnella skäl bör medlen till de centrala museerna anvisas under två 
anslag. 

För de centrala museer som är statliga myndigheter beräknas ett ramanslag 

för budgetåret 1993/94 på 389 060 000 kr. 

För de två centrala museer som drivs i stiftelseform beräknas för budget

året 1993/94 ett anslag på 102 683 000 kr. 
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Sammanställning över medelsfördelningen till de centrala museerna 

Centrala museer 

Statens historiska museer 
Statens konstmuseer 
Naturhistoriska riksmuseet 
Folkens museum - etnografiska 
Livrustkammaren, Skoklosters 

slott och Hallwylska museet 

Statens sjöhistoriska museer 
Arkitekturmuseet 
Statens musiksamlingar 

Totalt för myndigheterna 

Stiftelser 
(inkl. mervärdeskatt) 

Stiftelsen Nordiska museet 
Stiftelsen Tekniska museet 

Totalt för stiftelsema 

Totalt för samtliga 
centrala museer 

1992/931 

63115000 

79 360 000 
77 987 000 

21208 000 

24 140 000 

53 253 000 

4609000 

20979 000 

344 651 000 

70 289 000 

16 529 000 

86 818 000 

431 469 000 

Beräknad ändring 
1993/94 

Föredraganden 

+ 6 053 000 

+ 9 763 0002 

+ 19 464 0003 

+ 1608000 

+ 2052000 
+ 1782000 

+ 687 000 

+ 3 000 000 

+ 44 409000 

+ 6 194 ooo4 
+ 9 671000 

+ 15 865 000 

+ 60 274 0005 

1 Avser medel anvisade 1992/93 under förslagsanslaget Centrala museer: Förvalt
ningskostnader 
21 regleringsbrevet för 1993/94 beräknas ca 2 mkr innehållas. 
31 regleringsbrevet för 1993/94 beräknas 478 000 kr innehållas. 
41 regleringsbrevet för 1993/94 beräknas ca 1.4 mkr innehållas. 
5Därav utgör 11 742 000 kr medel som tidigare beräknats under reservationsanslaget 
Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m. 

Fördjupad prövning 

Jag har i det föregående kommenterat Kulturrådets övergripande resultatana
lys vad gäller de centrala och regionala museerna. Den tillbakablickande verk
samhetsbeskrivning som ges i de centrala museernas egna fördjupade 
anslagsframställningar bekräftar i stort sett att Kulturrådets analys är riktig. 
Utöver den allmänna bedömning jag redan har gjort föranleder museernas 
framställningar följande särskilda iakttagelser. 
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För all museiverksamhet finns två övergripande mål, bevarandemålet och 
tillgänglighetsmålet. Bevarandemålet gäller arbetet med samlingarnas upp
byggnad. vård och bearbetning. Tillgänglighetsmålet handlar om att sprida 
kunskap om samlingarna och vad de berättar till en större allmänhet. Detta 
sker genom utställningar och annan publikinriktad programverksamhet 

En påtaglig vitalisering av museernas utställnings- och programverksamhet 
har ägt rum under senare år, vilket totalt sett har givit utslag i höjda besöks
siffror, större egenintäkter och ökad uppmärksamhet från massmediernas 

sida. Mitt allmänna intryck är an museerna lyckats utveckla den publika delen 
av verksamheten mycket väl inom givna anslagsramar. Lokalförnyelser och 
modernisering av basutställningar m.m. har lagt grunden för denna utveck

ling, men museerna har också visat en god förmåga att ta till vara den resurs 
som ligger i deras egen kreativitet. En fortsatt hög nivå och nya infallsvinklar 
på den publika verksamheten är nödvändig, inte minst med tanke på att den 

ökade internationella turismen gjort museipubliken alltmer kräsen. 
Utvecklingen av centralmuseernas samlade intäkter, personalårsverken och 

besökstal under perioden 1983/84-1990/91 redovisas i följande tabeller, som 
har tagits fram med hjälp av Statens kulturråd. 

Samtliga intäkter, inkL statsanslag, vid de centrala museerna 
1983184-1990191i1991 års penningvärde, 1 000-tal kr. 

83/84 84185 85/86 86/87 87/88 88/89 
Statens historiska 52 257 46932 53 333 51 119 54 231 55 229 
museer 

Statens konsonuseer 88 606 111 293 103 509 121 166 116 298 143 386 
Naturhistoriska 69469 70 OII 72 228 80 867 93 775 97 817 
riksmuseet 
Folkens museum - 23 916 22083 24066 23 788 26 821 23 655 
etnografiska 
Livrustkammaren, 25 633 25 503 25 952 29 314 28 673 28 571 
Skoklosters slott och 
Hallwylska museet 
Statens sjöhistoriska 38440 37 473 43 205 41131 41 714 73 397 
museer 

Arlåtekturrnuseet 3 041 3 142 5 674 6 371 7 317 10 232 

Statens musiksamlingar 23 080 22490 23 923 26640 26414 25 653 

Nordiska museet 103 128 110 245 114 139 114 181 107 478 109 922 

Tekniska museet 28 966 31 903 34 657 29 Sil 27 639 28 928 

Summa 456 539 481 075 500685 524 387 530360 596 790 
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Samtliga personalårsverken vid de centrala museerna 1983184-1990191 

83/84 84185 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 9G'91 
Statens historiska 152 152 148 137 141 134 135 134 
museer 
Statens konstmuseer 168 169 171 171 171 176 173 173 
Naturhistoriska 173 175 182 182 187 188 196 197 
riksmuseet 
Folkens museum - 41 38 35 36 40 37 37 34 
emografiska 
Livrustlcarnmaren, 57 57 55 55 55 57 57 55 
Skoklosters slott och 
Hallwylska museet 
Statens sjöhistoriska 76 77 66 66 69 71 78 90 
museer 
Arkitekturmuseet 10 10 11 12 14 14 16 16 
Statens musiksamlingar 56 60 60 63 64 61 60 62 
Nordiska museet 208 214 211 183 197 193 197 194 
Tekniska museet 70 69 73 77 77 77 79 80 
Summa 1 Oll 1 021 1021 982 1015 1008 1028 1035 

I ovanstående tabell är anställda med lönebidrag inräknade. En hög andel 
lönebidragsanställda finns vid Naturhistoriska riksmuseet, Arkitekturmuseet, 
Statens musiksamlingar, Nordiska museet och Tekniska museet. 

Besöksutvecklingen vid de centrala museerna 1984-1991 
(1 000-tal) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Statens historiska 153 201 154 144 107 107 147 153 
museer 
Statens konstmuseer 711 688 544 567 739 482 502 405 
Naturhistoriska 147 185 148 142 113 355 184 99 
riksmuseet 
Folkens museum - 43 48 38 42 150 32 33 37 
emografiska 
Livrustkarnmaren, 227 220 226 245 215 203 192 182 
Skoklosters slott och 
Hallwylska museet 
Statens sjöhistoriska 658 574 539 578 451 265 823 1115 
museer 

Arkitekturmuseet 3 8 12 12 17 19 20 14 
Musikmuseet 33 31 36 33 34 34 30 29 
Nordiska museet 202 174 174 174 149 188 219 223 
Tekniska museet 180 165 184 192 208 240 225 182 

Summa 2357 2 294 2055 2129 2183 1925 2 375 2439 

En granskning av besöksutvecklingen hos enstaka museer visar att 
besökstalen är ojämt fördelade såväl över året som över en längre tidsperiod. 160 



Besöksstatistiken påverkas starkt av större tillfälliga utställningar och andra 
publikinriktade specialarrangemang. Tillfälligt låga besökstal har ofta sam
band med pågående byggnadsarbeten. 

Av anslagsframställningarna framgår att den gynnsamma utvecklingen av 
den publika verksamheten hos flertalet centrala museer inte har sin motsva
righet på bevarandesidan. Föremålsvård och andra basfunktioner kring sam
lingarna är eftersatta. Problemen med föremålshanteringen varierar i karaktär 
och omfattning mellan museerna. Nordiska museet och Folkens museum -

etnografiska med sina breda insamlingsfält har klara problem med över

blicken. Statens historiska museum hinner inte med bearbetningen av den 
stora mängd arkeologiskt material som strömmar in till museet. Konstmu

seerna har svårt att ordna en godtagbar säkerhet kring sina högt värderade 
föremål. Naturhistoriska riksmuseets botaniska och zoologiska samlingar 
ställer specifika krav på förvaring och konservering. När det gäller ADB-ut

veckling inom föremålshanteringen återstår ett stort arbete. 
Flera institutioner redovisar också brister när det gäller arkiv, bibliotek och 

ekonomiadmistration. Ett uppenbart behov finns av kompetens- och teknikut
veckling på dessa områden. 

Bakgrunden till den bristande balansen i fråga om måluppfyllelse analyse
ras inte närmare i anslagsframställningarna. Någon egentlig omprövning av 

befintlig verksamhet har inte sken. Inte heller har effektiviteten i resursutnytt
jandet granskats. Institutionerna nöjer sig med att konstatera an delar av verk
samheten är eftersatta på grund av för små ekonomiska resurser. 

Jag har tidigare framhållit vikten av ett helhetsperspektiv på museiverk
samheten. För att en rimlig avvägning mellan olika resursbehov skall kunna 
göras krävs en regelbunden omprövning från botten av hela verksamheten 

utifrån en sammanhållen mål-medelanalys. Om inre förändringar alltid kräver 
resurstillskott är risken stor att utvecklingsbara verksamhetsgrenar slår ut 
varandra. Det rambudgetsystem som de centrala museerna nu går in i förut

sätter en beredskap att omprioritera resurser för att nå ett bättre resultat 
Centralmuseerna kan dock i rådande läge inte förutsättas bygga upp efter

satta verksamhetsområden enbart genom intern omfördelning av medel sam
tidigt som de åläggs en kraftig rationalisering. För att ge museerna möjlighet 
att konsolidera vissa inre basfunktioner och därmed skapa bättre jämvikt i den 
totala verksamheten har jag i mina beräkningar utgått från att de skall undan
tas från generella besparingskrav. 

Det är min förhoppning att den verksamhetsinriktade form för budgetstyr

ning som blir tillämplig fr.o.m. nästa budgetår skall hjälpa museerna till en 

effektivare och mer balanserad resursanvändning i fortsättningen. 

Vad jag nu har anfört om individuella museers budgetplanering har också 
relevans för centralmuseerna som grupp. Den enhetliga budgetprövning av 

centralmuseerna som i viss mån redan har tillämpats under ett antal år och 

som det nu är angeläget att vidareutveckla försvåras av att centralmuseerna 
själva sällan ger uttryck för en gemensam uppfattning i övergripande priorite

ringsfrågor. Beslutsunderlaget i anslagsframställningarna är alltför splittrat 
och oöverskådligt Jag har tidigare anmält min avsikt att föreslå en översyn av 

11 Riksdagrn 1992193. l sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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verksamhetsmål och organisatoriska strukturer på museiområdet. Detta har 
sin bakgrund i behovet att skapa bättre förutsättningar för en sammanhållen 

museipolitik. 
Vad gäller de centrala museernasforskningsverksamhet och den naturve

tenskapliga forskningen inom Naturhistoriska riksmuseet räknar jag med att 

en fördjupad prövning görs inom ramen för regeringens kommande forsk

ningspolitiska proposition. 

Slutsatser 

Min bedömning av centralmuseernas verksamhet leder mig fram till slutsatsen 
an institutionerna bör ägna särskild uppmärksamhet åt följande frågor. 

I. Samlingarnas vård och registrering 

Museerna bör under perioden göra en kraftig satsning på att genomföra plane
rade åtgärdsprogram för uppordnande, registrering och dokumentering av 

föremålsbestånden. Utan väl kartlagda samlingar riskeras museisäkerheten. 

Bristfällig dokumentation av föremålen ger sämre förutsättningar för service 

åt forskningen och för utställningar av god vetenskaplig kvalitet. 

2. Åtgärder för att öka och bredda museipubliken 

Svenska museers goda anseende utomlands har gjort att många tillfälliga ut
ställningar av hög internationell klass kunnat visas i Sverige under senare år. 

Detta har bidragit till att öka intresset hos allmänheten för museibesök. Det är 

dock angeläget an vid sidan av de stora evenemangen arbeta långsiktigt för an 
bygga upp en brett sammansatt stampublik. Målet bör vara att uppnå en hög 

och jämn publiktillströmning över hela året Museerna bör särskilt sträva efter 

att öka andelen barn och ungdomar bland museibesökarna. Förutom goda 

basutställningar och en trivsam miljö kring utställningarna är marknadsföring 

och samverkan med utbildningsväsendet viktiga element i dessa ansträng

ningar. Sådana insatser bör få hög angelägenhetsgrad i museernas verksam

hetsplanering. 

3. Ekonomiförvalming 

En målrelaterad budgetplanering ställer särskilda krav på ekonomisk framför

hållning och fortlöpande kontroll över medelsanvändningen. Att höja den 

ekonomiadministrativa kompetensen och skapa en ökat kostnadsmedvetande 

hos hela personalen blir därmed en angelägen målsättning. 

4. Extern finansiering 

Museerna bör tillämpa en avgiftspolitik som är ägnad att locka en större 

publik till basutställningarna och som medger en ökad grad av egenfinansie

ring när det gäller större tillfälliga utställningar och andra publikdragande 

evenemang. Möjligheten bör prövas att mer regelmässigt variera entreavgif-
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tema efter säsong och programutbud. Museerna bör heller inte avstå från att 

söka ekonomiskt samarbete med företag och andra enskilda sponsorer, om 
detta kan ske utan att museets handlingsfrihet inskränks när det gäller verk
samhetens innehåll eller omfattning. Av det tabellmaterial som redovisats in
ledningsvis följer att i runda tal 30 % av museernas disponibla medel 

kommer från andra källor än myndighetsanslagen. Jag anser att en rimlig 

ambition för den kommande treårsperioden bör vara att hålla minst denna nivå 

på externfinansieringen. 

5. Samverkan mellan centra/museerna 

I likhet med flera av mina företrädare vill jag framhålla vikten av samverkan 

mellan museerna i frågor av gemensamt intresse. Betydelsen av praktisk 

samverkan i kostnadsbegränsande syfte har vid upprepade tillfällen betonats 

av statsmakterna. Det kan gälla samarbete inom administration eller förcmåls

registrering, där man gemensamt utnyttjar specialkompetent personal och 

tekniska system. Det kan också gälla gemensam upphandling för att få fram 

fördelaktiga anbud t.ex. från bevakningsföretag. Jag vill här erinra om att 
regeringen våren 1992 uppdrog åt Statens kulturråd att biträda centralmu

seerna i sådana frågor. Självfallet bör samverkan kring större utställningspro

jek"t utgöra ett naturligt arbetssätt för centralmuseerna. Lokalfrågor är ännu ett 

område, där stora rationaliseringsvinster kan göras genom samverkan. 

På ett mer övergripande plan är det utomordentligt viktigt att centralmu

seerna utvecklar en gemensam syn på frågor om resursfördelning, ambi
tionsnivåer och verksamhetsinriktning. Det är tänkbart att vissa strukturella 

förändringar i museiorganisationen skulle behövas för att skapa denna sam

syn. Som jag har nämnt avser jag föreslå att denna fråga blir föremål för 

särskild utredning. 

6. Ansvarsmuseirollen 

För de fem berörda museerna har ansvarsmuseirollen inneburit att kontak

terna med regionala och lokala museer runt om i landet förtätats. Ansvarsmu

seerna har tillsammans med länsmuseema m.fl. utvecklat former för samråd 

och kunskapsöverföring till ömsesidig nytta. Jag finner att ansvarsmuseerna 

har tolkat sin uppgift med stor lyhördhet för de olika behov av samordning 

och vägledning som finns på regional nivå inom resp. område. Museerna bör 
utveckla ansvarsmuseirollen på det sätt som faller sig naturligt mot bakgrund 

av omvärldsförändringar och därav föranledda behov regionalt och lokalt 

Medelsberäkning m.m. 

Jag övergår nu till att redovisa mina medelsberäkningar för de centrala 

museerna. I anslutning härtill anmäler jag vissa aktuella frågor. 
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Lönebidragsanställda 

Jag har tidigare, i min inledning till kulturavsnittet, redovisat ett förslag till 

hur vissa kulturinstitutioner med förhållandevis hög andel lönebidragsanställd 

personal skall kunna anställa arbetshandikappade personer resp. behålla nu 

anställda personer med lönebidrag även i det nya, flexibla lönebidragssyste

met. För museiområdets del har medel för ändamålet beräknats samlat under 

anslaget Bidrag till vissa museer m.m. Centrala museer med så hög andel 

lönebidragsanställda att de bör få del av ifrågavarande medel är Naturhisto

riska riksmuseet, Nordiska museet, Arkitekturmuseet, Statens musiksam

lingar och Tekniska museet. För dessa museer har således sammanlagt 15,7 

miljoner kronor beräknats under nämnda anslag. 

Vissa lokalfrågor 

Under nästa budgetår kommer en skattkammare att färdigställas vid Statens 

historiska museum till en ombyggnadskostnad på 21 miljoner kronor. Vidare 

kommer ett byte att ske av magasinslokaler för Musikmuseet. Jag har beräk

nat medel för höjd lokalhyra vid resp. myndighet med anledning av nämnda 

åtgärder. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att regeringen hösten 1992 uppdragit 

åt Byggnadsstyrelsen att projektera en ny- och ombyggnad för Moderna 

museet och Arkitekturmuseet. Projekteringskostnaden har beräknats till 45 

miljoner kronor i prisläget den 1 januari 1992. Lånekostnaden för projekte

ringen finansieras genom besparingar inom Kulturdepanemente!S ansvarsom

råde. Enligt den tidsplan som Byggnadsstyrelsen upprättat i ärendet beräknas 

ett nytt modernt museum och nya lokaler för Arkitekturmuseet stå färdiga för 

inflyttning på försommaren 1996. Projekteringsuppdraget är av sådan om

fattning att det bör anmälas informationsvis för riksdagen. Jag räknar med att 

Byggnadsstyrelsen kommer att redovisa sitt uppdrag under senhösten 1993. 

För riksdagens kännedom bör även följande frågor anmälas. 

En ny brandsäker lokal håller på att uppföras för Naturhistoriska riksmu

seets spritlagda samlingar. Byggnadsarbctcna, som kostnadsbcräknats till ca 

21 miljoner kronor, förväntas vara slutförda våren 1993. 

I föregående budgetproposition (prop. 1991/92: 100 bil. 12 s. 91) anmäl

des en planerad flyttning av Kungl. myntkabinettet till nya lokaler på Slotts

backen i Stockholm. En framställning från Byggnadsstyrelsen om projekte

ringsuppdrag med sikte på inflyttning under sommaren 1995 har nyligen 

lämnats till Kulturdepartementet. Ombyggnadskostnaden beräknas till ca 46 

miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor finansiera~ genom ett engångsbi

drag från Riksbanken. 

Byggnadsstyrelsen har redovisat ett förslag till en genomgripande om

byggnad av Nordiska museet på Djurgärden. Förslaget omfattar ny huvuden

tre samt ombyggnad av mark- och hallplanen m.m. Arbetena har preliminärt 

kostnadsberäknats till ca 110 miljoner kronor. Ärendet bereds för närvarande 

i Kulturdepartementet. 
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Enligt nya regler för myndigheternas kapitalförsörjning skall kostnader för 
inredning och utrustning av lokaler i fortsättningen täckas genom att myndig
heterna själva tar upp lån i Riksgäldskontoret. Jag återkommer i det följande 
till denna fråga. 

Särskilda besparingskrav 

Statens konstmuseer och och Nordiska museet har hemställt om befrielse från 

särskilda besparingskrav som ålagts dem. 
Statens konstmuseer har ålagts att fr.o.m. nästa budgetår under en fyra

årsperiod spara 4 miljoner kronor per år med anledning av tidigare gjorda 

överskridanden på sammanlagt 16 miljoner kronor för bevakningsändamål. 
Av den konsekvensredovisning som konstmuseerna lämnat framgår, att ett 

fullt uttag av besparingen skulle innebära antingen ett drastiskt minskat 
öppethållande eller nedläggning av väsentlig bas- och serviceverksamhet med 
uppsägning av anställda som omedelbar följd. Enligt min mening är det 

angeläget att berörda museers basfunktioner kan upprätthållas även i en 

besparingssituation. Jag anser det heller inte försvarbart att berörda museer 
minskar sitt öppethållande på ett sådant sätt att allmänhetens tillträde till sam
lingarna påtagligt försämras. För att ge museerna möjlighet att under bespa
ringsperioden hålla en godtagbar kontakt med den konstintresserade allmän
heten. skolor och studieförbund m.fl. förordar jag att besparingsåläggandet 

minskas med hälften, dvs. till 2 miljoner kronor per år under de kommande 
fyra budgetåren. 

Nordiska museet har, till följd av gjorda överskridanden för bevakning 
m.m .. ålagts ett besparingsbeting på totalt 2,8 miljoner kronor, fördelat på de 

två närmast följande budgetåren. Jag förordar ingen ändring i detta 
åläggande. 

Cosmonova, lulita gård och Vasamuseet 

Under detta anslag redovisas tre självbärande resultatenheter, nämligen omni
teatern Cosmonova vid Naturhistoriska riksmuseet. Julita gård tillhörig 
Nordiska museet och Vasamuseet inom myndigheten Statens sjöhistoriska 
museer. Resultatet hos dessa enheter påverkas i hög grad av publiktillström
ningen, som är svår att prognosticera på längre sikL Det finns därför skäl för 
regeringen att särskilt noga följa utvecklingen av såväl utgifter som intäkter i 

verksamheten. Jag är inte beredd att tillstyrka framförda förslag om under
skottstäckning över statsbudgeten för Julita gård och Vasamuseet. Det är 

tvärtom ytterst angeläget att utgiftsbudgeteringen inom de tre resultatenheterna 

noga anpassas till förväntade intäkter. Vad gäller Vasamuseet vill jag erinra 
om att museets lokalhyra i sin helhet bekostas av anslagsmedel. 

Statens musiksamlingars organisation 

År 1981 fattade riksdagen beslut om Statens musiksamlingars nuvarande 
organisation (prop. 1980/81: 100 bil. 12, bet. 1980/81 :KrU26. rskr. 
1980/81:299). 
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Statens musiksamlingar har föreslagit en omorganisation av myndigheten, 
som innebär att dokumentationsenheten slås samman med musikbiblioteket. I 
1991 års budgetproposition (prop. 1990/91:100 bil. 10 s. 306-307) redovi
sades en översyn av myndighetens organisation, varvid det nu föreliggande 
förslaget angavs som ett av flera alternativ. Föredragande stat~rådet anförde 

att det borde vara styrelsens uppgift att pröva vilka organisationsförändringar 

som borde göras och framhöll att styrelsen skulle få en naturlig anledning att 
återkomma till dessa frågor i sin första fördjupade anslagsframställning. Jag 

tillstyrker styrelsens förslag, som jag finner ändamålsenligt och ägnat att 

underlätta en rationell resursfördelning inom myndigheten. 

Anslagskonstruktion 

De centrala museer som är statliga myndigheter bör fr.o.m. nästa budgetår 

disponera medel under ett ramanslag. kallat Centrala museer: Myndigheter. 
En strikt tillämpning av det nya regelverket för den statliga budgetpröv

ningen medger inte att ramanslagsmodellen utnyt~jas för verksamhet i stiftel

seform. Medel till stiftelserna Nordiska museet och Tekniska museet bör 

därför beräknas under ett särskilt obctecknat anslag, kallat Centrala museer: 

Stiftelser. Jag vill starkt betona att det uteslutande är fråga om en anslagstek
nisk omläggning, motiverad av berörda museers privaträttsliga ställning, och 
således inte ett uttryck för en förändrad syn på verksamheten. Det ankommer 

på regeringen att utforma villkoren för anslagsgivningen på ett sådant sätt, att 

budgetstymingen av de statliga museerna Nordiska museet och Tekniska 
museet kan ske enligt i stort sett samma principer som tillämpas för övriga 
centrala statliga museer. Av flera skäl är det angeläget att de centrala museerna 

i formellt hänseende kan hanteras lika, även i fråga om att kunna utkräva 
ansvar för verksamhetens bedrivande. Detta försvåras av att två av museerna 
är stiftelser. Den planerade översynen på museiområdet utgör ett naturligt till
fälle att aktualisera frågan om nämnda museers rättsliga ställning. 

Vissa överföringar 

Medel som några museer hittills disponerat under det särskilda reservations
anslaget Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar 
m.m. bör fr.o.m. nästa budgetår beräknas under ramanslaget Centrala 

museer: Myndigheter. Den under nämnda reservationsanslag uppförda an

slagsposten till Statens kulturråds disposition för centralmuseernas utveck
lingsverksamhet bör för nästa budgetår beräknas under anslaget Bidrag till 

vissa museer m.m. Detta innebär att reservationsanslaget utgår ur statsbudge

ten. Till anslaget Bidrag till vissa museer m.m. bör även föras det belopp på 
drygt l miljon kronor för centralmuseernas m.fl. basverksamhet, som Statens 

kulturråd innevarande budgetår disponerar under förslagsanslaget Centrala 

museer: Förvaltningskostnader. 
För Nordiska museet beräknar jag under anslaget Centrala museer: Stiftel

ser ett medelstillskott på 102 000 kr. avseende en telefonisttjänst som bör 
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föras över från Riksantikvarieämbetet. Anslaget Riksantikvarieämbetet har 

följaktligen minskats med motsvarande belopp. 

Anslagsberäkning 

Vid min beräkning av berörda anslag har jag tagit hänsyn till pris- och löneut
ve.cklingen. Därutöver har kostnaderna för verksamhetsanknutna ombygg

nadsåtgärder inräknats i anslagen. 

Jag har nyss nämnt att anläggningstillgångar som t.ex. inredning och 

utruStning av lokaler i fortsättningen skall finansieras genom upplåning. 

Samtliga myndigheter övergår den l juli 1993 till de redovisningskrav 

enligt bokföringsförordningen (l 991: 1026) som utgör en förutsättning för lån 

i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. 
De centrala museernas behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 

19 087 000 kr, varav 2 437 000 kr avser investeringar i ADB och 
16 650 000 kr inredning och utrustning. Det bör ankomma på regeringen att 

i regleringsbrevet fördela låneramen mellan berörda museer. 

Det sammanlagda resursbehovet för de centrala museernas förvaltnings

kostnader budgetåret 1993/94 beräknar jag till 491 743 000 kr. Fördel

ningen på resp. museum framgår av sammanställningen. Av nämnda totalbe

lopp för jag upp 389 060 000 kr under ramanslaget Centrala museer: Myn

digheter och 102 683 000 kr under anslaget Centrala museer: Stiftelser. 

Anslagen har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för 

Finansdepartementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar 
·av lönekostnadspålägg, finansieringsforrn för Statshälsan, övergång till lån i 

Riksgäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. 1 

avsnittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna 

för myndigheterna). Medlen under anslagen kommer att fastställas slutligt 

enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från de här föreslagna 

beloppen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att ta del av vad jag har anfört om Statens musiksamlingars 

organisation. 

B 31. Centrala museer: Myndigheter 

Nytt anslag (förslag) 389 060 0001 

lFör budgetåret 1992/93 har medel för ändamålet anvisats under förslagsanslaget 
Centrala museer: Förvaltningskostnader och under reservationsanslaget Centrala 
museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m. 
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Föredragandens överväganden 

Jag hänvisar till vad jag tidigare har anfört om de centrala museimyndigheter
nas verksamhet och de medelsbehov jag där har berört 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 
som bör tillämpas. De centrala museimyndigheterna kommer fr.o.m. bud

getåret 1993/94 att tillämpa denna modell. De kommer därför att tilldelas 

räntekonton med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget B 31. 

Centrala museer: Myndigheter förs till dessa konton. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Centrala museer: Myndigheter för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett ramanslag på 389 060 000 kr. 

B 32. Centrala museer: Stiftelser 

Nytt anslag (förslag) 102 683 0001 
1För budgetåret 1992/93 har medel för ändamålet anvisats under förslagsanslaget 
Centrala museer: Förvaltningskostnader. 

Medlen är budgeterade inkl. mervärdeskatt. 

Föredragandens överväganden 

Jag hänvisar till vad jag tidigare har anfört om de centrala museistiftelsernas 

verksamhet och de medelsbehov jag där har berört. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Centrala museer: Stiftelser anvisa ett anslag på 102 683 000 
kr. 

B 33. Bidrag till vissa museer m.m. 

1991/92 Utgift 26 543 ooot 
1992'93 Anslag 28 669 000 
1993/94 Förslag 113 610 000 
lAnvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 33. 

Medlen under anslagspostema 1-8 är budgeterade inkl. mervärdeskatt. 
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Från anslaget lämnas innevarande budgetår bidrag till stiftelserna Arbetets 

museum, Dansmuseifonden (Dansmuseet), Drottningholms teatennuseum, 

Carl och Olga Milles Lidingöhem (Millesgården), Strindbergsmuseet, 

Thielska galleriet och Föremålsvård i Kiruna. 

1. Arbetets museum 

2. Dansmuseet 

3. Drottningholrn teatenn useurn 

4. Millesgården 

5. Strindbergsmuseet 

6. Thielska galleriet 

7. Föremålsvården i Kiruna 

8. Skansen 

9. Vissa kostnader för centrala 
museer m.m. 

10. Kostnader för lönebidrags-
anställda vid vissa museer 

1992/93 

9000000 

7 324 000 

4 513 000 

1 108 000 

392 000 

l 203 000 

5 129 000 
_l 

...2. 

28 669 000 

Beräknad ändring 

1993/94 

Föredraganden 

of. 
+ 232 000 

+ 187 000 

+ 55 000 

+ 20000 

+ 24000 

+ 272 000 

+ 44600000 

+ 3 301 000 

+ 36 250 000 

+ 84 941 000 

I För budgetåret 1992/93 har 17 354 000 kr anvisats under anslaget Bidrag till 
Skansen. 
2För budgetåret 1992193 har medel anvisats under följande anslag: 
Bidrag till utvecklingsverksarnhet inom kulturområdet m.m. 

Zornsamlingama för fastighetsunderhåll 198 000 
Centrala museer: Förvaltningskostnader 

Till Statens kulturråds disposition 1 149 000 
Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m. 

Utveckling av centralmuseernas verksamhet 4 454 000 

1. Arbetets muse1tm 

Stiftelsen redovisar en samlad utvecklingsplan för budgetperioden 1993/94-

1995/96, som bl.a. innebär uppbyggnad av museets basfunktioner och sats

ning på en större utställning kring temat mänskliga rättigheter. För budgetåret 

1993/94 begärs en bidragsuppräkning med 800 000 kr. 

2. Dansmuseet 

Stiftelsen begär för den kommande treårsperioden att verksamhetsresurser 

ställs till förfogande så att museet kan fylla den roll i svenskt kulturliv som 

förutsatts genom placeringen i Dansens hus. Främst begärs personalför

stärkningar för forskning, infonnation och vård av samlingarna. För budget

året 1993/94 begars en ökning av bidraget med ca 1, 1 mkr. 
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I särskilda skrivelser har Samarbetsnämnden för folklig dans m.fl. fram
hållit vikten av att Dansmuse.ets folkdansavdelning (Arkivet för folklig dans) 

tillförs ny personal när de tjänstemän som nu svarar för avdelningen avgår 

med pension. 

3. Drottningholms teatermuseum 

För musei-, biblioteks- och ark.ivverksamheten (MBA-verksamheten) begär 

stiftelsen för budgetåret 1993/94 en ökning statsbidraget med ca l ,9 mkr. 

Ökningen avser bl.a. nya tjänster vid klipp- och fotoarkiven samt ett en

gångsbidrag för bearbeming av magasinerade föremål. 

4. Millesgården 

Stiftelsen begär en höjning av statsbidraget med 440 000 kr bl.a. för inven

tering och vård av samlingama samt för information. 

5. Strindbergsmuseet 

Museet redovisar behov av nya resurser för perioden 1993/94-1995/96 av

seende försäkringar, internationella kontakter, scenutrustning och A V-pro

gram för skolbruk. Bidragsbehovet anges till 322 000 kr utöver prisomräk

ning. 

6. 1hielska galleriet 

Stiftelsen har redovisat underskott för såväl år 1990 som år 1991 bl.a. på 

grund av förstärkta bevakningsinsatscr och minskad publiktillströmning. En 
bidrngshöjning med ca 1,2 mkr begärs för att om möjligt uppnå nollresultat. 

7. Föremålsvård i Kiruna 

I anslagsframställningen anförs att stiftelsens ekonomi nu har bringats under 

kontroll genom en rad saneringsåtgärder. Förutsättningen för fortsatt balans i 

ekonomin är att uppdragsverksamheten kan utvecklas och att nuvarande 
tjänster med lönebidrag får behållas på oförändrade villkor. För nästa bud

getår begärs endast prisomräkning av anslaget. 

8. Skansen 

Stiftelsen beräknar att Skansens besökarantal under år 1992 kommer att 

uppgå till omkring l 560 000 personer. vilket är nagot högre än det tal som 

redovisades för ar 1991. Intäkterna av entreavgifter m.m. beräknas till ca 24 

mkr vilket är ca 0.5 mkr högre än vad som förutsaus i stiftelsens budget för 

år 1992. 

Med utgångspunkt i ingivna statförslag beräknar stiftelsen det totala 

bidragsbehovet för driften av Skansen under år 1993 till 41,3 mkr. För år 
1994 beräknas motsvarande behov preliminärt till 42,9 mkr. Härutöver 

begärs bidrag för skötsel av anläggningarna med 7 ,9 mkr för år 1993 och 
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med 10 mkr för år 1994. Vidare redovisar stiftelsen särskilda investeringsbe- Prop. 1992/93: I 00 
hov till en kostnad av 5 mkr per år under en tioårsperiod. Bil. I 2 

9. Statens kulturråd 

I sin fördjupade anslagsframställning framför Statens kulturråd bl.a. följande 
förslag på museiområdet. 

Kulturrådet tillstyrker fortsatt statsbidrag till Arbetets museum på den nivå 

som riksdagen beslutat om för budgetåret 1992/93. Rådet finner det angeläget 
att förhållandet mellan staten och stiftelsen regleras och anger några alterna

tiva modeller för hur detta skulle kunna ske. 
Kulturrådet föreslår ett årligt verksamhetsstöd till Judiska museet. Bidraget 

bör beräknas till 300 000 kr för budgetåret 1993/94 och därefter successivt 
höjas till 500 000 kr för budgetåret 1995/96. 

Ett nytt bidrag till s.k. samverkansmuseer bör utgå fr.o.m. budgetåret 
1993/94. Med samverkansmuseer avses museer ute i landet med samlingar 

eller verksamhet av riksintresse eller betydelse för en större region. Ett sam

spel förutsätts med ett centralt museum inom motsvarande museisektor. 
Kulturrådet föreslår en bidragsnivå på 2 mkr inledningsvis men successivt 
uppräknad till 6 mkr vid treårsperiodens slut. 

Vad gäller de centrala museerna m.fl. föreslår Kulturrådet att befintliga 
medel till rådets disposition för bevakning och annan basverksamhet räknas 
upp till 3 mkr. Motsvarande dipositionsmedel för utvecklingsverksamhet bör 

räknas upp till 12 mkr under treårsperioden. 

10. ÖVrigajörslag på museiområdet 

I en till Utbildnings- och Kulturdepartementen hösten 1992 ingiven skrivelse 
föreslår rektorsämbetet vid universitetet i Lund, med hänvisning till ett av 
ämbetet genomfört utredningsarbete, att Skissernas museum -Arkiv för de

korativ konst organisatoriskt skiljs från Lunds universitet och överförs 
till Kulturdepartementets ansvarsområde. Statskontoret, Statens kulturråd, 
Statens konstmuseer och Statens konstråd har yttrat sig över förslaget 

Inom Utbildningsdepartementet genomfördes i början av 1980-talet ett sär

skilt utredningsarbete i fråga om affischkonsten, vilket redovisats i betänkan
det Affischsamlingar (Os U 1983:10). I betänkandet framhålls att inrättandet 
av ett särskilt affischmuseum knappast är motiverat med den uppläggning 
som insamlingen av affischer har i landet. För att skapa överblick över 

affischbeståndet och göra detta tillgängligt föreslås i stället vissa åtgärder med 

inriktning på samordnad registering och dokumentation. 

Sommaren 1979 beslöt regeringen att särskilt utreda frågan om den civila 

flyghistoriska museiverksamheten i Sverige. I betänkandet Ett museum för 

luft- och rymdfart (Os U 1982:7) redovisas förslag bl.a. om inrättande av ett 

luft- och rymdfartsmuseum, för vilket berörda intressenter, dvs. myndighe

ter, andra offentliga organ. företag och organisationer verksamma inom luft

och rymdfart inom landet förutsätts ta ett kollektivt ekonomiskt ansvar. I 
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betänkandet framhålls att det bör ankomma på intressenterna att driva frågan 
vidare och besluta om former och finansiering. 

Föredragandens överväganden 

Arbetets museum 

För Arbetets museum beräknar jag statsbidraget till oförändrat 9 miljoner 

kronor för nästa budgetår. 

Dansmuseet 

För Dansmuseet har jag, utöver kompensation för prisutvecklingen, beräknat 

88 000 kr för verksamhetsanknutna ombyggnadsåtgärder, varav 44 000 kr 
utgör ett engångsbelopp. Medel för ändamålet har tidigare disponerats av 
Byggnadsstyrelsen. 

Jag kommer i det följande att föreslå en särskild medelsram för att ge vissa 

museer med hög andel lönebidragsanställda möjlighet att även i fortsättningen 

anställa sådan personal. Jag räknar med att Dansmuseet inom denna ram skall 

kunna disponera ca 300 000 kr. 

Föremålsvård i Kiruna 

I föregående budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 10 s. 102-103) för

utskickades att formen för den verksamhet som för närvarande bedrivs hos 

stiftelsen Föremålsvård i Kiruna kunde komma att omprövas inom ramen för 
det översynsarbete som bedrivs i regeringskansliet bl.a. rörande de s.k. 
kulturvårdsföretagen. Detta arbete pågår alltjämt, varför något underlag ännu 

inte föreligger för en prövning av Kirunaverksamhetens framtid. Jag noterar 

med tillfredsställelse att sUftelsen genom rationaliseringsåtgärder och ökad 

uppdragsverksamhet kunnat balansera budgeten utan krav på ytterligare till

skott av statsmedel. Med hänsyn till den höga andelen lönebidragsanställda 

vid Föremålsvården räknar jag med att stiftelsen skall kunna disponera ca 

400 000 kr ur den särskilda medelsram som jag kommer att föreslå för 

sådana kostnader. 

Skansen 

Hösten 1992 träffades ett avtal mellan staten och Stockholms läns landsting, 

som reglerar uppdelningen mellan parterna av bidragsgivningen till Skansen, 

Konserthuset och Dansens hus. Avtalets innebörd och budgetkonsekvenser 

redovisas i regeringens förslag till tilläggsbudget I för innevarande budgetår 

(prop. 1992/93:25 bil. 12). Enligt avtalet övertar staten fr.o.m. den 1 januari 

1993 hela det ekonomiska ansvaret för Skansen. 

För innevarande budgetår anvisas medel till Skansen över förslagsanslaget 

Bidrag till Skansen. Ett förslagsvis betecknat anslag har hittills krävts b1.a. 

med hänsyn till det system för underskotts- och lönekostnadstäckning som 

gällt för Skansen enligt det tidigare avtalet med Landstinget. Som jag har 
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redovisat vid min anmälan av tilläggsbudget I för budgetåret 1992/93 bör bi
draget till Skansen omkonstrueras i och med att staten övertar det samlade bi

dragsansvaret. Det hårt reglerade täckningssystemet utifrån en i förväg fast
ställd stat bör ersättas av ett fast årligt bidrag, som stiftelsen får disponera på 
eget ansvar. Inom denna ram måste stiftelsen själv svara för alla utgiftsök
ningar, även dem som följer t.ex. av träffade löneavtal. Den ändrade bidrags
konstruktionen, som också innebär att bidragsmedel kan fonderas i en över
skottssituation, bör ge stiftelsen bättre förutsättningar för en långsiktig och 

mer företagsmässig ekonomisk planering. 

Fr.o.m. nästa budgetår bör bidraget till Skansen anvisas över detta anslag. 
Jag beräknar bidraget till 44,6 miljoner kronor för verksamheten och visst 

löpande anläggningsunderhåll. Jag vill också erinra om att regeringen i an

slutning till uppgörelsen med Landstinget anvisat ett engångsbelopp på 10 
miljoner kronor för en nödvändning upprustning av vägar och ledningsnät 
inom Skansenområdet Insatsen har möjliggjorts inom ramen för medel som 

riksdagen år 1992 ställt till förfogande för sysselsättningsskapande åtgärder 
på kulturområdet (prop. 1991/92:150 bil. 1:9, bet. 1991/92:FiU30, rskr. 
1991/92:350). 

Kostnader för lönebidragsanställda vid vissa museer 

Jag har tidigare, i min inledning till kulturavsnittet, redovisat ett förslag till 

hur kulturinstitutioner med förhållandevis hög andel lönebidragsanställd per

sonal även i det nya systemet med s.k. flexibla lönebidrag skall kunna 
anställa arbetshandikappade personer resp. behålla nu anställda personer med 
lönebidrag. För det statliga och statsunderstödda museiområdet har jag 

beräknat ett sammanlagt medelstillskott på 36 250 000 kr för ifrågavarande 
ändamål. Medlen bör för nästa budgetår anvisas under detta anslag och förde
las av regeringen. Med hänvisning till de grunder för medelsberäkningen som 

jag har redovisat i inledningen räknar jag med att beloppet fördelas med 
15 750 000 kr på fem centrala museer, 700 000 kr på två institutioner under 

detta anslag och 19 800 000 kr på 18 länsmuseer. 

Överföringar, anslagsberäkningar m.m. 

I samband med omläggningen till rambudgetering för merparten av de 
centrala museerna har jag funnit det ändamålsenligt att under detta anslag föra 
samman vissa rörliga medel avseende centra/museernas m. fl. säkerhet och 

utvecklingsverksamhet samt ett mindre belopp avseende fastighetsunderhåll 

för Zornsamlingama i Mora. Anslagstillhörighet och belopp innevarande bud

getår framgår av den inledande tabellen. För nästa budgetår beräknar jag 
sammanlagt 3 301 000 kr för nämnda ändamål, sedan jag - i enlighet med 

vad som förutsattes i föregående budgetproposition - omprioriterat 2,5 miljo

ner kronor för att täcka årskostnaden för en skattkammare vid Statens histo
riska museum. Medlen bör fördelas av Statens kulturråd. 

Jag har tidigare anmält min avsikt att föreslå ett utredningsarbete rörande 

vissa mål- och strukturfrågor avseende det statliga och statsunderstödda 
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museiväsendet. Jag finner det naturligt att de förslag som Kulturrådet och 

andra har fört fram rörande nya stödformer och stödobjekt på museiområdet 

får prövas i det sammanhanget. Detta gäller även frågan om det framtida 

huvudmannaskapet för Skissernas museum i Lund. 

Vad gäller föreliggande äldre förslag om tillgängliggörande av affischsam

lingar och inrättande av ett museum för luft- och rymdfart anser jag att det 

närmast bör ankomma på berörda intressenter att ta ställning till om det är 

aktuellt att föra dessa frågor vidare. Någon åtgärd från regeringens sida är 

enligt min mening för närvarande inte påkallad. 

För vissa av de institutioner som får bidrag från detta anslag är Bygg

nadsstyrelsen lokalhållare. För dessa har jag beräknat full täckning för den 

årshyra som Byggnadsstyrelsen har aviserat för nästa budgetår. I övrigt har 

jag beräknat en schablonmässig kompensation på 5 % för löne- och prisut

vecklingen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa museer m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett anslag på 113 610 000 kr. 

B 34. Bidrag till regionala museer 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

69 869 1951 

76421 ()()() 

1993/94 Förslag 79 268 000 
lAnvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 34 

Statsbidrag utgår enligt förordningen (1977:547) om statsbidrag till regio

nala museer till regionalt verksamt museum som regeringen har förklarat be

rättigat till sådant bidrag. Statsbidrag utgår endast till museum som också får 

bidrag från landstingskommun eller kommun. 

Enligt beslut av regeringen är 26 museer berättigade till bidrag. Underlaget 

för beräkningen av statsbidraget är det antal grundbelopp som varje år fast

ställs för museerna. Antalet grundbelopp för budgetåret 1992/93 har fast

ställts till 729. Grundbeloppet för innevarande budgetår har preliminärt be

räknats till 197 700 kr. Statens kulturråd fördelar grundbeloppen mellan de 

bidragsberättigade museerna. Statsbidraget uppgår till 55 % av grundbelop

pet. 
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Statens kulturråds fördelning av grundbelopp budgetåret 1992193 

Museum 

Stockholms läns museum 
Upplandsmuseet 
Södennanlands museum 
Östergötlands länsmuseum 
Jönköpings läns museum 
Smålands museum 
Kalmar läns museum 
Gotlands fornsal 
Blekinge läns museum 
Kristianstads länsmuseum 
Kulturen i Lund 
Malmö museer 
Hallands länsmuseer 
Bohusläns museum 
Qöteborgs museer 
Alvsborgs länsmuseum 
Skaraborgs länsmuseum 
Vännlands museum 
Örebro läns museum 
Västmanlands läns museum 
Dalarnas museum 
Länsmuseet i Gävleborg 
Länsmuseet - Murberget 
Jämtlands läns museum 
Västerbottens museum 
Norrbottens museum 

Totalt 

Rörliga grundbelopp 
efter särskild ansökan 

Summa 

Statens kulturråd 

Fördelning 

1992/93 

20 
24 
22 
26 
24 
20 
25 
24 
20 
25 
47 
40 
25 
26 

102 
24 
24 
20 
21 
20 
24 
24 
20 
29 
26 
21 

723 

6 

729 

Kulturrådet har inhämtat långtidsbedömningar från de regionala museerna. 

Resultatanalysen visar på en vidgad skillnad vad gäller museernas verksam
hetsnivåer och graden av utbyggnad inom olika ämnesområden. En konsoli

dering behövs av basverksamheten i de mindre museerna. Alla museer behö

ver ökade möjligheter till metod- och verksamhetsutveckling. Kulturrådet 

föreslår att ytterligare 60 grundbelopp anvisas, varav 15 för budgetåret 

1993/94, 25 för budgetåret 1994/95 och 20 för budgetåret 1995/96. Av det 

totala antalet föreslagna nya grundbelopp bör 20 vara rörliga. 
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Föredragandens överväganden 

Vid min anmälan av Statens kulturråds fördjupade anslagsframställning har 
jag i korthet berört de regionala museernas arbetsuppgifter och ställning. Ett 

fördjupat studium av dessa frågor bör ingå i den översyn rörande det statliga 

och statsunderstödda museiväsendet som jag tidigare har aviserat. 

Inför budgetåren 1990/91 och 1991/92 beslöt riksdagen att tillföra de 

regionala museerna ytterligare 225 grundbelopp (bet. 1989/90:KrU21. rskr. 

1989/90:224 och bet. 1990/9l:KrU25, rskr. 1990/91:234) och gjorde samti

digt vissa uttalanden rörande fördelningsgrunder m.m. I föregående budget

proposition (prop. 1991/92: 100 bil.12 s.105) redovisade jag ett antal riktlin

jer som Kulturrådet antagit för den framtida bidragsfördelningen. Jag förut

sätter att den gjorda satsningen och de kriterier för statens bidragsgivning 

som nu tillämpas kommer att få avsedda effekter på de regionala museernas 

verksamhet, men att tydliga resultat kanske kan redovisas först när den högre 

bidragsnivån fått verka en tid. Jag vill dock betona att avsikten med det 

grundbeloppsbaserade statsbidraget till de regionala museerna är att ett ökat 

antal tjänster skall inrättas vid museerna. Det ankommer på Kulturrådet att för 

regeringen redovisa i vad mån nya grundbelopp faktiskt har lett till att nya 

tjänster inrättats och vilka verksamhetsgrenar som härigenom kunnat förstär

kas. Kulturrådets resultatanalys visar också på det angelägna i att noga följa 

vad länsmuscema gör för att återta och utveckla sin roll som pedagogisk 

resurs för skolan. 

Jag anser således att tillräckligt underlag ännu inte föreligger för en be

dömning av vilka effekter som erhållits av den nyligen gjorda insatsen för de 

regionala museerna. Mot den bakgrunden och med hänvisning till den plane

rade museiöversynen beräknar jag ett oförändrat antal grundbelopp för nästa 

budgetår. 

För budgetåret 1993/94 beräknar jag följaktligen statsbidrag till 729 grund

belopp om vardera 197 700 kr. Bidragsdelen är 55%. 

Jag vill vidare erinra om att jag under anslaget Bidrag till vissa museer 

m.m. beräknat 19,8 miljoner kronor för att möjliggöra fortsatt anställning av 

personal med lönebidrag hos vissa länsmuscer. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 79 268 000 kr. 

B 35. Riksutställningar 

1991192 utgift 27 589 0531 Reservation l 141 2281 

1992/93 Anslag 31 667 000 

1993/94 Förslag 33 360 000 

I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 35 
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Medel till Riksutställningar är budgeterade inkl. mervärdeskatt. 
Stiftelsen Riksutställningar har enligt sina stadgar, fastställda genom rege

ringsbeslut den 23 juni 1976, till uppgift att främja utställnings- och konst

bildningsverksamheten genom att förmedla och anordna ut<>tällningar, biträda 
med rådgivning och annan service samt i övrigt utveckla och förnya utställ

ningen 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. 

Inom Riksutställningar pågår ett projekt för utvärdering av verksamheten. 

Riksutställningar 

Riksutställningar har lämnat en fördjupad anslagsfrarnställning för budgetåren 

1993/94-1995/96. 

1. Mål och inriktning 

Riksutställningar har två verksarnhetsgrenar, produktion av vandringsutställ

ningar samt teknisk service och rådgivning inom utställningsområdet. Stiftel

sen vill under perioden koncentera utställningsproduktionen på särskilt 

resurskrävande projekt och på projekt av utvecklingskaraktär, företrädesvis 
med tonvikt på barn och ungdom. I gengäld vill stiftelsen öka insatserna inom 

teknisk service och rådgivning samt utveckla metoder för modern informa

tionsteknik i utställningar. Stiftelsen hemställer om regeringens uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en utbildning, riktad även till utlandet, i ämnet 

Utställningen som medium. 

2. RationaliseringÅ.Tavet 

Stiftelsen beräknar den ålagda besparingen till 491 000 kr per år under perio

den. Något förslag till verksarnhetsminskning lämnas inte. 

3. Förslag 

Stiftelsen begär att rationaliseringskravet återtas. Härutöver begärs 1,2 mkr 

för nya tjänster inom informationsteknik. Förstärkningen föreslås finansieras 

genom lokalminskningar. För lånefinansierade investeringar i fordon och 

utrustning beräknas en årskostnadsökning på sammanlagt 580 000 kr. Stif

telsen vill få m~jlighet att bygga upp en investeringsfond genom avsättning av 

medel till ett räntebärande konto. 

Föredragandens överväganden 

Som jag redan har nämnt i min inledande föredragning av museiområdet 

planeras en mål- och strukturöversyn avseende det statliga och statsunder

stödda museiväsendet. I uppdraget bör även ingå alt pröva Riksutställningars 

12 Riksdc1gt'll l'J'(! 1<JJ. I .rn111/. Nr }011. Uilc1gc1 /:! 
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funktion och ställning bl.a. mot bakgrund av ansvarsmuseernas tillkomst och 

de regionala museernas breddade verksamhet 

Det bör ingå i översynsarbetet att utifrån en helhetsperspektiv på museiom

rådet granska och dra slutsatser rörande Riksutställningars verksamhet. Jag 

lägger därför inte nu fram några förslag rörande Riksutställningars verksam

hetsinriktning och föreslår heller inga större förändringar av anslagsteknisk 

natur. Däremot finner jag det lämpligt, med hänsyn till att verksamheten drivs 

i stiftelsefonn, att bidraget till Riksutställningar - som hittills utanordnats på 

det sätt som gäller för myndigheter - förs bort från statsverkets checkräkning. 

Riksutställningar bör i stället få rekvirera medel hos Kammarkollegiet. Detta 

innebär att statsbidraget kan disponeras på det friare sätt som vanligen gäller 

för statsunderstödda stiftelser. Jag erinrar om att samma ordning fr.o.m. 

nästa budgetår föreslagits gälla för stiftelserna Nordiska museet och Tekniska 

museet. 

I övrigt föreslås sedvanlig kompensation för pris- och löneutvecklingen. 

Därutöver har 258 000 kr för verksamhetsanknutna ombyggnadsåtgärder, 

varav 128 000 kr är ett engångsbelopp, inbegripits i medelsberäkningen. 

Medel för ifrågavarande ändamål har tidigare disponerats av Byggnadsstyrel

sen. 

Bidraget till Stiftelsen Riksutställningar har budgeterats utan hänsyn till de 

tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne

kostnads pålägget och den ändrade finansieringsformen för Statshälsan. Rikt

linjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 

Finansdepartementet (bilaga 1 avsnittet Styrning av statsförvaltningen och de 

finansiella förutsättningarna för myndigheterna). Bidraget till Riksutställ

ningar kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan 

däITor avvika från det nu budgeterade beloppet 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksutställningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 

33 360 000 kr. 

B 36. Inköp av vissa kulturföremål 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

_l 

80000 

1993/94 Förslag 80 000 

!Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 36 

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 
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statsbudgeten. Regeringen har att i efterhand för riksdagen anmäla den 

medelsförbrukning som erfordrats. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen bör informeras om att regeringen den 12 november 1992 har anvi
sat 100 000 kr från förevarande anslag för att ge Drottningholms teatermu

seum möjlighet att förvärva en målning av Pehr Hilleström. 

Anslaget bör beräknas till oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 80 000 kr. 
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Forskning 

B 37. Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet 

I statsbudgeten finns för innevarande budgetår uppfört ett anslag för forsk
nings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet på 30 855 000 kr. I 
regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den 
framtida forskningen. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition i ären
det skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1993. Jag räknar med att 
regeringen i detta sammanhang kommer att återkomma till kulturområdets 
forskningsfrågor. Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Forsknings- och 

utvecklingsinsatser inom kulturområdet för budgetåret 1993/94 beräkna 
ett reservationsanslag på 30 855 000 kr. 
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Lokalförsörjning m.m. 

B 38. Inredning och utrustning av lokaler för 
kulturändamål 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

47000000 
3000000 

Från detta reservationsanslag betalas utgifter för inredning och utrustning 

av lokaler vid vissa statliga institutioner inom kulturområdet. 

Myndigheterna 

Byggnadsstyrelsen föreslår nya eller ändrade kostnadsramar till ett samman
lagt belopp på 20,1 mkr. För Byggnadsstyrelsens anslagspost för inredning 
föreslår verket att 12 mkr beräknas för budgetåret 1993/94. 

Verket för högskoleservice (VHS) föreslår att sex nya eller ändrade kost

nadsramar till ett sammanlagt belopp på 15,6 mkr förs upp i utrustningspla
nen och att en föreslås utgå ur planen. Behovet av anslagsmedel för nästa 

budgetår har VHS beräknat till 4 mkr. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med den nya kapitalförsörjningsförordningen (1992:406) skall 
myndigheterna finansiera investeringar i anläggningstillgångar genom lån i 
Riksgäldskontoret De nya reglerna skall för kulturmyndigheternas del tilläm

pas fr.o.m. nästa budgetår. 
Gällande utrustnings- och inredningsramar under anslaget uppgår inneva

rande budgetår till drygt 90 miljoner kronor. Vissa åtaganden under de bevil
jade ramarna sträcker sig över flera budgetår och beräknas inte vara slutligt 

reglerade före budgetårsskiftet. För att betalning av gjorda åtaganden skall 

kunna ske efter den 1 juli 1993 förordar jag att 3 miljoner kronor anvisas för 
detta. I övrigt utgår jag ifrån att - som Byggnadsstyrelsen (KBS) och Verket 
för högskolestudier (VHS) redovisat - resterande medelsbehov för gjorda 
åtaganden skall täckas genom den reservation som beräknas finnas under 
anslaget vid utgången av budgetåret 1992/93. 

KBS och VHS har föreslagit att vissa ändamål skall ingå i inrednings- och 
utrustningsramar under detta anslag. När nu finansieringsfonnen förändras 

bör dessa ändamål ingå i särskilda låneramar, som myndigheterna disponerar 

för anskaffning av anläggningstillgångar. Låneramar bör följaktligen beviljas 
för inredning och utrustning av guldrummet vid Historiska museet, för 

inredning av lokaler för spritlagda samlingar vid Naturhistoriska riksmuseet 

och för utrustning av Myntkabinettets nya lokaler. Vidare bör låneramar ges 

för upprustning m.m. av telefonväxlar vid Nordiska museet och landsarkiven 

i Göteborg och Härnösand. Förändringar av myndigheternas anslag för att 

kompensera kapitalkostnaderna för lånen, bör av tekniska skäl inte ske förrän 
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i regleringsbrevet. I denna fråga hänvisar jag till chefens för Finansdeparte
mentet föredragning tidigare denna dag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Inredning och utrustning av lokaler för kulturändamål för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 3 000 000 kr. 
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C. Massmedier m.m. 

Inledning 

I den regeringsförklaring som avgavs vid regeringens tillträde angavs att 
radio- och TV-monopolet tekniskt sett är avskaffat samt att regeringen avsåg 
att föreslå sådana lagändringar att friheten ökar på radio- och TV-området. 

Detta innebär i princip fri etableringsrätt. 
Regeringens första åtgärd var att meddela sändningstillstånd för ytterligare 

en rikstäckande, reklamfinansierad TV-kanal. 

Vidare har en ny lag om kabelsändningar till allmänheten beslutats. Den 

nya lagen innebär frihet att anlägga kabelnät och att bedriva sändningar samt 

att det finns praktisk möjligheter att finansiera verksamheten genom att 

reklamfinansiering tillåts. 

Riksdagen har vidare fattat beslut om vilka regler som skall gälla för TV

sändningar till satellit från Sverige när EES-avtalet träder i kraft Den nya lag

stiftningen bygger på att det liksom hittills skall vara fritt att bedriva TV
sändningar till satellit. 

I propositionen om privat lokalradio har regeringen föreslagit att privata 

lokala ljudradiosändningar skall få inledas. Sändningarna föreslås få finan

sieras med reklam. I propositionen föreslås också att det under vissa för

utsättningar skall vara tillåtet med reklamsändningar i närradion. Riksdagen 

har ännu inte fattat beslut med anledning av propositionen. 
Utvecklingen mot ett praktiskt förverkligande av den fria etableringsrätten 

bör fortsätta genom att det även öppnas nya möjligheter att sända marksänd 

TV. Inom detta område framstår de tekniska landvinningarna i fråga om 

distribution av program som särskilt lovande. Som ett underlag för framtida 

beslut bör en kartläggning av utvecklingen inledas. Jag har för avsikt att åter

komma till regeringen i frågan. 
Genom riksdagens beslut om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verk

samheten 1993-1996 m.m. (prop. 1991/92:140, bet. 1991/92:KrU29, rskr. 

1991/92:329) har villkoren bestämts för den avtalsperiod som inleds den 

1 januari 1993. Beslutet innebär bl.a. att den tidigare Sveriges Radio-koncer

nen skall lösas upp och att programföretagen får en fristående ställning. De 

tidigare programföretagen Sveriges Riksradio AB och Sveriges Lokalradio 

AB förs samman till ett ljudradioföretag, Sveriges Radio AB. Program

företagens uppdrag skall vara i huvudsak oförändrat under avtalsperioden. 

Mcdelstilldelningen har bestämts för hela perioden. Public service-företagen 

skall tillsammans disponera ett reformtillskott på 150 miljoner kronor per år 

fr.o.m. år 1993 t.o.m. år 1995. Vidare skall företagen åläggas ett rationali

seringskrav på 100 miljoner kronor per år under åren 1993 och 1994. 

Förslagen om medelstilldelning i budgetpropositionen följer riksdags

beslutet. Vidare föreslås att TV-avgiften höjs till 1 440 kr per år fr.o.m. den 

1 januari 1994. 

I fråga om ägandet av public service-företagen har riksdagsbeslutet inte 

kunnat verkställas. Som regeringen meddelat riksdagen (skr. 1992/93:147) 

har det inte varit möjligt att bilda ägargrupper på det sätt som förutsatts i be-

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 12 

183 



slutet. Regeringen har tillkallat en särskild utredare (dir. 1992:100) med upp

drag att utarbeta förslag om ägandet av public service-företagen. Utredarens 

förslag skall läggas fram senast den 31 januari 1993. Utredaren skall utgå 

från att moderbolaget kvarstår till den 1 juli 1993 med nuvarande ägare, men 

att det inte skall ha någon annan uppgift än att vara ägare till aktierna i pro

grambolagen. De nuvarande ägarna har förklarat sig beredda att kvarstå under 

övergångstiden. 
Under sommaren 1992 träffade regeringen ett nytt film- och videoavtal 

med film- och videobranscherna samt med TV-företagen Sveriges Television 

AB och Nordisk Television AB. Avtalet gäller för tiden den 1januari1993-

den 31 december 1998. Det nya avtalet har redovisats i propositionen 

1992/93: 10 Film- och videoavtalet och statens stöd till filmkulturell verksam

het. Riksdagen har fattat beslut i enlighet med regeringens förslag (bet. 
1992/93:KrU7, rskr. 1992/93:60). Enligt det nya avtalet skall avgifter till 

Filminstitutet erläggas av biografägare, videogramuthyrare och försäljare av 

videogram. Vidare skall staten och de båda TV-företagen årligen avsätta 

bidrag till institutets verksamhet Avtalets ändamål är huvudsakligen att stödja 

produktion av svensk film. Enligt de riktlinjer för den statliga filmpolitiken 

som godkänts av riksdagen skall staten överta ansvaret för finansieringen av 
olika filmkulturella verksamheter hos Filminstitutet Riksdagsbeslutet innebär 

att de statliga insatserna inom filmområdet ökar med ca 60 miljoner kronor 

per år. 

Genom EES-avtalet öppnas möjligheterna att delta i Gemenskapens sam

arbete inom den audiovisuella sektorn, främst i EG:s program MEDIA 95. 

Programmet syftar till att stärka den europeiska film- och videobranschens 

konkurrenskraft både inom Europa och på världsmarknaden. Inom ramen för 

MEDIA 95 förekommer stimulans- och stödåtgärder till hl.a. manuskriptar

bete, distribution och vidareutbildning. Särskild vikt läggs vid förbättringar 
av de små ländernas och språkområdenas villkor. På senhösten 1992 hade 

EFT A-länderna och EG följt upp EES-avtalet rörande tillämpningen av avta

lets föreskrifter om samarbetet. I princip hade man vidare enats om de eko
nomiska villkoren m.m. för deltagande i programmet fr.o.m. början av år 
1993. För svenskt vidkommande innebar uppgörelsen att ca 1,4 miljoner 

ECU (motsvarande ca 10,9 miljoner kronor enligt då gällande växelkurs) 

skulle tillskjutas för år 1993. Starttidpunkten och utformningen av samarbetet 

rörande MEDIA 95 kan komma att förändras på grund av förseningen av 

EES-avtalets ratifikation. Jag har dock i det föjande utgått från ett svenskt 

åtagande av samma storleksordning som överenskommits på senhösten 1992. 

Frågan om den framtida myndighetsorganisationen inom radio- och TV

området har behandlats av en särskild utredare. I betänkandet (SOU 1992:36) 

Radio och TV i ett föreslås att Radionämnden, Kabelnärnnden och Närradio

nämnden förs samman till en myndighet, Radio- och televisionsmyndigheten. 

Denna myndighet skulle få uppgifter som omfattade olika former av radio

och TV-sändningar till allmänheten. Inom myndigheten skulle finnas en sär

skild nämnd, Radio- och televisionsnämnden, med uppgift att bl.a. granska 

efterlevnaden av regler för sändningarnas innehåll. 
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Betänkandet har remissbehandlats. Meningarna är delade bl.a. när det 
gäller om uppgiften att meddela olika slags tillstånd skall hanteras inom 

samma organisation som granskningen eller om dessa olika uppgifter skall 
bedrivas inom skilda organisationer. Enligt min uppfattning bör dessa frågor 
övervägas ytterligare under våren 1993. Jag räknar med att en proposition 
skall kunna föreläggas riksdagen i början av riksmötet 1993/94. 

Mellan Sverige och Finland pågår sedan mitten av 1980-talet ett organise
rat utbyte av televisionsprogram. Ett program som är sammansatt av inslag 

från den finländska televisionen sänds ut i marksändningar över Stockholms

området och överförs också till kabelnät på 24 orter i Sverige. På motsva
rande sätt överförs ett sammansatt TV-program från Sveriges Television till 
Finland, där det sänds ut över marksändare i södra Finland. Den särskilda lag 
som gäller för rundradiosändningarna av det finländska programmet i Sverige 
är tidsbegränsad och gäller till utgången av år 1993. I förevarande proposition 

föreslås att giltighetstiden förlängs med ytterligare ett år. 
Från finländsk sida har framförts önskemål om att de program som sänds 

ut i Sverige skall få innehålla kommersiell reklam. Med hänsyn till de förän

dringar som har skett inom TV-området sedan den nuvarande lagstiftningen 

infördes är det naturligt att detta önskemål prövas i positiv anda. Jag har för 
avsikt att återkomma till regeringen angående de lagändringar som kan bli 

nödvändiga. 
Den samhällsekonomiska situationen är sådan att det är nödvändigt att visa 

stor sparsamhet med statliga medel. Ändrade och förhöjda ambitioner måste 
därför förverkligas inom ramen för befintliga resurser. Mindre angelägna ut

giftsändamål bör upphöra. 
Förslagen i budgetpropositionen bör bygga på denna förutsättning. 

Neddragningar föreslås på flera punkter där behovet av statligt stöd har min

skat eller där effektiviseringar bedöms vara möjliga. Någon fortsättning av 
det statliga stödet för spridning av bokinformation föreslås inte, eftersom 

förutsättningen redan från början har varit att finansieringen så småningom 
helt borde kunna övertas av branschen. Stödet till kulturtidskrifter bör minska 
med 2 miljoner kronor bl.a. med hänsyn till att det finns tidskrifter som i dag 

erhåller stöd men vars utgivare är myndigheter, förlag eller organisationer 
som borde ha ekonomiska förutsättningar att själva finansiera utgivningen. 
Särskilda medel för bidrag till lokal programverksamhet i kabel bör inte 
längre utgå eftersom möjligheterna att finansiera lokala kabelsändningar har 

förbättrats i och med den nya kabellagen. 
Utöver de utökade resurserna till filmområdet och till MEDIA-program

met, som har berörts i det föregående, föreslås en smärre förstärkning av bi

draget till Sverigefinska språknämnden. Vidare bör nämnas att ett nytt avtal 

kommer att träffas denna dag så att verksamheten med En bok för alla kan 

fortsätta. Avtalet innehåller bl.a. ett förbehåll för riksdagens godkännande av 

de ekonomiska förpliktelser för staten som följer av avtalet. 
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Film m.m. 

C 1. Statens biografbyrå 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

7 161 000 

7 470000 

7 728 000 

Statens biografbyrå skall enligt sin instruktion (SFS 1990:994) granska 

filmer och videogram avsedda för offentlig visning. Byrån skall också vara 

tillsynsmyndighet för videogrammarknaden. 
Målet för byrån är att minska förekomsten av rörliga bilder som kan verka 

förråande eller vålla barn och ungdom psykisk skada. Detta sker dels genom 

att förbjuda offentlig visning av filmer med förråande innehåll, dels genom att 

förbjuda barn och ungdom att få tillträde till filmer som kan vålla psykisk 

skada, dels slutligen genom att hindra att videogram med olaga våldsskild

ringar säljs eller hyrs ut. Rådet mot skadliga våldsskildringar i rörliga bilder 

(Våldsskildringsrådet) samordnar alla statliga insatser mot skadliga vålds

skilddringar i rörliga bilder. 

Byråns granskningsverksamhet bekostas med avgifter. Inkomster vid Sta

tens biografbyrå som redovisas på statsbudgetens inkomstsida under rubriken 

2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram, beräknas till ca 

7,5 miljoner kr för nästa budgetår. (Budgetåret 1992/93 var inkomsterna 
7 499 000 kr.) 

Biografbyråns årsredovisning m.m. 

Statens biografbyrå har i sin årsredovisning, i överensstämmelse med indel
ningen i den fördjupade anslagsframställningen för perioden 1991/92-

1993/94, redovisat byråns olika verksamhetsgrenar filmgranskning och till

syn över videogrammarknaden. Byrån anser att man i stort sett uppnår målen 

för verksamheten men att det är svårt att finna metoder att mäta effekterna av 

den. Enligt byråns bedömning iakttas åldersgränserna i stort sett och den re

guljära videogrammarknaden är relativt fri från olaga våldsskildringar. Byrån 
räknar med att inrikta tillsynsverksamheten mot postordermarknaden under 

kommande budgetår. De mått på styckkostnader som angivits tyder på en 

något stigande nivå, vilket beror på att färre filmer granskas numera. 

Samtidigt innebär detta att väntetiderna för granskning förkortats eller helt av

skaffats för de företag om lämnar in filmer för granskning. Byrån har också 

kunnat återuppta en del informationsarbete om film, vilket legat nere som 

följd av ärendeanhopningen. 

Byrån har tagit i anspråk den anvisade anslagskrediten för vissa investe

ringar. Investeringar kommer under kommande budgetår att finansieras 
genom lån i Riksgäldskontoret. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar men 

verket framhåller att dess granskning av resultatredovisningen inskränkts till 
en bedömning av krav på fullständighet och dokumentation. 
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Byrån anmäler ett resursbehov för budgetåret 1993/94 om 7,7 miljoner 

kronor, varav 1,5 miljoner kronor avser tillsynsverksamheten och återstoden 

gransknings verksamheten. 

Föredraganden 

Resultatbedömning: 

Byråns årsredovisning visar att de uppsatta målen för verksamheten i hu

vudsak nås. Jag delar byråns bedömning rörande inriktningen av tillsyns

verksamheten över videograrnmarknaden under kommande budgetår. 

Antalet filmgranskningar har de senaste åren minskat och kommer enligt 

Biografbyråns bedömning att fortsätta på ungefär nuvarande nivå. Ett visst 
utrymme för en lägre utgiftsnivå för granskning av filmer bör således finnas 

under kommande år, samtidigt som byråns arbete med information och kon

sumentupplysning om filmer kan fortsätta. 
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller som nämnts inte några 

invändningar, men revisionsarbetet har visat att vissa förbättringar i redovis

ningssystemet kan göras. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer för Biografbyråns 

verksamhet som lades fast år 1991 (prop. 1990/91:100 bil. 10, s. 320, bet. 
1990/91:KrU15, rskr. 1990/91:174) bör gälla även för budgetåret 1993/94. 

I enlighet med budgetförordningen skall byrån inför budgetåret 1994/95 

lämna en fördjupad anslagsframställning. 
Jag har beräknat kompensation för vissa kostnadsökningar och en bespa

ring genom rationaliseringar på 0.5 % av anslaget. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga mcdclsflöden samt presenterat den modell 

som bör tillämpas. Statens biografbyrå kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 

att tillämpa denna modell. Byrån kommer därför att tilldelas ett räntekonto 

med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget C 1 bör föras till 

detta konto. 

Biografbyrån uppfyller de redovisningskrav enligt bokföringsförordning
en som utgör en förutsättning för lån i Riksgäldskontoret för finansiering av 

investeringar i anläggningstillgångar. Byråns behov av låneram under budget

året 1993/94 är 1 200 000 kr. 
Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans

departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av 

lönekonstnadspålägg. finansieringsform för Statshälsan, övergång till lån i 

Riksgäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen Ufr bil. 1, 

Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det slutliga anslagsbeloppet 

kommer att fastställas enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika 

från det här föreslagna beloppet. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens biografbyrå anvisa ett ramanslag för budgetåret 

1993/94 på 7 728 000 kr. 

C 2. Stöd till svensk filmproduktion m.m. 

1992193 Anslag 
1993/94 Förslag 

30 750 ()()()1, 2 

61 500000 

I Beloppet avser tiden den 1 januari-<icn 30 juni 1993, anvisat på tilläggsbudget. 
2Däiutöver har för tiden den 1 juli-<ien 31 december 1992 utgått 15 080 000 kr till 
samma ändamål från anslaget Filmstöd. 

Den 3 september 1992 ingick staten ett nytt film- och videoavtal med 
film- och videobranschen samt med TV-företagen Sveriges Television AB 
och Nordisk Television AB. Avtalet gäller för tiden den 1 januari 1993-<lcn 

31december1998. 
Utformningen av det nya avtalet har redovisats i propositionen 1992/93:10 

om film- och videoavtalet och statens stöd till filmkulturell verksamhet som 

regeringen överlämnade till riksdagen i oktober. I propositionen presente

ras riktlinjerna för den statliga filmpolitiken för tiden fram till budgetåret 

1994/95. Riksdagen behandlade propositionen den 9 december och beslutade 

i enlighet med regeringens förslag (bet. 1992193:KrU7, rskr. 1992/93:60). 

Enligt det nya avtalet skall avgifter till Filminstitutet erläggas av biograf

ägare samt försäljare och uthyrare av videogram. Vidare skall staten och de 

båda TV-företagen årligen avsätta bidrag till institutets verksamhet. Avtalets 
ändamål är huvudsakligen att stödja produktion av svensk film. 

Det statliga filmstödet har hitintills utgått från anslaget Filmstöd. För 

budgetåret 1992/93 belastades detta anslag med 51 513 000 kr, varav 

15 080 000 kr avsåg stöd till svensk filmproduktion. Det nya film- och 

videoavtalet har emellertid gjort det lämpligare att ersätta detta anslag med två 

nya anslag, nämligen C2. Stöd till svensk filmproduktion och C3. Stöd till 
filmkulturell verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har i propositionen 1992/93: 10 om film- och videoavtalet och 

statens stöd till filmkulturell verksamhet presenterat ett nytt film- och video

avtal. I propositionen redogörs också för regeringens syn på utformningen av 

den framtida filmpolitiken. Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens 

förslag (bet. 1992/93:KrU7, rskr. 1992/93:60). 

Det nya film- och videoavtalet förutsätter att riksdagen godkänner att staten 

årligen bidrar med 61 500 000 kr till avtalets ändamål. Jag har beräknat att 

detta belopp skall utgå till stöd för svensk filmproduktion m.m. för budget

året 1993/94. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till svensk filmproduktion mm för budgetåret 1993/94 
anvisa ett reservationsanslag på 61500000 kr. 

C 3. Stöd till filmkulturell verksamhet 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

16 035 0001. 2 

68 298 000 

1 Beloppet avser tiden den 1 januari-den 30 juni 1993, anvisat på tilläggsbudget. 
2oärutöver har utgått 36 433 000 kr för samma ändamål från anslaget Filmstöd. Av 
beloppet avser 18 114 000 kr tiden den 1 januari-den 30 juni 1993. 

Som berörts under anslaget C2. Stöd till svensk.filmproduktion har ett nytt 

film- och videoavtal träffats mellan staten och film- och videobranschen samt 

TV-företagen Sveriges Television AB och Nordisk Television AB. Finansie

ringen av den filmkulturella verksamheten, inkl. bidraget till Konstnärs

nämndens filmstöd, har lyfts ur det nya avtalet och kommer i framtiden att 

finansieras med bidrag direkt från staten, som anvisas från det nya anslaget 

C3. Stöd till ftlmkulturell verksamhet. Det statliga filmstödet har tidigare 

utgått från anslaget C2. Filmstöd. För budgetåret 1992/93 belastades detta 

anslag med 51513000 kr, varav 36 433 000 kr avsåg stöd till filmkulturell 

verksamhet. Sammantaget har för perioden den l januari-den 30 juni 1993 
anvisats 34 149 000 kr till filmkulturell verksamhet. 

Från anslaget C3. utgår bidrag enligt följande sammanställning. 

1992/93 Beräknad ändring 
1 januari- 1993/94 
30 juni 

Föredraganden 

l . Arkivverksamhet 9 000000 + 9 000 000 
2. Publikationer och information 4 250 000 + 4 250000 
3. Verksamhet riktad till barn 

och ungdom 01 + 22 000 000 
4. Främjande av spridning och 

visning av värdefull film 01 + 12 000000 
5. Styrelse och ledning 2 000 000 + 2 000000 
6. Administrativ service 785 OO:l + 785 000 
7. Bidrag till Konsmärsnämndens 

filmstöd 01 + 2 228 000 
Summa 16 035 000 + 52 263 000 

Ifrån anslaget Filmstöd har för anslagspostcma 3. 4 och 7 anvisats 11 000 000 kr, 
6000000kr.resp. I 114000krförperiodcn Jjanuari-30juni 1993. 
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Svenska Filminstitutet 

1. Filminstitutet konstaterar i sin anslagsframställning att det nya film- och 
videoavtalet innebär att stödet till svensk filmproduktion regleras av det nya 

avtalet. I årets anslagsframställning redogör man därför endast för institutets 

filrnkulturella verksamhet. 
Av Filminstitutets anslagsframställning framgår att filmåret 1991192 på 

flera sätt varit mycket framgångsrikt. De svenska filmernas andel av den 

totala biografpubliken har varit 23 %, vilket innebär en återhämtning från 
förra årets bottennotering på runt 10 %. Vidare kon.stateras att bland de tio 

populäraste filmerna under året återfanns fyra svenska. 

2. Svenska Filminstitutet begär för budgetåret 1993/94 förstärkningar 

inom tre områden: för avdelningen Film & Publik 3,5 miljoner kronor, för 

filmrestaurering och omkopiering l miljon kronor och för arrangemanget 

kring firandet av filmens hundraårsdag 0.5 miljoner kronor. Förstärkningen 
inom avdelningen Film & Publik avser stöd till etablering av film- och medie

verkstäder utanför storstadsregionerna. 

Konstnärs nämnden 

1. Konstnärsnämnden framhåller i sin anslagsframställning vikten av att det 

finns institutioner som inriktar sig på att stödja konstnärligt syftande film. 

Vidare betonar man värdet av att det finns en institution vid sidan av 

Filminstitutet från vilken fria filmare kan söka stöd för sina produktioner. 

Detta garanterar, enligt nämnden. en sund mångfald i det svenska film

utbudet. 
2. Konstnärsnämnden begär för budgetåret 1993/94 en fördubbling av 

anslagsposten till projekt på filmområdet till 4,3 miljoner kronor (anslags
posten har för budgetåret 1993/94 döpts om till Bidrag till Konstnärs

nämndens filmstöd). 

Föredragandens överväganden 

I propositionen 1992/93: 10 om film- och videoavtalet och statens stöd till 

filmkulturell verksamhet har redogjorts för regeringens förslag till riktlinjer 

för utformning av den framtida filmpolitiken. Det innebär bl.a. att staten 

ensam tar över det finansiella ansvaret för den filmkulturella verksamheten. 

Riksdagen har antagit förslagen i film propositionen (betl 992/93:KrU7, rskr. 

1992/93:60). Filminstitutets styrelse har fått regeringens uppdrag att närmare 

se över den filmkulturella verksamheten och återkomma med förslag om dess 

framtida utformning i den fördjupade anslagsframställningen för budgetåret 

1994/95. 
För budgetåret 1992/93 har bidrag för den filrnkulturella verksamheten 

utgått från såväl det tidigare anslaget Filmstöd som från det nya anslaget Stöd 

till ftlmkulturell verksamhet. Anslagsposterna 3. 4 och 7 utgår under tiden 

l januari-30 juni 1993 under anslaget Filmstöd men kommer fr.o.m. budget-
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året 1993/94 att återfinnas under det nya anslaget Stöd till ftlmkulturell verk
samhet. Anslagsposterna 3 och 7 har delvis erhållit nya benämningar som 
bättre kan anses beskriva de ändamål de är avsedda att användas för. 

Riksdagen har efter förslag av regeringen anvisat 34 149 000 kr för tiden 
1 januari-30 juni 1993 för filmkulturell verksamhet. Jag föreslår ett oföränd
rat bidrag för budgetåret 1993/94, vilket på helårsbasis innebär att jag 
beräknar att 68 298 000 kr utgår i stöd för filmkulturell verksamhet 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till ftlmkulturell verksamhet för budgetåret 1993/94 

anvisa ett reservationsanslag på 68 298 000 kr. 

C 4. Stöd till fonogram och musikalier 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

11059567 
11 377 ()()() 
12 377 ()()() 

Reservation 4 936 210 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen (1982:505) om statsbidrag för 
framställning och utgivning av fonogram. Under anslaget utgår också bidrag 

till Musikaliska akademien för utgivning av den musikhistoriska fonograman
tologin Musica Sveciae och för notutgivning av äldre svenska tonsättares 
verk. Stöd till Svenska rikskonserters fonogramutgivning föreslås för bud
getåret 1993/94 även under anslag B 11. Bidrag till Svenska rikskonserter. 

Utgivningen av fonogramantologin regleras i ett avtal mellan staten 

och Musikaliska akademien träffat den 25 juni 1987. Riksdagen har 

bemyndigat regeringen att förlänga avtalet t.o.m. budgetåret 1993/94 (bet. 
1991/92:KrU26, rskr. 1991/92:221). Vidare finns under anslaget medel för 
information och utgivning av noter samt till distribution av fonogram. 

Distributionsstödet regleras i ett avtal mellan staten och Compact Distribution 
AB (CDA) träffat den 16 maj 1991. Avtalet gäller till utgången av juni 1994. 

1992/93 Beräknad ändring 
1993/94 
Föredraganden 

1 . Stöd till fonogramproduktion 4 980 ()()() + 1 ()()() ()()() 
2. Stöd till fonogramdistribution 1082 ()()() of. 
3. Stöd till utgivning av en musik-

historisk fonogramantologi 3112000 of. 
4. Stöd till utgivning av äldre svenska 

tonsättares verk 361 ()()() of. 
5. Svenska tonsättares internationella 

musikbyrå (STIM) - Svensk Musik 
för infonnation och utgivning 
av noter 1 842 ()()() of. 

Summa 11 377 000 + 1 000 000 
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Statens kulturråd m.fl. 

1. Kulturrådet har lämnat en fördjupad anslagsframställning för perioden 
1993/94-1995/96. För budgetåret 1993/94 föreslår rådet en ökning av an

slaget till fonogramproduktion med 500 000 kr och för följande budgetår i 
perioden samma ökning. Ökningarna bör i första hand användas för att främja 
marknadsföringen av fonogram och för att stödja produktion av fonogram för 

barn. 
2. Compact Distribution AB (CDA) har, i enlighet med ovannämnda avtal, 

begärt 1 082 000 kr för distribution av kvalitetsfonogram. 

3. Musikaliska akademien har också inkommit med en fördjupad anslags
framställning för perioden 1993/94-1995/96. Akademien begär för budget
året 1993/94 dels en ökning av bidraget till Musica Sveciae med 124 000 kr, 

för det år som avtalet enligt riksdagens bemyndigande får förlängas, dels ett 
extra bidrag på 1 345 000 kr för att täcka kostnader för förstärkt marknads
föring, överföring av LP-skivor till CD samt för ackumulerade förluster 
(1 miljon konor) som hittills täckts genom lån ur akademiens övriga resurser. 

4. Musikaliska akademien begär för utgivning av äldre svenska tonsättares 
verk en ökning med 55 000 kr för budgetåret 1993/94 samt för de två föl

jande åren oförändrad nivå. 
5. För allmän information till utlandet om svensk musik samt medel för 

katalogisering, notutgivning, utskrifter och tryckning av noter m.m. begär 

Svensk Musik (STIM) en uppräkning med 2 768 000 kr för budgetåret 

1993/94 och för de två följande budgetåren 390 000 kr resp. 480 000 kr. 
Kulturrådet föreslår att anslaget till Svensk Musik ökar med 800 000 kr för 
budgetåret 1993/94 samt för de två följande budgetåren med 1 miljon kronor 

resp. 600 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Resultatbedömning 

Statens stöd till fonogramutgivning och distribution i Sverige sker under två 
anslag. Under det här behandlade anslaget fördelas dels medel av Kulturrådet 
till fonogramproduktion, dels medel till en musikhistorisk antologi utgiven 

av Musikaliska akademien samt, enligt ett avtal med distributionsföretaget 
Compact Distribution AB, medel till distribution av kvalitetsfonogram. Under 

anslaget till Svenska rikskonserter (1991/92 års budgetanslag B 13.), beräk

nas under innevarande år 6 miljoner kronor gå till produktion av fonogram 
under märket Caprice. Omslutningen av denna verksamhet omfattar samman

lagt ca 10 miljoner kronor. 

Det statliga stödet till fonogramverksamhet bör bedömas i ett sammanhang 

och regeringen har därför att beakta de fördjupade anslagsframställningama 

från både Kulturrådet och Svenska rikskonserter när det gäller fonogram. 

Det stöd som staten kunnat ge till utgivning av fonogram har haft betydelse 
trots relativt små insatser i ekonomiska termer. Den svenska fonogrammark
naden har i dag en mycket stor dominans av utländsk musik, utländska artis-
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ter och musiktexter på andra språk än svenska, främst engelska. Det statliga 
stödet som främst gått till de mindre svenska bolagen på marknaden har 
därför också inneburit ett stöd till mångfald och valfrihet i fonogramutbudet. 

Jag har följande kommentarer till de resultatanalyser som lämnats i an
slagsframställningarna. 

Det statliga stödet till fonogramverksamhet har en i förhållande till 
branschens storlek marginell roll. Stödet är ändå betydelsefullt för de delar av 

fonogramsektorn som berörs av de statliga stödinsatserna. I de berörda an

slagsframställningarna har i stort sett endast behandlats effekterna och resulta

ten av de statliga stödformerna. Under senare tid har dock en rad förändringar 
av marknadsstrukturen inträffat vilka gör ett mer sammanhållet perspektiv 

nödvändigt, där man beaktar inte bara det statliga stödet utan även fonogram

produktion och -distribution i landet överhu\rud. Enligt min mening saknas en 
sådan analys i Kulturrådets framställning. Det finns därför skäl att komplet
tera den analys av fonogramstödet som gjorts i år med en bredare analys av 
villkoren för fonogramverksamhet i Sverige, särskilt i ljuset av den ökade in

ternationaliseringen och företagskoncentrationen inom branschen. 

Fördjupad prövning 

Svårigheterna för de mindre företag i fonogrambranschen vilka ger ut främst 
svensk musik har ökat under de senaste åren. Även för de större inter

nationella företagen har konkurrensen hårdnat, vilket i sin tur ytterligare har 

försvårat villkoren för de mindre bolagen. Flera bolag har gått i konkurs eller 
köpts in av internationella storföretag. Det sista återstående större fonogram
företaget i svensk ägo (Sonet) köptes under år 1991 upp av ett internationellt 
företag. Det innebär att i stort sett hela fonogramproduktionen och distribu
tionen i Sverige numera sköts av internationella företag. Detta är en drastisk 
förändring av ägandeförhållandena, eftersom ännu för 20 år sedan nästan 

hälften av den svenska fonogramverksamheten också sköttes av inhemska fö
retag. Ägarförhållandena när det gäller fonogramproduktionen påverkar också 

ägandet av den delen av det musikaliska kulturarvet som avser rättigheter. I 

åtskilliga fall befinner sig numera förlagsrättigheterna till svenska musikaliska 
verk utomlands. Även om de fonogram som de svenska mindre företagen 
producerar oftast finns inom genrer där stora upplagor är sällsynta är det 
angeläget att dessa företag kan fortsätta verka på marknaden, eftersom de 
oftast ger företräde för svensk musik och använder svenska artister. 

Som framhållits ger Kulturrådets fördjupade anslagsframställning inte till
räckligt underlag för att bedöma resultaten av de statliga insatserna för fono

gramsektorn i stort. Verksamheten bör därför bli föremål för en översyn som 

beaktar inte bara de statliga insatserna utan situationen på marknaden som 

helhet och i ett internationellt perspektiv. 

För den svenska musikhistoriska antologin Musica Sveciae har ökade pro

duktionskostnader inneburit att serien inte kommer att kunna fullföljas under 

innevarande budgetår såsom fastslogs i det avtal som slöts år 1987, trots att 
antalet utgåvor i serien minskats i förhållande till vad som planerats. Detta 

13 Riksdagt'n 1992193. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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beror till stor del på att en övergång till CD-formatet från vinylskivor ägt rum Prop. 1992/93: I()() 
under seriens utgivningstid. Bil. 12 

Slutsatser 

Anslaget till en musikhistorisk fonogramantologi avser kostnader för en för

längning av avtalet med Musikaliska akademien om utgivning av antologin 

med ett år. Jag avser under våren 1993, i enlighet med riksdagens bemyndi

gande, föreslå regeringen en sådan förlängning. Jag föreslår att Kulturrådets 

anslag för fonogramproduktion tillförs ytterligare 1 miljon kronor. 

Den bredare analys av fonogramområdet som jag nämnt i det föregående 

bör kunna ge underlag för en mer långsiktig behandling av fonogramstödet. 

Enligt min mening bör således inte något beslut om en treårig planeringsram 

fattas för fonogramstödet vid detta riksmöte. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till fonogram och musikalier för budgetåret 1993/94 

anvisa ett reservationsanslag på 12 377 000 kr. 
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Dagspress och taltidningar 

Presstöd 

Presstödsnämnden 

I enlighet med regeringens direktiv har Presstödsnämnden lämnat en fördju
pad anslagsframställning för perioden 1993/94-1995/96. I det följande görs 

en sammanfattning av nämndens resultat- och framtidsanalyser för samtliga 

former av direkt presstöd. Nämndens resursanalyser redovisas under ansla

gen C 6--C 9. 

I anslutning till sin fördjupade anslagsframställning har Presstödsnämnden 

lämnat en särskild rapport om stöd till tidningar på andra språk än svenska. 
Med skrivelse den 23 oktober 1992 har nämnden även lämnat en särskild 

rapport om behovet av regler för reduktion av stödbelopp i särskilda fall. (Jfr 

bet. l 989/90:KU3 l s. l 4f. och prop. 1990/91: 100 bil. 10 s. 326). 

Anslag 

Den nya stödordning som infördes den 1 juli 1990 efter riksdagens beslut 

(prop. 1989/90:78, bet. 1989/90:KU31. rskr. 1989/90:302) innebär att det 
direkta presstödet renodlats till att omfatta tre stödformer: driftsstöd, utveck

lingsstöd och distributionsstöd. För budgetåret 1992/93 har följande anslag 

anvisats: 

Driftsstöd till dagspressen 
Utvecklingsstöd till dagspressen 
Täckande av förluster vid statlig 
kreditgaranti till dagspressen 
Distributionsstöd till dagspressen 

Presstödsnämndens resultatanalys 

Allmänt 

416 000 000 kr 
7 800 OOOkr 

1 000 kr 
75 000 000 kr 

Formerna för det statliga stödet till dagspressen har förändrats, men det över

gripande målet för den statliga presspolitiken har sedan mitten av 1970-talet 
varit att åstadkomma mångfald, valfrihet och konkurrens i informations- och 

åsiktbildningen. 

Nämnden anser att statens direkta stöd till dagspressen, tillsammans med 

indirekt stöd i form av t.cx. befrielse från mervärdesskatt, hejdade den våg av 

tidningsnedläggelser som drog fram över landet under årtiondena efter andra 

världskriget. Därigenom kunde mångfalden upprätthållas, men på en lägre 

nivå. De senaste decennierna rymmer flera exempel på nedläggningar såväl 

som nyetableringar av dagstidningar. Mångfalden består således, men för 

många tidningsföretag är den ekonomiska grundvalen trots ett omfattande 

presstöd mycket bräcklig. Det inbördes sambandet upplageutveckling -

annonsintäkter - resultat är fortfarande giltigt och klyftan mellan första- och 

andratidningar har i den rådande lågkonjunkturen vidgats ytterligare. 
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Driftsstöd 

Det nya driftsstödet som infördes den I juli 1990 innebär bl.a. att stödet till 
hög- och medelfrekventa dagstidningar baseras på upplaga och utgivnings
frekvens i stället för som tidigare på pappersförbrukning och utgivningsfre

kvens. 
Sammanlagt 76 dagstidningar har erhållit driftsstöd under åren 1990-

1991. Sedan driftsstödet infördes år 1990 har två endagstidningar och en 

femdagarstidning med stöd lagts ned. Tre nya dagstidningar har fått driftsstöd 
under perioden. 

Reglerna för allmänt driftsstöd till hög- och medclfrekventa tidningar inne
bär att en stödberättigad tidnings hushållstäckning på utgivningsorten får vara 
högst 40 %. Nämnden anser att 40-procentgränsen fortfarande återspeglar de 
ekonomiska förut~ätmingarna på dagspressmarknaden på ett korrekt sätt 

V tvecklingsstöd 

Det nya och mer flexibla utvecklingsstödet infördes den 1 juli 1990 för att 
stimulera struk-turrationaliseringar hos tidningsföretagen. Det skall ske genom 

investeringar i förpressledet av produktionen och genom samverkansprojekt 
mellan olika tidningar. Syftet har varit att minska tidningsföretagens kost

nader och att på sikt minska andratidningarnas beroende av driftsstöd. 
Totalt har nämnden disponerat 108,4 miljoner kronor för utvecklingsstöd 

under den första treårsperioden. V nder perioden juli 1990-oktober 1992 har 
nämnden fattat beslut om utvecklingsstöd till 65 dagstidningar på totalt 98.5 

miljoner kronor. Därav har flertalet tidningar, som i flera fall samverkar, 
beviljats stöd till förpressinvesteringar, två tidningar har beviljats stöd för 
samverkan genom legotryck. två tidningar för gemensam investering i ny 
tryckpress, och sex tidningar för övriga investeringar. Dessutom har medel 
inom ramen för utvecklingsstödet utbetalats som en engångsinsats för utveck

ling av utbildning i tidningsledning vid universitetet i Göteborg. 
De första utbetalningarna av utvecklingsstöd till tidningsföretagen gjordes 

år 1991. Mot bakgrund av den korta tid som förflutit sedan dess, anser nämn
den inte att den kan göra någon beräkning av stödets effekt på tidningarnas 
ekonomi. Nämnden begär kontinuerligt in uppgifter från de företag som er
hållit utvecklingsstöd och kommer att sammanställa uppgifterna för att analy

sera stödet~ effekter. 

Distributionsstöd 

Det nya distributionsstödet som infördes den 1 juli 1990 innebar att antalet 

rabattnivåer ökades från tre till fyra och att öresbcloppen på varje nivå höj

des. Syftet med förändringarna var att säkra en fortsatt samordnad tidnings
distribution. Den 1 juli 1992 sänktes stöd beloppen med 7 .5 % (jfr prop. 
1991/92:100 bil. 12, bet. 1991/92:KU27, rskr. 1991/92:197). En grundlägg

ande princip för distributionsstödet är att lika pris skall debiteras av distri
butionsföretaget för alla tidningar som bärs ut inom samma område. 
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Nämndens resultatanalys visar att distributionsstödet fyller sin uppgift 
mycket väl. Den långtgående samordning som vuxit fram har även medfört 
samhällsekonomiska vinster. 

Det faktum att stödets andel av distributionskostnaderna har minskat, med
för påfrestningar för systemet. Starka tidningsföretag med en dominerande 
marknadsställning kan finna värdet av det statliga bidraget försumbart i jäm
förelse med betydelsen av att ha en total kontroll över distributionen av den 
egna tidningen. Nämnden har noterat sådana överväganden i samband med 

diskussioner som förts i branschen om ökade prisdifferenser i distributions

systemet. 

Presstödsnämndens framtidsanalys 

Nämnden pekar på att delar av dagstidningsbranschen befinner sig i ett kris
läge och att de närmaste åren mycket väl kan medföra ytterligare försäm
ringar. Ett icke obetydligt antal andratidningar hotas av nedläggning. De 

presspolitiska målen om mångfald, valfrihet och konkurrens blir därmed allt 
svårare att upprätthålla 

Nämnden drar slutsatsen att en fortsatt rationalisering av förpressledet i 
produktionen för att pressa ned kostnaderna blir av avgörande betydelse för 

många tidningars överlevnads- och utvecklingsmöjligheter. Även samverkan 
mellan tidningar om produktionskapaciteten i pressledet blir allt mer angelä

gen. För investeringar i såväl förpress- som pressledet är utvecklingsstödet 
av strategisk betydelse. 

Mot bakgrund av den korta tid som förflutit sedan presspolitiken senast 
prövades och lades fast av statsmakterna, anser nämnden inte att den bör för

orda ändringar i stödets eller stödformernas allmänna inriktning. De grund
läggande motiven och principerna bör vara vägledande även för den kom

mande treårsperioden. Presstödet som helhet föreslås utgå med i huvudsak 

oförändrat belopp under perioden. Ett undantag är därvid anslaget till utveck
lingsstöd som bör räknas upp. Nämnden föreslår även, med hänvisning till 

den särskilda rapport man lämnat i frågan, att stödordningen ändras när det 
gäller stöd till tidningar på andra språk än svenska. 

Föredragandens överväganden 

Presstödsnämndens fördjupade anslagsframställning visar enligt min mening 
an de presspolitiska åtgärder som vidtagits sedan 1970-talet i huvudsak varit 

framgångsrika när det gäller att förhindra lokala dagstidningsmonopol. Utan 

de statliga bidragen skulle många av dagens andratidningar ha tvingats lägga 
ner sin verksamhet. Nämndens analys visar emellertid också att presstödet 

haft en begränsad betydelse när det gäller att förbättra andratidningarnas kon

kurrenssituation på den lokala tidningsmarknaden. 

Noterbart i nämndens analyser i den fördjupade anslagsframställningen är 

an ett stort antal av de företag som ger ut tidningar som uppbär driftsstöd vi
sade förlust år 1991 trots ett omfattande presstöd. Av de högfrekventa tid-
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ningarna uppges ca tio befinna sig i farozonen för nedläggning. Nämnden Prop. 1992/93: 100 
skriver i sin anslagsframställning att detta i och för sig talar för en höjning av Bil. 12 
driftsstödet, men att man i det rådande statsfinansiella läget inte kan föreslå en 
sådan uppräkning, utan att det primärt måste ankomma på de enskilda tid-
ningsföretagen att söka lösningar på problemen. Jag delar nämndens bedöm-

ning på den här punkten. Det är med viss oro som jag också har tagit del av 

vad nämnden redovisar när det gäller utvecklingen i dagspressens samdistri-
butionssystem. Enligt min uppfattning bör principerna för det nuvarande 

distributionsstödet ligga fast. Jag kommer att följa utvecklingen noga och 

vidta de åtgärder som är nödvändiga för att främja en fortsatt mångfald. 

Mot bakgrund av nämndens resultat- och framtidsanalyser drar jag följan

de slutsatser. Det direkta presstödet bör tills vidare utgå i samma former och 

enligt i huvudsak samma regler som för närvarande. Jag är emellertid inte be

redd att formulera en målsättning för hela perioden 1993/94--1995/96. Skälen 

för detta är bl.a. att Statskontoret på uppdrag av Expertkommittcn för studier i 
offentlig ekonomi (ESO) för närvarande utreder presstödet och dess effekter. 

Utredningen. som förväntas bli klar vid årsskiftet 1992/93. har inte kunnat 

ligga till grund för en fördjupad prövning i årets budgetproposition. Vidare 

anser jag att den utvärdering av utvecklingsstödets betydelse för dags

tidningarnas ekonomi. som nämnden aviserar, bör avvaktas. 

När det gäller stödordningens regler för stöd till tidningar på andra språk 

än svenska bör en förändring i enlighet med nämndens förslag genomföras 

den l juli 1993. Jag återkommer till detta under anslaget C 6. Driftsstöd till 

dagspressen. Som anförts inledningsvis har nämnden även lämnat en särskild 

rapport angående reduktion av driftsstöd i särskilda fall. För riksdagens 

infomJation vill jag nämna att rapporten för närvarande remissbehandlas och 
att jag har för avsikt att återkomma till frågan i nästa års budgetproposition. 

Mina förslag till medelstilldelning för de olika formerna av direkt presstöd 
för budgetåret 1993/94 redovisas under anslagen C 6. Driftsstöd till dags

pressen. C 7. Utvecklingsstöd till dagspressen. C 8. Täckande av förluster 

vid statlig kreditgaranti till dagspressen och C 9. Distributionsstöd till dags

pressen. 

C 5. Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

2 977 719 

4 394 000 

5316000 

Presstödsnämnden har enligt förordningen (1988:673) med instruktion för 

presstödsnämnden till uppgift att fördela det statliga stödet till dagspressen i 

enlighet med presstödsförordningen (1990:524). Därutöver har nämnden en

ligt sin instruktion till uppgift an följa och analysera den ekonomiska utveck

lingen för olika tidningsgrupper och övriga väsentliga förändringar inom 

pressen samt att rapportera om utfallet av de presstödjande åtgärderna och om 

förändringar inom tidningsägandet. 198 



Taltidningsnämnden har enligt förordningen (1988:673) med instruktion 
för taltidningsnämnden till uppgift att fördela det statliga stödet till radio- och 

kassettidningar i enlighet med förordningen (1988:582) om statligt stöd till 

radio- och kassettidningar. Nämnden skall enligt sin instruktion bl.a. också 
handlägga ärenden om fördelning av mottagarutrustningar för radiotidningar 

och bedriva visst utvecklingsarbete. Nämnden prövar även frågor om tills!ånd 
att sända radiotidningar i rundradiosändning och om återkallelse av sådant 

tills!ånd. 
De två nämndernas förvaltningsuppgifter fullgörs av Presstödsnämndens 

kansli. 

Presstödsnämnden 

I enlighet med regeringens direktiv har Presstödsnämnden lämnat en fördju

pad anslagsframställning för perioden 1993/94-1995/96. 
Presstödsnämnden räknar med att de båda nämndernas nuvarande förvalt

ningsuppgifter kan fullgöras tillfredsställande inom ramen för nuvarande an

slag. För vart och ett av budgetåren under perioden 1993/94-1995/96 bör 

anslaget föras upp med oförändrat belopp. Anslaget bör ges karaktären av 

ramanslag. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

Presstödsnämnden skall under perioden 1993/94-1995/96 fördela det 

statliga stödet till dagspressen. Taltidningsnämnden skall under samma 

period fördela det statliga stödet till radio- och kassettidningar. 

Resurser 
Ramanslag 1993/94: 5 316 000 kr 

Planeringsram: 1993/94 1994/95 1995/96 

5 316 000 kr 5 316 000 kr 5 316 000 kr 

Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden bör under perioden 1993/94-
1995/96 fördela det statliga stödet till dagspressen resp. radio- och kassett

tidningar. Efter beslut av regeringen bör nämnderna även kunna utföra andra 

uppgifter med anknytning till sina resp. huvuduppgifter. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo

dell som bör tillämpas. Presstödsnämnden och Taltidningsnämndcn kommer 

fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Nämnderna kommer 

därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen 

under förevarande anslag bör föras till detta konto. 
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Vid min medelsberäkning för budgetåret 1993/94 har jag tagit hänsyn till 
pris- och löneutvecklingen. Med hänsyn till de konsekvenser som Presstöds
nämnden redovisat har jag beräknat det årliga rationaliseringskravet till 
24 {)()()kr. 

Under anslaget Stöd till radio- och kassettidningar betalas kostnader för 
Taltidningsnämndens utbildnings- och utvecklingsverksamhet. Min mening 

är att sådana kostnader bör belasta nämndens förvaltningsanslag. Jag föreslår 
därför att de medel för utbildnings- och utvecklingskostnader som för inneva

rande budgetår anvisats från anslagsposten 2 under anslaget Stöd till radio

och kassettidningar i fortsättningen beräknas under förevarande anslag. 
Anslaget ökar därmed med 640 000 kr. 

Medlen bör i fortsättningen utgå som ramanslag. För budgetåret 1993/94 

bör anslaget föras upp med 5 316 000 kr. Planeringsramen för perioden 
1993/94-1995/96 har beräknats till 15 948 000 kr. 

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans

departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av löne
kostnadspålägg, finansieringsfonn för Statshälsan, övergång till lån i Riks

gäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. 1, 

Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Medlen under anslaget 
kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma 

att avvika från det här föreslagna beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att den övergripande målsättningen för Presstödsnämn

den och Taltidningsnämnden skall vara i enlighet med vad jag förordat, 
2. till Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 5 316 000 kr. 

C 6. Driftsstöd till dagspressen 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

Presstödsnämnden 

431 152 500 
416000 000 

420000000 

För år 1991 beviljades 76 dagstidningar driftsstöd med sammanlagt 

431 152 167 kr. För år 1992 har t.o.m. augusti månad 72 dagstidningar be

viljats sammanlagt ca 417 mkr i stöd. Ytterligare driftsstöd för år 1992 
beräknas uppgå till ca 3 mkr, dvs. totalt för året 420 mkr. 

Mot bakgrund av slutsatserna i resultat- och framtidsanalysema i den för
djupade anslagsframställningen som redovisas i inledningen till detta avsnitt, 

konstaterar nämnden att flera dagstidningar har så stora ekonomiska problem 

att de hotas av nedläggning. Analyserna visar att lågtäckningstidningarna inte 
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kan räkna med någon snabb uppgång av annonsintäkterna under de närmaste 

åren och därför inte kan kompensera en eventuell sänkning av driftsstödet 

med intäkter från marknaden. 

Nämnden föreslår att stödordningen ändras när det gäller stöd till tidningar 

på andra språk än svenska (jfr bet. l989/90:KU31 s. 14). För att vara berätti

gad till stöd skall en sådan tidning, enligt den nuvarande stödordningen, 
innehålla nyheter, annan information och debatt, som rör förhållandena i 

Sverige eller är av allmänt intresse. Nämnden föreslår att detta krav slopas 

och ersätts med en regel om att minst 90 % av tidningens abonnerade upplaga 

skall vara spridd i Sverige. Nämnden bygger i första hand sitt ställnings

tagande på att den nuvarande regeln framstår som en allvarlig inskräkning i 

den redaktionella frihet som bör tillkomma dessa tidningar på samma sätt som 

gäller för svenskspråkiga tidningar. De regler för stöd till tidningar på andra 

språk än svenska som återstår i stödordningen sedan den föreslagna ändring

en genomförts, torde vara tillräckliga för att förhindra att stödet utnyttjas på 

ett icke avsett sätt. 

För budgetåret 1993/94 begär nämnden att anslaget förs upp med 420 
miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i inledningen till detta avsnitt redogjort för min övergripande syn på 

presstödet, och även redogjort för svårigheten att ange en treårig målsättning 

för de presspolitiska åtgärderna. 

När det gäller stöd till tidningar på andra språk än svenska bör en föränd

ring av stödordningen i enlighet med nämndens förslag genomföras den l juli 

1993. Därmed slopas kravet på att en sådan tidning skall innehålla nyheter, 

annan information och debatt, som rör förhållandena i Sverige eller är av 

allmänt intresse, och ersätts med en regel om att minst 90 % av tidningens 
abonnerade upplaga skall vara spridd i Sverige. 

Jag beräknar anslaget i enlighet med Presstödsnämndens förslag. Anslaget 

bör föras upp med 420 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna vad jag förordat om en förändring av reglerna för stöd 

till tidningar på andra språk än svenska, 

2. till Driftsstöd till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 420 000 000 kr. 
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C 7. Utvecklingsstöd till dagspressen 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

34 395 507 
7 800 000 

7 800 000 

Reservation 41560908 

Den nya stödordning som infördes den 1 juli 1990 innebär att de tidigare 

stödfonnerna utvecklingsbidrag och sarnverkansbidrag ersatts av utvecklings

stöd. Under en övergångsperiod belastas anslaget även av samverkansbidrag 

som beviljats men inte slutförts under den tidigare stödordningen. 

Presstöds nämnd en 

För budgetåret 1992/93 hade t.o.m. oktober månad 12.9 mkr utbetalats i 
utvecklingsstöd. Beviljade men ännu inte utbetalade utvecklingsstöd uppgick 
samtidigt till 30,8 mkr. När det gäller tidigare beslut om samverkansbidrag 

återstår totalt 1.2 mkr att utbetala. varav 0.7 mkr under innevarande budgetår 

och 0,5 mkr under budgetåret 1993/94. 
Mot bakgrund av slutsatserna i resultat- och framtidsanalyserna i den för

djupade anslagsframställningen som redovisas i inledningen till detta avsnitt. 

finner nämnden det angeläget att utvecklingsstödet, som minskats med 
28 miljoner kronor budgetåret 1992/93, återförs till en väsentligt högre nivå. 

För budgetåret 1993/94 begär nämnden att anslaget förs upp med 

17 .8 miljoner kronor. vilket innebär en ökning med 10 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i inledningen till detta avsnitt redogjort för min övergripande syn pä 
presstödet. och även redogjort för svårigheten att ange en treårig målsättning 

för de presspolitiska åtgärderna. 
Mot denna bakgrund, och med hänsyn till det rådande statsfinansiella lä

get. anser jag inte att utvecklingsstödet bör räknas upp i enlighet med Press
stödsnämndens förslag. För budgetåret 1993/94 bör anslaget föras upp med 

oförändrat 7 .8 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utvecklingsstöd till dagspressen för budgetåret 1993/94 

anvisa ett reservationsanslag på 7 800 000 kr. 
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C 8. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till 
dagspressen 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

l 000 

1 000 

Den nya stödordning som infördes den 1 juli 1990 innebär att Presstöds

nämnden får bevilja kreditgarantier till dagspressen i en sådan omfattning att 

det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 300 mil

joner kronor. Förluster till följd av infriade garantier minskar det tillåtna ram
beloppet i motsvarande mån. 

Presstödsnämnden 

Nämnden har i augusti 1992 beviljat statlig lånegaranti för ett belopp på 6,3 

miljoner kronor jämte räntekostnader till två samverkande tidningsföretag för 

investeringar i en ny tryckpress. Garantin gäller 15 år och är den första som 
lämnas inom ramen för den nya stödordningen. Nämnden har även beviljat 

bidrag på sammanlagt 3 858 400 kr för räntekostnader på lånet under fem år. 

Räntebidraget lämnas under anslaget Utvecklingsstöd till dagspressen. 

För budgetåret 1993/94 begär nämnden oförändrat 1 000 kr på anslaget. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i inledningen till detta avsnitt redogjort för min övergripande syn på 

presstödet, och även redogjort för svårigheten att ange en treårig målsättning 

för de presspolitiska åtgärderna. 

I överensstämmelse med Presstödsnämndens förslag bör anslaget föras 
upp med l 000 kr för budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer an regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till dagspressen 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på l 000 kr. 

C 9. Distributionsstöd till dagspressen 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

79 546 963 
7 5 ()()() ()()() 

75 000 000 
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Presstödsnämnden 

Under budgetåret 1991/92 betalade nämnden ut sammanlagt 79 546 963 kr i 
distributionsstöd för 983 miljoner samdistribuerade tidningsexemplar. För 
budgetåret 1992/93 räknar nämnden med ett utfall på 75 miljoner kronor. 

Mot bakgrund av slutsatserna i resultat- och framtidsanalyserna i den för
djupade anslagsframställningen finner nämnden det angeläget att distribu
tionsstödet, som minskats med 7 ,5 % budgetåret 1992/93, inte sänks ytterli
gare. För budgetåret 1993/94 begär nämnden att anslaget förs upp med oför
ändrat 75 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i inledningen till detta avsnitt redogjort för min övergripande syn på 
presstödet, och även redogjort för svårigheten att ange en treårig målsättning 
för de presspolitiska åtgärderna. 

Mot denna bakgrund beräknar jag anslaget för budgetåret 1993/94 i enlig
het med Presstödsnämndens förslag. Anslaget bör föras upp med 75 miljoner 
kronor för budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
att till Distributionsstöd till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvi

sa ett förslagsanslag på 75 000 000 kr. 

C 10. Stöd till radio- och kassettidningar 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

Taltidningsnämnden 

74 349 481 
90 238 ()()() 

101974000 

I enlighet med regeringens direktiv har Taltidningsnämnden lämnat en för
djupad anslagsframställning för perioden 1993/94-1995/96. I det följande 
görs en sammanfattning av nämndens resultat-, framtids- och resursanalyser 
för verksamheten med radio och kassettidningar. 

Taltidningsnämndens resultatanalys 

Riksdagens beslut år 1988 (prop. 1987/88: 145, bet. 1987/88:KU39, rskr. 
1987/88:291) om stöd till radio- och kassettidningar innebar att förutsätt
ningar skapades för en dramatiskt förbättrad situation när det gäller tillgången 
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till innehållet i dagstidningar för synskadade och andra grupper av funktions
hindrade som inte förmår hålla i eller bläddra i en tidning. 

Målsättningen för verksamheten med radio- och kassettidningar, som i 

huvudsak formulerades av riksdagen år 1988 och som därefter har modifie
rats något, innebär i korthet: 

- att minst 50 dagstidningar skall ges ut som taltidning, 

- att utbudet av taltidningar skall präglas av god geografisk spridning och 
politisk mångfald, 

- att tekniken med redigerade och intalade taltidningar prioriterats, sam
tidigt som arbetet pågått med att utveckla RATS-tekniken (radiosända tal
syntestidningar för synskadade). För att möjliggöra en satsning på RATS 

ändrades stödordningen den 1 juli 1992 så att frågan om utgivningsform inte 

längre har betydelse när det gäller att fördela bidrag (jfr prop. 1991/92:100 
bil. 12, bet. 1991/92:KU27, rskr. 1991/92:197), 

- att nämnden skall främja marknadsföring samt bedriva viss utbildnings

och utvecklingsverks_amhet, 
- att årskostnaden (omräknad i 1992 års penningvärde) för utgivningen 

av en 6-dagars radiotidning med en sändare beräknas till drygt 1,2 mil
joner kronor. Stödordningen omfattar sedan den 1 juli 1991 även regler för 
högsta stödbelopp per abonnemang (jfr prop. 1990/91: 100 bil. 10, bet. 
1990/9l:KU29, rskr. 1990/91:161). 

Taltidningsnämndens resultatredovisning visar i korthet: 
- att 60 dagstidningar har beviljats ersättning för taltidningsutgivning 

t.o.m. september 1992, och att ytterligare tre dagstidningar planerar att på

börja taltidningsutgivning under innevarande budgetår, 
- att av de 60 dagstidningarna står 17 socialdemokratin nära, 6 är center

partistiska, 16 är liberala, 10 är moderata eller konservativa, en står nära 

miljöpartiet, medan övriga har beteckningen oberoende. Vidare omfattar ut
budet av lokala medel- eller högfrekventa taltidningar för närvarande samtliga 
regioner utom Hälsingland, Västmanlands län, Jönköpings län och Väst
götadelen av Älvsborgs län, 

- att av de 60 taltidningarna kommer 59 ut som redigerade och intalade 
radiotidningar. En tidning ges ut i RATS-form, medan en tidning använder 
båda teknikerna. Ytterligare tre av de 59 tidningarna samt en nytillkommande 
tidning väntas under innevarande budgetår påbörja RATS-utgivning, 

- att marknadsföringsinsatserna samt utbildnings- och utvecklingsverk

samheten genomgående har givit goda resultat. Nämnden pekar därvid på tid
ningsföretagens positiva inställning till taltidningsutgivning, den goda upp

lageutvecklingen och taltidningsredaktörernas uttalade vilja att utveckla sitt 
arbete, 

- att årskostnaden för tolv nystartade radiotidningar under åren 1991 och 

1992 har beräknats till i genomsnitt 1,3 miljoner kronor. Samtidigt noterar 

nämnden att fyra högfrekventa tidningar ligger nära den gräns på 25 000 kr 
för maximalt stöd per abonnemang som infördes år 1991. En taltidning har 

upphört under år 1992 som en följd av att kostnaderna överstigit maximi

nivån. En tidning som överskrider den gällande stödgränsen på 100 kr per 
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exemplar för lågfrekventa tidningar står själv för den överskjutande kost
naden. 

Ta/tidning snämndens framtidsanalys 

Taltidningsnämnden utgår från att verksamheten med radio- och kassettid
ningar skall fortsätta enligt de målsättningar som riksdagen formulerade år 
1988 och med de modifieringar som därefter har gjorts. 

Mot bakgrund av att i det närmaste samtliga regioner i Sverige nu har till
gång till någon lokal medel- eller högfrekvent taltidning, förutser nämnden att 
de senaste årens snabba ökning av antalet taltidningar kommer att minska 
kraftigt under år 1994. Under budgetåren 1993/94-1995/96 räknar nämnden 
med att verksamheten kommer att omfatta 67, 72 resp. 78 taltidningar. 

I de områden som ännu saknar taltidning ligger en utbyggnad med RATS
systemet närmast till hands. Nämndens bedömning i föregående års anslags
framställning att RATS-tekniken kommer att dominera utvecklingen under 
första hälften av 1990-talet kvarstår. En viss tidsförskjutning är dock ofrån
komlig eftersom flera aktuella tidningsföretag är i färd med att genomföra 
tekniska förändringar i sina sätterier. Nämnden har fattat principbeslut om att 

prioritera fem utvalda dagstidningar vid utbyggnaden av RATS under de 
närmaste tre åren. 

Under perioden 1993/94-1995/96 bör möjligheten öppnas för ytterligare 
grupper av funktionshindrade att få teckna taltidningsabonnemang. Nämnden 
avser att återkomma till regeringen i denna fråga. 

Taltidningsnämndens resursanalys 

Under budgetåret 1991/92 har totalt 74,3 miljoner kronor förbrukats under. 
anslaget. Därav avser 65,7 miljoner kronor bidrag till tidningsföretagen för 
utgivningsverksamheten. Resterande belopp avser inköp av radiotidnings
mottagare, utbildningsverksamhet samt ersättning till Televerket (Svensk 
Rundradio AB fr.o.m. den 1 juli 1992) för service, sändningskostnader 
m.m. 

Mot bakgrund av slutsatserna i resultat- och framtidsanalysen begär Tal
tidningsnämnden totalt 102 614 000 kr för budgetåret 1993/94, varav 
101974000 kr(+ 12 356 000 kr) för bidrag till utgivningsverksamhet m.m., 
och 640 000 kr ( + 20 000 kr) för utbildnings- och utvecklingsverksamhet. 

För perioden 1993/94-1995/96 beräknar nämnden att medelsbehovet för 
utgivningsverksamheten kommer att uppgå till totalt 320 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

I 1992 års budgetproposition (1991/92:100 bil. 12 s. 130) uppsköts den 
planerade fördjupade prövningen av det framtida stödet till taltidningar i av
vaktan på de förslag och slutsatser som kunde komma från 1989 års handi
kapputredning. Utredningens slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för 
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alla remissbehandlas för närvarande. Jag är dock inte beredd att ytterligare 
skjuta upp den fördjupade prövningen. 

Taltidningsnämndens väl genomarbetade anslagsframställning visar enligt 
min mening att verksamheten med radio- och kassettidningar bedrivs med en 
sådan inriktning att de målsättningar som sattes upp år l 988, och som där
efter har modifierats något, i huvudsak har uppnåtts. Handikapputredningen 
finner i sitt slutbetänkande (s. 217 ff.) att det nuvarande systemet med stöd 

till taltidningsverksamheten över statsbudgeten visat sig vara effektivt och tills 

vidare bör bibehållas. 

Mot denna bakgrund drar jag följande slutsatser. Stödet till radio- och kas
settidningar bör bibehållas oförändrat vad gäller grunderna för stödet under 
den kommande treårsperioden. Det innebär bl.a. att de övergripande målsätt
ningarna för verksamheten skall vara oförändrade. Eftersom utbyggnaden re
dan nått långt, och utbyggnadstakten därmed kan förväntas avta, är det ofrån
komligt att det på några punkter mer kommer att handla om att försvara upp

nådda resultat och mindre om att expandera ytterligare. Något nytt mål ut
tryckt i antal tidningar bör därför inte sättas upp. 

Vidare bör principen om full nettokostnadstäckning för utgivande tidnings

företag gälla även under den kommande treårsperioden och anslaget bör även 
i fortsättningen vara förslagsvis betecknat. Målgruppen för taltidningsverk
samheten bör tills vidare vara oförändrad. Jag noterar nämndens avsikt att 
pröva frågan om möjligheten för andra grupper av funktionshindrade än syn
skadade att prenumerera på taltidningar. Jag utgår från att nämnden därvid 

beaktar vad föredragande statsrådet anförde i denna fråga i propositionen 
1987/88: 145 om stöd till radio- och kassettidningar. 

Den utbyggnad av RATS-tekniken som nämnden planerar, innebär att 

statens kostnader för verksamheten på sikt kommer att kunna minskas, men 

framför allt innebär RA TS fördelar för de synskades infonnationssituation, 
eftersom större delen av tidningen därigenom blir tillgänglig. Jag har erfarit 

att det på olika bibliotek finns en efterfrågan från synskadade på inläsning av 
innehållet i de delar av dagstidningarna som inte ryms i de redigerade och 
intalade kassettutgåvorna. På sikt bör belastningen på biblioteken kunna 
minska genom att fler tidningar distribueras med RA TS-tekniken. 

När det gäller frågan om synskadades tillgång till myndighets- och sam
hällsinfonnation genom de s.k. läns- och kommuntidningarna som behandla
des av konstitutionsutskottet i betänkandet l 99 l/92:KU27, vill jag för riks
dagens information nämna att handikapputredningen i sitt slutbetänkande 
(s. 143 ff.) föreslår ett tillägg till 4 § förvaltningslagen (1986:223) som inne

bär att stat, kommuner och landsting ges en skyldighet att se till att personer 

med funktionshinder får den hjälp de behöver för att ta del av information 
från myndigheter. Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet 

tillsammans med utredningens övriga förslag. Jag vill också hänvisa till vad 

chefen för Finansdepartementet anför om betydelse av en god och allsidig 
samhällsinfonnation Ufr bil. 8). 

Från anslaget betalas kostnader för Taltidningsnämndens utbildnings- och 
utvecklingsverksamhet, som för budgetåret 1992/93 beräknats under anslags-
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posten 2. Jag anser att medel för dessa uppgifter i fortsättningen bör anvisas 
under anslaget C 5. Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden. Jag har 
därför beräknat en minskning av förevarande anslag med 640 000 kr. 

Mot denna bakgrund bör anslaget föras upp med 101 974 000 kr för 
budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till radio- och kassettidningar för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 101 974 000 kr. 
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Litteratur och tidskrifter 

C 11. Litteraturstöd 

1991/92 Utgift 
1992193 Anslag 
1993/94 Förslag 

38 639 539 
39 064 000 
40 866 000 

Reservation 7 398 406 

Från anslaget utgår stöd till utgivning av litteratur enligt förordningen 

(1978:490) om statligt litteraturstöd. Frågor om utgivningsstöd prövas av 

Statens kulturråd i enlighet med nämnda förordning och förordningen 

(1988:676) med instruktion för statens kulturråd. Vidare utgår från anslaget 

stöd till En Bok För Alla AB för utgivning och spridning av kvalitetslineratur 
till lågt pris, samt till Expertkommiuen för översätming av finsk facklitteratur 

till svenska. 

1992/93 Beräknad ändring 
1993/94 
Föredraganden 

1. Utgivningsstöd 31047000 + l 552 000 
2. En Bok För Alla AB för utgivning 

av En bok för alla samt läsfrämjande 
åtgärder för barn och ungdom 7 933 000 + 246 000 

3. Kommitt.en för översättning av 
finsk facklitteratur till svenska 84000 + 4000 

39 064 000 + 1 802 000 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd har i enlighet med regeringens direktiv lämnat en fördjupad 
anslagsframställning för perioden 1993/94-1995/96. I det följande görs en 
sammanfattning av Kulturrådets resultatanalys, framtida handlingsprogram 
och resursanalys på litteraturområdet. 

Kulturrådets resultatana(vs 

Målet för den statliga litteraturpolitiken är att tillförsäkra allmänheten ett 
rikt och varierat utbud av kvalitetsböcker. I detta syfte infördes år 1975 

det statliga litteraturstödet. som är ett omfattande selektivt titelstöd till för

lag och andra utgivare (ifr prop. 1984/85: 141, bet. l 984/85:KrU2 l, rskr. 

1984/85:392). Kulturrådet drar i sin resultatanalys slutsatsen att stödet fun

gerat som en allmän stimulans till utgivning av ett bredare urval av god 

litteratur, delvis beroende på att stödet bidragit till tillkomsten av ett stort 
antal små och medelstora förlag. 

Ett selektivt stöd till en privat bransch bör vara noga utarbetat. Det bör ha 

en god effekt i förhållande till insatsen. Det får inte innebära en otillbörlig 
styrning av utgivningen eller en snedvridning av konkurrensförhållandena i 
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branschen. Stödet får inte heller innebära att staten övertar uppgifter och kost

nader som ligger under branschens eget ansvar. Vidare får stödet inte ha 

negativa bieffekter, som att driva upp priser eller leda till en överdrivet stor 

utgivning. Stöd bör slutligen beviljas enligt enkla och klara fördelningsprinci

per som erkänns och accepteras av mottagarna av stödet. Kulturrådet menar 

att den nuvarande svenska litteraturstödsmodellen i allt väsentligt svarar mot 

dessa kriterier. 

Distributionsfrågan är det mest akuta problemet på dagens bokmarknad. 

Genom det avtalslösa tillstånd som råder i branschen sedan det s.k. fackbok

handelsavtalet upphört, ökar förlagens konkurrens gentemot bokhandeln så 

drastiskt att det finns risk för att de små och medelstora kvalitetsförlagens tit

lar inte når ut till handeln. 

Kulturrådets förslag till handlingsprogram 

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen finner Kulturrådet att de stat

liga stödinsatserna på litteraturområdet under perioden 1993/94-1995/96 

främst bör inriktas på: 

- att behålla ett i huvudsak oförändrat utgivningsstöd vad gäller grun

derna, men att stödet reformeras genom bl.a. ökade anslag och nya stödända

mål för att möta förändringar i omvärlden och för att göra det mer verknings

fullt och ändamålsenligt inom visa områden, 

- att möta de krav som den ökade internationaliseringen och det mång

kulturella samhället ställer, 

- att genom projekt som skolklassikerserien och En bok för alla bidra till 

en aktiv spridning av god litteratur till en bred publik, samt 

- att noga bevaka utvecklingen och behovet av stödåtgärder inom bok
distributionen. 

Kulturrådets resursanalys 

Under budgetåret 1991/92 tilldelades sammanlagt 881 titlar utgivningsstöd. 

802 ansökningar avslogs och 137 bordlades. 

För budgetåret 1993/94 räknar Kulturrådet med en priskornpensation om 

5 %. Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och förslaget till hand

lingsprogram begär Kulturrådet att anslagsposten 1 förs upp med sammanlagt 

34 747 ()(}()kr(+ 3 700 ()(}()kr). 

För de båda efterföljande budgetåren föreslår Kulturrådet en uppräkning 

av anslagsposten med l 250 000 kr resp. 750 000 kr. 

En Bok För Alla AB 

En Bok För Alla AB övertog i april 1992 Stiftelsen Litteraturfrämjandet.såta

ganden gentemot staten för utgivning och spridning av kvalitel~litteratur till 

lågt pris. Bolagets avtal med sta.ten gäller t.o.m. dt.:n 30 juni 1993 (jfr bet. 

1991/92:KrU26, rskr. 1991/92:221). Se under föredragandens överväganden 

angående ett nytt avtal. 
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Bolaget har begärt en treårig förlängning av avtalet. Anslaget bör under 
perioden räknas upp lika mycket som anslagsposten 1. Utgivningsstöd. 

Kulturrådet anser i sin fördjupade anslagsframställning att verksamheten 
En bok för alla är av stor betydelse för spridning av kvalitetslitteratur och läs
främjande aktiviteter bland nya grupper. Rådet tillstyrker en treårig förläng

ning av avtalet. 

Expertkommitten för översättning av finskspråkig 
facklitteratur till svenska 

Kommitten tillsattes år 1961 under Nordiska Kulturkommissionen med upp
gift att välja ut och att låta översätta till svenska sådan finsk facklitteratur som 
publicerats endast på finska men som bedömdes vara av intresse för en 

svensk och nordisk läsekrets. Anslagen från Sverige och Finland förutsattes 
bli lika stora. Efter upplösningen av kommissionen har kommitten fått direkta 

statsanslag. 
Under kommittens verksamhetsperiod har ca 85 verk översatts. Ett 10-tal 

arbeten förbereds för närvarande för utgivning. Kommitten ger också ekono

miskt stöd för översättning av ett 20-tal artiklar varje år. Målsättningen är att 
ett oförändrat antal titlar skall kunna översättas. 

Mot bakgrund av denna ambition, och med hänvisning till principen om 

ömsesidiga bidrag länderna emellan, bör anslaget räknas upp. För budget

året 1993/94 begär kommitten att anslagsposten förs upp med 130 000 kr 
(+ 46 000 kr). Under perioden 1993/94-1995/96 bör en utjämning ske med 
det finländska bidraget. 

Föredragandens överväganden 

Kulturrådet har i sin fördjupade anslagsframställning genomfört en ambitiös 
utvärdering som enligt min mening visar att den svenska litteraturstödsmodel
len i huvudsak verkar effektivt, så att en kulturpolitiskt angelägen utgivning 
av kvalitetslitteratur kan upprätthållas med hjälp av en relativt begränsad stat
lig insats. 

Mot denna bakgrund drar jag följande slutsatser. Kulturrådet bör under 
perioden 1993/94-1995/96 administrera ett litteraturstöd med i huvudsak 

samma övergripande målsättning som för närvarande. Grunderna för utgiv

ningsstödet bör ligga fast Det innebär att stödet även i fortsättningen fördelas 

i huvudsak som ett efterhandsstöd enligt arkersättningsprincipen. 

Svenska bokförläggareföreningen har i skrivelse till regeringen den 17 
november 1992, med anledning av vad Kulturrådet anför i den fördjupade an

slagsframställningen, framfört kritik mot det krav på maximipris för littera

turstödda titlar, den s.k. prispressen, som finns i stödordningen. Enligt bok
förläggareföreningen har prispressen inte längre någon kulturpolitisk uppgift 

och bör därför slopas. Jag är på grundval av det underlag som nu föreligger 

inte beredd att föreslå någon förändring på den här punkten. Jag vill dock för 
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riksdagens information nämna att jag har för avsikt att föreslå regeringen att 
ge Kulturrådet i uppdrag att utvärdera prispressen och att komma in med 

förslag till förändringar om det skulle visa sig att den nuvarande ordningen på 

den här punkten inte svarar mot de kulturpolitiska målsättningarna. 

Jag har tidigare vid behandlingen av Kulturrådets fördjupade anslagsfram

ställning under B. Kulturverksamhet m.m. redovisat att den samhällsekono

miska situationen är sådan att det inte är möjligt att klara reformåtaganden i 

den omfattning som Kulturrådet föreslår på olika konstområden, och att 

Kulturrådets förslag till handlingsprogram huvudsakligen måste bygga på ut

nyttjandet av befintliga resurser på området. 

Mot den bakgrunden är jag inte beredd att förorda sådana nya stödändamål 

på litteraturområdet som förutsätter ökade resurser. Kulturrådet bör dock 

även i fortsättningen, inom ramen för grunderna för utgivningsstödet och 

övriga av riksdag och regering uttalade riktlinjer, besluta om anslagsmedlen 

på de olika litteraturkategorierna och övriga ändamål under anslagspos

ten Utgivningsstöd. Det innebär att Kulturrådet har befogenhet att tillgodo

se uppkomna nya stödbehov inom litteraturområdet under förutsättning att 

det kan ske genom en omprioritering av redan befintliga resurser under 

anslagsposten och inom ramen för nuvarande stödordning, t.ex. för utländsk 
litteratur i svensk översättning, barn- och ungdomslitteratur, tecknade serier 

och invandrar- och minoritetslitteratur (jfr prop. 1984/85:141 s. 33ff., bet. 

1984/85:KrU21, rskr. 1984/85:392). 

Kulturrådet föreslår att stödordningen för särskilt kostnadskrävande utgiv

ning (projektstöd) omvandlas inom befintlig resursram till ett renodlat stöd 

för bildböcker och bildverk och att andra kostnadskrävande projekt behandlas 

under resp. stödordningar för skön- och facklitteratur (jfr prop. 1984/85:141 

s. 29ff.). Jag föreslår att en sådan förändring av stödordningen genomförs 
den 1juli1993. 

Kulturrådets handlingsprogram innebär bl.a en satsning på skolklassiker
serien och utgivningen av En bok för alla. Mot bakgrund av de positiva erfa

renheter som Kulturrådet redovisar för skolklassikerserien, förordar jag att 
serien förlängs med målsättningen att uppnå 100 titlar under den kommande 

treårsperioden. För budgetåret 1993/94 bör 2,5 miljoner kronor av anslags

posten 1 anvisas för detta ändamål. 

Riksdagen gav genom sitt beslut den 23 april 1992 (bet. 1991/92:KrU26, 

rskr. 1991/92:221) regeringen bemyndigande att träffa avtal med det nya 

bolaget En Bok För Alla AB som innebär att bolaget övertar Stiftelsen Littera

turfrämjandets tidigare avtalade rättigheter och förpliktelser om utgivning och 

spridning av En bok för alla för barn och ungdomar samt vuxna t.o.m. den 

30 juni 1993. Ett avtal med denna innebörd slöts mellan staten och bolaget 

den 30 april 1992. Som grund för sitt bemyndigande anförde kulturutskottet 

bl.a. att utgivning och spridning av kvalitetslitteratur till lågpris ingår som en 

viktig del i den statliga litteraturpolitiken och att det är angeläget att en sådan 

utgivning kan fortsätta utan avbrott. Jag delar denna bedömning och förordar 

att verksamheten En bok för alla förlängs under perioden 1993/94-1995/96. 

För att ge bolaget nödvändiga planeringsförutsättningar kommer ett nytt avtal 
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för tiden den 1 juli 1993-den 30 juni 1996 att träffas mellan staten och En 
Bok För Alla AB den 17 december 1992. Avtalet innebär att verksamheten 

för budgetåret 1993/94 tilldelas ett anslag på 8 179 000 kr och att bidraget för 

de följande två budgetåren räknas upp enligt den praxis som gäller för statliga 
bidragsanslag. Avtalet innehåller ett förbehåll för riksdagens godkännande av 

de ekonomiska förpliktelser för staten som följer av avtalet. 

Statliga kreditgarantier till bokförlag är ett annat av de stöd på litteraturom

rådet som infördes på 1970-talet (jfr prop. 1984/85:141 s. 5lff.). Myndig

hetsansvaret ligger hos Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK). In

för den kommande treårsperioden är jag inte beredd att förorda en förlängning 

av detta stöd, som för budgetåret 1992/93 anvisats under anslaget C 13. 

Kreditgarantier till bokförlag. Skälet är framför allt att kreditgarantierna har 

utnyttjats mycket lite under senare år, och att stödet därför inte längre kan 

sägas fylla en kulturpolitisk uppgift. Möjligheten att bevilja kreditstöd bör 

upphöra vid utgången av innevarande budgetår. Förluster som uppstår som 

en följd av kreditgarantier beviljade före den 1 juli 1993 bör belasta anslaget 

A 2. Utredningar m.m. Vid ingången av innevarande budgetår fanns ute

stående garantier på 55 366 kr. 

Vid beräkningen av förevarande anslag har jag räknat med en viss kom

pensation för prisutvecklingen. Mot denna bakgrund beräknar jag att anslaget 

bör föras upp med 40 866 000 kr för budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat om en förändrad inriktning på stö

det till särskilt kostnadskrävande utgivning (projektstöd), 

2. godkänna de ekonomiska förpliktelser för staten som följer av 

avtalet mellan staten och En Bok För Alla AB för perioden 1993/94-
1995/96, 

3. godkänna att nuvarande ordning för kreditgarantier till bokförlag 
avskaffas, 

4. till Litteraturstöd för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservations

anslag på 40 866 000 kr. 

C 12. Stöd till kulturtidskrifter 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

20 364 658 

21450000 

19 450000 

Reservation 736 660 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen (1977:393) om statligt stöd till 

kulturtidskrifter. Frågor om stöd prövas av Statens kulturråd i enlighet med 

nämnda förordning och förordningen (1988:676) med instruktion för statens 
kulturråd. 
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Statens kulturråd 

I enlighet med regeringens direktiv har Statens kulturråd lämnat en fördjupad 

anslagsframställning för perioden 1993/94-1995/96. I det följande görs en 

sammanfattning av Kulturrådets resultatanalys, framtida handlingsprogram 

och resursanalys på kulturtidskriftsområdet. 

Kulturrådets resultatanalys 

Målet för det statliga stödet till kulturtidskrifter är att garantera en mångfald i 

utgivningen och att därigenom främja yttrandefrihet och stimulera debatt. I 
motiveringar för stödet har angivits tidskrifternas stora roll för den allmänna 

debatten i kulturella, sociala och politiska frågor och därmed för den demo

kratiska processen. 

Antalet tidskrifter i Sverige fortsätter att öka och är i dag ca 10 000, varav 

ca 800 bedöms vara kulturtidskrifter. Av dessa ansöker årligen mellan 300 

och 400 om stöd, varav ca 200 beviljas. Det statliga stödet har spelat en viktig 

roll för att kulturtidskrifterna, som lever under svåra ekonomiska villkor, 

skall överleva. 

Under slutet av 1980-talet genomförde Kulturrådet en försöksverksamhet 

för att förbättra kulturtidskrifternas ekonomi genom att finna metoder för att 

öka prenumerationsantalet och minska kostnaderna Gfr prop. 1986/87: 100 

bil. 10, bet. 1986/87:KrU17, rskr. 1986/87:209). En utvärdering av försöket 

och förslag till åtgärder lämnades i Kulturrådets rapport (1989:6) Statligt stöd 

till kulturtidskrifter Gfr prop. 1989/90: 100 bil. 10). Kulturrådet har därefter 

fått i uppdrag att fortsätta med olika utvecklingsinsatser när det gäller mark

nadsföring, teknikutveckling och utbildning på kulturtidskriftsområdet (jfr 

prop. 1991192:100 bil. 12. bet. 1991/92:KrU26, rskr. 1991192:221). 

Kulturrådet drar slutsatsen att kombinationen av produktionsstöd och ut

vecklingsinsatser på kulturtidskriftsområdet har varit framgångsrik. 

Kulturrådets förslag till handlingsprogram 

Kulturrådet bedömer att det under en förutsebar framtid kommer an finnas be
hov av ett produktionsstöd med i huvudsak samma inriktning och omfattning 

som för närvarande. De försök som genomfördes under slutet av 1980-talet 

visar att även olika utvecklingsinsatser är nödvändiga. Tidskrifterna bör 

också under 1990-talet få möjligheter till effektivare marknadsföring, och 

satsningarna på teknikutveckling bör fortsätta. Sammanlagt 20 % av det totala 

stödbeloppet bör användas för utvecklingsstöd som omfattar marknadsföring, 

teknikutveckling och utbildning. Kulturrådet pekar på distributionen av tid

skrifterna som en del av ett generellt kulturpolitiskt problem. 

Kulturrådets resursanalys 

För budgetåret 1991192 beviljades 218 tidskrifter stöd med belopp mellan 

10 000 och 438 200 kr. Därav har 32 tidskrifter erhållit bidrag för inläsning 

på kassett med sammanlagt 714 500 kr. 
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För budgetåret 1993/94 räknar Kulturrådet med en priskompensation om 
5 %. Anslaget bör föras upp med 21 750 000 kr(+ 300 000 kr), varav 20 % 

bör användas som utvecklingsstöd till åtgärder för marknadsföring, teknikut

veckling och utbildning. 
För de båda efterföljande budgetåren föreslår Kulturrådet en uppräkning 

av anslaget med 600 000 kr per år. 

Föredragandens överväganden 

Kulturrådets fördjupade anslagsfrarnställning visar enligt min mening att det 

statliga stödet till kulturtidskrifter har varit framgångsrikt när det gäller att 
värna ett stort utbud av kulturellt värdefulla tidskrifter i Sverige. Därtill har 

inte minst bidragit de olika utvecklingsinsatser som Kulturrådet vidtagit. 

Mot bakgrund av Kulturrådets resultat- och framtidsanalyser drar jag föl
jande slutsatser. Under den kommande treårsperioden bör Kulturrådet admi
nistrera ett statligt stöd till kulturtidskrifter med målsättningen att garantera en 
kulturellt värdefull mångfald i tidskriftsutbudet. Stödet bör dels utgå som 
produktionsstöd, dels som ett utvecklingsstöd för insatser när det gäller 

marknadsföring, teknik och utveckling. Det bör ankomma på regeringen att 

ange de närmare villkoren för stödinsatsema. Målsättningen bör även formu
leras som ett krav att under perioden uppvisa besparingar i statens utgifter för 

produktionsstödet, bl.a. som en följd av de utvecklingsinsatser som vidtas. 

Kulturrådet bör under perioden också verka för tydliga prioriteringar när 
det gäller vilka kategorier av kulturtidskrifter som i första hand bör få stöd. 
Bland det stora antalet tidskrifter som erhåller statligt stöd, finns t.ex. publi

kationer vars utgivare är myndigheter, förlag eller organisationer som borde 
ha ekonomiska förutsättningar att själva finansiera utgivningen. Det är bl.a. 

mot denna bakgrund som jag bedömer att det finns utrymme att minska 
anslaget med 2 mil joner kronor för budgetåret 1993/94. 

Jag beräknar att anslaget bör föras upp med sammanlagt 19 450 000 kr för 
budgetåret 1993/94. Högst 2 miljoner kronor av anslaget bör få användas för 
olika utvecklingsinsatser. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksamheten 

med k.-ultunidskriftcr skall vara i enlighet med vad jag förordat. 

2. till Stöd till kulturtidskrifter för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
rcservationsanslag på 19 450 000 kr. 
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C 13. Stöd till bokhandel 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

6 635 5001 
9 342 ()()()1 

8 030 ()()() 

Reservation 2 032 380 

1 Anvisat under anslagen Stöd till bokhandel och Lån för investeringar i bokhandel 
m.m. 

Från anslaget utgår kreditstöd, sortimentsstöd, stöd till rådgivning samt 

katalogdatorstöd enligt förordningen ( 1985:525) om statligt stöd till bok

handeln. Vidare utgår från anslaget stöd till spridning av bokinformation samt 

bidrag till Bokbranschens Finansieringsinstitut AB (BFI) för dess kostnader 

för administration av den statliga stödverksamheten. 

1992/93 

1. Lån till investeringar i 
bokhandel m.m. 2 382 ()()()1 

2. Sortimentsstöd 3 500000 

3 . Katalogdatorstöd 1 519 000 
4. Stöd till spridning av 

bokinformation 1 336 ()()() 

5. Bokbranschens Finan-
sieringsinstitut AB 605 000 

9 342 0002 

Beräknad ändring 
1993/94 
Föredraganden 

of. 
of. 
of. 

1336 000 

+ 24000 

1 312 000 

1 Anvisat under anslaget C 15. Lån för investeringar i bokhandel m.m. Övriga 
anslagsposter har anvisats under anslaget C 14. Stöd till bokhandel. 
2Av beloppet får BA omfördela högst 200 000 kr mellan anslagsposterna 2-4. 

Bokbranschens Finansieringsinstitut AB (BFI) 

I enlighet med regeringens direktiv har BFI lämnat en fördjupad anslagsfram

ställning för perioden 1993/94-1995/96. I det följande görs en sammanfatt

ning av BFI:s resultat-, framtids- och resursanalyser. 

I anslutning till den fördjupade anslagsframställningen har BH även över

lämnat rapporten Bokhandelsbranschen 1992. Rapporten innehåller en utvär

dering av de olika formerna av statligt stöd till bokhandeln samt en redogörel

se för förändringar i bokhandelsbeståndet under det senaste året och under 

den senaste tioårsperioden. 

BFI:s resultatanalys 

Det statliga stödet till bokhandeln har två övergripande målsättningar. Dels att 

att vidmakthålla och om möjligt förstärka ett vittförgrenat bokhandelsnät, dels 

att öka tillgängligheten av kvalitetslitteratur i bokhandeln. BH drar slutsatsen 
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i sin resultatanalys att det statliga stödet har haft stor betydelse för bokhan
delns spridning i landet. 

Stöd till investeringar i bokhandeln mm. (kreditstöd) infördes på försök 
år 1977 för att budgetåret 1985/86 permanentas med i huvudsak oförändrade 
villkor (jfr prop. 1984/85:141, bet. 1984/85:KrU21, rskr. 1984/85:392). 
Kreditstöd lämnas i första hand till fullsorterade bokhandlar på mindre eller 
medelstora orter. 

Sortimentsstöd infördes budgetåret 1985/86 för att ge mindre bokhandlar 
möjlighet att kunna erbjuda ett i förhållande till sin bokförsäljning hög lager

beredskap av god och aktuell litteratur till rimliga kostnader. Den utvidg
ning av sortimentsstödet som genomfördes den 1 juli 1992 mot bakgrund 
av det s.k. fackbokhandelsavtalets upphörande (jfr prop. 1991/92: 100 bil. 12 
s. 136ff .• bet. 1991/92:KrU26, rskr. 1991/92:221) innebär att situationen 
förbättrats för de mindre bokhandlar som tidigare var anslutna till fackbok
handelsavtalet och som nu står utanför branschens olika abonnemangs
system. 

Stöd till katalogdator infördes den 1 juli 1992 för att ge mindre bokhand
lar, med begränsad lagerberedskap, möjlighet att ansluta sig till branschens 
datoriserade katalog- och datorsystem (jfr prop. 1991192: 100 bil. 12 s. 136 
ff., bet. 1991/92:KrU26, rskr. 1991/92:221). I november 1992 hade totalt 44 
bokhandlar beviljats sammanlagt 893 000 kr i katalogdatorstöd. BFI redo
visar att större delen av de berörda bokhandlarna visat stort intresse för 
stödet. 

Stöd till spridning av bokinformation infördes budgetåret 1985/86 för att 
främja distributionen av en katalog med den samlade svenska utgivningen av 
barn- och ungdomsböcker (jfr prop. 1984/85:141, bet. 1984/85:KrU21, 
rskr. 1984/85:392). Katalogen distribueras till landets samtliga barnfamiljer 
och har kommit att ligga till grund för en årlig s.k. barnboksvecka i hela 
landet. 

BFI:s framtidsanalys 

Bokhandelsbranschens ekonomiska situation. som generellt sett varit bra 
under andra halvan av 1980-talet, har försämrats under år 1991. Som för
klaring till nedgången pekar BFI på att bokhandelns försäljning till såväl 
kommunala organ som privata företag minskat, och att kostnaderna för loka
ler och löner ökat för större delen av branschen. Bland de bokhandlar som 
redan tidigare haft svag ekonomi kan det under den närmaste tiden ske en viss 

ökning av antalet betalningsinställelser. 
Under perioden 1993/94-1995/96 bör de statliga stöden till bokhandeln i 

huvudsak utgå enligt nuvarande regler. BFI föreslår att anslaget till kreditstöd 
räknas upp och att möjligheten att erhålla kreditstöd utvidgas till att omfatta 
ytterligare kategorier av bokhandlar. I övrigt begär BFI ökningar av anslagen 

till katalogdatorstöd och stöd till spridning av bokinformation. Även anslaget 
till BFI:s administrationskostnader bör höjas. 
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BFl:s resursanalys 

Mot bakgrund av slutsatserna i resultat- och framtidsanalyserna begär BFI att 
anslaget förs upp med totalt 12 406 000 kr ( + 3 064 000 kr) för budgetåret 

1993/94 fördelade på följande ändamål: 
- 4 800 000 kr(+ 2 418 000 kr) för kreditstöd för att bl.a. möjliggöra en 

utvidgning av stödmöjligheterna till fler kategorier bokhandlar, 
- 3 500 000 kr (of.) för sortimensstöd, 

- 1 700 000 kr ( + 181 000 kr) för katalog datorstöd för att samtliga berörda 
bokhandlar skall kunna erhålla stöd under den kommande treårsperioden, 

- 1 551 000 kr ( + 215 000 kr) för stöd till spridning av bokinformation för 

att täcka de verkliga distributionskostnaderna och för att staten skall kunna ta 
över kostnaden för distribution av barnbokskatalogen till skolor, förskolor 

och bibliotek, 
- 855 000 kr(+ 250 000 kr) för BFI:s administrationsbidrag. bl.a. mot 

bakgrund av att BFI tilldelats nya arbetsuppgifter med att fördela statliga stöd 

utan motsvarande ökning av administrationsbidraget. 

För de båda efterföljande budgetåren föreslår BFI att anslaget förs upp 
med oförändrade belopp. 

Föredragandens överväganden 

BFI har i sin fördjupade anslagsframställning genomfört en ambitiös utvärde
ring som enligt min mening visar att de olika formerna av statligt stöd till bok

handeln i huvudsak har varit effektiva. Relativt små statliga subventioner har 

verksamt bidragit till kulturpolitiskt värdefulla resultat 
Mot denna bakgrund drar jag följande slutsatser. BFI bör under perioden 

1993/94-1995/96 administrera statens stöd till bokhandeln med i huvudsak 
oförändrade övergripande målsättningar. Stödet bör även under den kom
mande treårsperioden utgå i form av kreditstöd, sortimentsstöd och katalog

datorstöd. För katalogdatorstödet bör målsättningen vara att i så hög grad 
som möjligt bidra till att berörda bokhandlar kan anslutas till branschens 
gemensamma datoriserade katalogsystem under den kommande treårsperio
den, och att stödet därefter avskaffas. 

Den samhällsekonomiska situationen är sådan att utrymmet för reformåta

ganden över huvud taget är mycket begränsat. De statliga insatserna för stöd 

till bokhandeln under den kommande treårsperioden måste därför bygga på att 

de befintliga resurserna inte kommer att kunna ökas. 

För en av stödformerna under anslaget, stöd till spridning av bokinforma

tion, är jag inte beredd att förorda en förlängning för den kommande treårs

perioden. Stödet infördes budgetåret 1985/86 för i första hand en period på 
tre år. Därefter har det förlängts med tre resp. två år. Utgångspunkten var 
från början att finansieringen, efter en kortare tid med särskilt stöd, helt borde 
kunna övertas av branschen (prop. 1984/85:141 s. 69). 
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Vid beräkning av anslagsposten 5 har jag tagit hänsyn till pris- och löne
utvecklingen. Jag förordar mot denna bakgrund att anslaget bör föras upp 

med sammanlagt 8 030 000 kr för budgetåret 1993/94. 
Förslaget innebär att de medel som för innevarande budgetår anvisats 

under de båda anslagen C 14. Stöd till bokhandel och C 15. Lån för investe

ringar i bokhandel m.m. i fortsättningen beräknas under det gemensamma 

anslaget C 13. Stöd till bokhandel. De reservationer som vid utgången av 

innevarande budgetår kan finnas kvar under de båda tidigare anslagen bör 

föras över till detta anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna att stödet till bokinformation avskaffas, 

2. till Stöd till bokhandel för budgetåret 1993/94 anvisa ett reser

vationsanslag på 8 030 000 kr. 

C 14. Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation 
och litteratur 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

7 634 000 
8 168 000 

8 576 000 

Reservation 

Enligt stiftelsens nuvarande stadgar, som fastställdes av regeringen den 22 

juni 1988, har stiftelsen till ändamål att äga och ge ut en nyhetstidning för 

begåvningshandikappade samt att ge ut lättlästa böcker (LL-böcker). Tid

ningen bör utformas så att den blir till nytta även för andra grupper med 

läshandikapp. Bokutgivningen bör koncentreras till böcker för sådana vuxna 
läsare som har särskilt stora och inte tillgodosedda läsbehov, framför allt 

begåvningshandikappade personer. Marknadsföringen och distributionen av 

böckerna bör ägnas särskild uppmärksamhet Verksamheten skall drivas utan 
vinstsyfte och inom ramen för ett avtal som träffas mellan staten och stiftel

sen. 
Staten och stiftelsen träffade den 21 juni 1990 avtal för perioden den 1 juli 

1990-den 30 juni 1993. Avtalet reglerar bl.a. frågor om bidrag till stiftelsens 

verksamhet och om prenumerationsavgift för tidningen. 

Stiftelsen har lämnat en fördjupad anslagsframställning för perioden 

1993/94-1995/96. 

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och 
litteratur (LL-stiftelsen) 

Stiftelsen har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksamheten 

med utgivningen av nyhetstidningen 8 SIDOR och LL-böcker. Målen för 
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verksamheten är att bedriva en god nyhetsfönnedling och en variationsrik 

bokutgivning samt att med information och marknadsföring se till att produk

terna når sina läsare. 

LL-stiftelsens resultatanalys 

8SIDOR 

Antalet utgåvor per år är f.n. 45 nummer. Stiftelsen anser dock att utgivning 

en gång per vecka eller 50 nummer per år är en önskvärd miniminivå. 

Från tidningens start vid årsskiftet 1984/85 fram till våren 1991 ökade 

upplagan successivt till ca 6 200 abonnerade exemplar. Därefter har upplagan 

stagnerat och var under år 1991/92 i genomsnitt 5 800. Orsakerna anges vara 

nedskärningar inom den offentliga sektorn och stiftelsens begränsade resurser 

för marknadsföring av tidningen. Abonnentanalyser visar att det i stor ut

sträckning är institutioner som står för abonnemangen på 8 SIDOR. 

Hösten 1990 datoriserades det redaktionella arbetet med tidningen och 
desktop publishing-tekniken utnyttjas sedan årsskiftet 1991192 fullt ut varför 

tryckkostnaderna kunnat sänkas. Distributionskostnaderna har enligt stif

telsen ökat markant under den period tidningen givits ut framför allt beroende 

på portohöjningar. 

LL-böcker 

För att målet med en variationsrik bokutgivning skall kunna nås har stiftelsen 

bedömt att miniminivån för utgivningen bör ligga på 20 böcker per år. Antalet 

utgivna LL-böcker fr.om. år 1984 och t.o.m. budgetåret 1991/92 är totalt 

154. Av dessa har stiftelsen, sedan de övertog verksamheten från Skolöver
styrelsen 1988/89, sammanlagt givit ut 68 böcker varav 25 under det första 

året och 17, 14 resp. 12 under de följande åren. 

Stiftelsen har för utgivningen av LL-böcker en liten fast redaktion. Där
utöver finns en rådgivande referensgrupp, LL-rådet. utgivningen skedde 

tidigare helt i samarbete med ett antal bokförlag men under senare år har även 

egen utgivning förekommit på LL-förlaget. Det genomsnittliga produktions
stödet till andra förlag har under perioden 1989-1992 varit 80 000 kr per bok 

och varierat mellan 30 000 kr och 150 000 kr. Den genomsnittliga nettokost

naden per bok vid LL-förlaget har varit 75 000 kr. 

LL-böcker har sålts framför allt till biblioteken och skolorna. En post

orderbokhandel startades budgetåret 1990/91 i syfte att göra böckerna mer 

tillgängliga för bl.a. privatpersoner. 
Under senare år har insatser som syftar till att nå begåvningshandikappade 

läsare prioriterats då denna grupp kräver mest uppmärksamhet. Ombuds

organisationen som är en hörnsten i detta arbete har enligt stiftelsen inte fun

gerat tillfredsställande. Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar 

och vuxna (FUB) har engagerat sig i detta och från Allmänna arvsfonden er

hållit medel för ett tvåårigt projekt. Projektet beräknas komma igång under 

budgetåret 1992/93. 
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Stiftelsekapitalet 

Stiftelsekapitalet utökades budgetåret 1990/91 från I 00 000 kr till 600 000 kr. 
Enligt stiftelsens redovisning har därefter medel tagits från kapitalet för att 

täcka förluster i verksamheten som uppgick till 112 000 kr budgetåret 

1990/91 och beräknas uppgå till 173 000 kr år 1991/92. Riskbufferten är 
därför nu enligt stiftelsen för låg. 

LL-stiftelsens framtids- och resursanalys 

Behovet av lättförståeliga nyheter och lättlästa böcker kommer enligt stif

telsens bedömning förmodligen att öka i framtiden. Lättläst material av annat 

slag, tex informationsmaterial, kommer även au behövas. Stiftelsen menar att 

den har en unik kompetens på LL-området och att den i en utbyggd organisa

tion mycket väl skulle kunna fungera som resurscentral för lättläst och åta sig 

uppdrag att framställa lättbegriplig samhällsinformation m.m. 

Stiftelsen föreslår inga större förändringar av verksamhetens inriktning. 

Under den kommande treårsperioden har stiftelsen tänkt sig att i samband 

med temanummer utöka sidantalet för att åstadkomma en förbättrad och 

fördjupad nyhetsinformation. Dessutom påbörjas försök med lösnummer

försäljning. Prenumerationsavgiften beräknas under budgetåret 1992/93 höjas 

till 325 kr. De årliga prenumerationsintäkterna för den kommande treårs

perioden budgeteras till mellan 2.6 och 3,4 miljoner kronor. Stiftelsen anser 

att produktionskostnaden bör kunna hållas nere i och med övergången till en 

allt mer datoriserad verksamhet. Distributionskostnaderna beräknas öka med 

35'7o på grund av dels portohöjningar och dels ökad upplaga, ökad utgivning 
och utökat antal sidor. 

Beträffande LL-böckerna räknar stiftelsen med att gradvis öka utgivningen 

vid det egna förlaget vilket kan leda till lägre produktionskostnader. För att 

åstadkomma ytterligare sänkning anpassas och sänks upplagorna i förhål

lande till de senaste årens försäljning från normalt 2 000 exemplar till I 500 
exemplar. 

Mot bakgrund av det ovan redovisade föreslår stiftelsen följande målsätt

ningar för den kommande treårsperioden: Utgivningen av tidningen och 

böckerna skall öka och produkterna utvecklas ytterligare kvalitetsmässigt. 
Stiftelsen skall dessutom informera målgrupperna mer effektivt 

Sammanfattningsvis föreslår stiftelsen följande: 

I. Nivåhöjning med I 494 000 kr för 8 SIDOR och med I 553 000 kr för 
LL-böckerna. 

2. Stiftelsekapitalet höjs till 2 miljoner kronor. 

3. Budgetram för hela treårsperioden om 34 595 000 kr. 

4. De årliga anslagen skall i sin helhet betalas ut vid respektive budgetårs 
början. 
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Föredraganden 

Övergripande mål 

Verksamheten skall förse begåvningshandikappade och vissa andra 

grupper av läshandikappade med nyhetsinformation och litteratur och 

inriktas på utgivning av en nyhetstidning och lättlästa böcker. 
Stor vikt bör ägnas marknadsföring. 

Resurser 
Reservationsanslag 1993/94: 8 576 000 kr. 

1989 års handikapputredning 

Stiftelsen skulle enligt budgetförordningen undergå fördjupad prövning i 

samband med beredningen av budgetpropositionen hösten 1991. Prövningen 

uppsköts dock till hösten 1992 i avvaktan på slutbetänkandet från 1989 års 
handikapputredning och att vissa av utredningens förslag skulle beröra LL
stiftelsen och kunna träda i kraft under år 1993 (prop. 1991/92: HJO bil. 12 s. 
131, bet. 1991/92:KU27, rskr. 1991/92:197). Handikapputredningen har nu 
avlämnat sitt slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för alla som för 
närvarande remissbehandlas. Med tanke på det fortsatta beredningsarbetets 

omfattning och att de förslag som framlagts av utredningen inte innebär några 
betydande förändringar av stiftelsens verksamhet anser jag det inte rimligt att 

ytterligare uppskjuta en fördjupad prövning av stiftelsens verksamhet. 

Resultatbedömning och fördjupad prövning 

LL-stiftelsen har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat erfarenheter 
och resultat från utgivningsverksamheten med nyhetstidningen 8 SIDOR och 
LL-böcker. Under den gångna femårsperioden anser stiftelsen att den uppfyllt 
målen när det gäller kravet på kvalitet och variationsrikedom. En vecko
utgivning av 8 SIDOR och en produktion på 20 LL-böcker per år, som varit 
stiftelsens ambition och målsättning, har dock inte realiserats. Dessutom 
anser stiftelsen att hittills gjorda marknadsföringsinsatser inte varit tillräck

liga. Jag delar den bedömningen. Det är dock enligt min mening svårt att 

utifrån resultatanalysen bedöma verksamhetens effektivitet. 

Stiftelsen föreslår ingen förändring av de organisatoriska formerna för LL

verksamheten utan förordar en fortsatt stiftelseform med statliga bidrag och i 

stort oförändrad verksamhetsinrikning. För att uppnå de redovisade målsätt
ningarna för utgivningsverksarnheten och åter få ett tillräckligt stiftelsekapital 

begär stiftelsen utökade resurser. Det är mot bakgrund av det ekonomiska 
läget inte möjligt att under den kommande treårsperioden öka stödet till 
verksamheten men enligt min bedömning bör det vara möjligt att med hjälp 

av rationaliseringar och utnyttjande av ny teknik effektivisera verksamheten. 
Jag anser vidare att de problem som stiftelsen pekar på när det gäller det 

krympande stiftelsekapitalet inger allvarlig oro. Stiftelsekapitalet skall utgöra 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 

222 



en buffert vid tillfälliga kostnadsvariationer varför uttagna medel måste 

återställas. 
Det är angeläget att det finns lättläst nyhetsinformation och litteratur för 

framförallt begåvningshandikappade. Det är enligt min mening inte realistiskt 

att nu anpassa bidragsgivningen till lättläst nyhetsinformation och litteratur 

med den tidnings- och förlagsverksamhet som i övrigt finns på marknaden. 
Jag har därför funnit att nuvarande system med stöd över statsbudgeten till 

LL-stiftelsen bör behållas och omprövas efter treårsperioden. Det är också 

viktigt att staten inte utövar något inflytande över utgivningsverksamheten. 

Det bör därför som hittills vara stiftelsen som med beaktande av stadgarna 

och inom ramen för tillgängliga resurser beslutar om verksamhetens inrikt

ning och omfattning. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövningen är det min bedömning att verk

samheten under den kommande treårsperioden bör fortsätta i nuvarande 

stiftelseform och att det övergripande målet för verksamheten bör vara att 

förse bcgåvningshandikappade och vissa andra grupper av läshandikappade 

med nyhetsinformation och litteratur. Verksamheten bör även i fortsättningen 

omfatta utgivning av en nyhetstidning för begåvningshandikappade samt ut
givning av lättlästa böcker (LL-böcker). Med tanke på områdets speciella 

karaktär bör marknadsföringen ägnas stor vikt. 

Jag avser att föreslå regeringen att träffa ett nytt treårigt avtal för tiden 

fr.o.m den l juli 1993 i huvudsaklig överensstämmelse med vad jag i det 

föregående angivit om målet för verksamheten. 

Vid beräkning av anslaget för budgetåret 1993/94 har jag tagit hänsyn till 

viss kompensation för prisutvecklingen. 

Jag föreslår att medlen till stiftelsen också i fortsättningen anvisas under ett 

reservationsanslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna den övergripande målsättningen för och inriktningen av 
verksamheten med utgivning av lättläst nyhetsinformation och litteratur 

enligt vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 

2. till Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur 
för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 8 576 000 kr. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 

223 



C 15. Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

1991/92 Utgift 

1992193 Anslag 

1993/94 Förslag 

60 853 0001 
61447 0001 

62 323 000 

Reservation 3 098 946 

1 Anvisat under anslagen Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskost
nader och Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Produktionskostnader (budgetåret 
1991192 under åttonde huvudtiteln). 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) skall enligt sin instruktion 

(1988:341) i samverkan med andra bibliotek förse synskadade och andra läs

handikappade med litteratur. Biblioteket skall särskilt framställa och låna ut 

talböcker och punktskriftsböcker, sälja punktskriftsböcker samt ge upplys
ningar och råd inom sitt verksamhetsområde till främst folkbibliotek. Biblio

teket fungerar som lånecentral för talböcker. Biblioteket har vidare en central 

utskrivningstjänst för dövblinda och svarar för framställning av studielittera

tur för läshandikappade högskolestuderande (anslaget under åttonde huvudti

teln F 6. Bidrag till vissa studiesociala ändamål). Till biblioteket är knuten en 

punktskriftsnämnd som enligt sin instruktion (1985:391) har att främja och 

utveckla punktskriften för synskadade. 

Biblioteket är tillsynsmyndighet för frågor rörande bidraget till den fram

ställning av videogram på teckenspråk för döva vilken utförs av Sveriges 
Dövas Riksförbund (SDR). 

Enligt 18 § upphovsrättslagen (1960:729) får talböcker under vissa villkor 

fritt framställas för utlåning till synskadade och personer med vissa andra 

funktionshinder. Utlåning av talböcker sker vid landets folkbibliotek. Riks

dagen uttalade år 1988 att TPB bör inrikta sin planering på minst 1 750 tal
bokstitlar per år. För den totala produktionen av boktitlar tillgängliga på 

kassett har den tidigare Handikapputredningens betänkande (SOU 1976:20) 

Kultur för alla varit vägledande, nämligen att 25% av svartskriftsproduk

tionen på ett år ska finnas tillgänglig på kassett. Ett ytterligare riktmärke har 

varit folkbibliotekens inköpspolitik vilket innebär att det utbud som normalt 

finns på folkbibliotek också skall göras tillgängligt som talbok. 

Biblioteket har lämnat en fördjupad anslagsframställning för perioden 

1993/94-1995/96. 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

Talboks- och punJ..tskriftsbibliotekets resultatanalys 

TPB:s förvärv av talböcker, genom egen produktion och köp från andra pro

ducenter, har under perioden 1987/88 t.o.m. 1991/92 varierat från 3 095 till 

3 257 titlar per år. Utlåningen av talböcker har ökat under den gångna femårs

perioden. Förmedlingslånen, dvs. fjärrlån och depositioner, har dominerat. 

Depositionerna har under perioden utgjort ca 30 % av lånen medan ca 65 % 

har varit enstaka fjärrlån. Direktlånen svarar således för en mycket liten del av 
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utlåningsverksamheten och har framför allt avsett personer som varit bosatta i 

utlandet. 

TPB har under de senaste åren minskat antalet exemplar per titel som ett 

led i utvecklingen mot lånecentral. Biblioteket gör den bedömningen att den 

lokala och regionala talboksverksamheten utvecklats och dänned gått i den 

riktning mot decentralisering som staten eftersträvat och att de talboksplaner 

som fastställdes under budgetåret 1985/86, tillsammans med de statliga bidra

gen till länsbibliotekens talboksinköp, har bidragit till detta. Biblioteksvcrk

samheten för synskadade och andra talboksberättigade grupper ute i landet är 

emellertid enligt TPB fortfarande av varierande kvalitet och omfattning. Den 

lokala och regionala verksamheten har hittills inte inneburit att efterfrågan på 

TPB:s tjänster blivit mindre utan den har istället ökat. 

Under perioden 1990/91-1991/92 har biblioteket drivit ett projekt där man 

använt talböcker i grundskolan för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Resultaten har enligt TPB varit mycket goda och förmodligen bidragit till att 

utlåningen av talböcker för barn ökat något under budgetåret 1991/92. 

TPB är den ojämförligt största punktskriftsproduccntcn i landet, såväl när 

det gäller böcker för utlåning och försäljning som i fråga om kurslitteratur för 

högskolestuderande. Utlåningen av punktskriftsböcker har minskat under de 

två senaste budgetåren vilket TPB anser främst beror på otillräcklig infonna

tion. 

Verksamheten vid TPB:s enhet för studielitteratur är i första hand inriktad 

på att producera kurslitteratur för högskolestuderande som är synskadade, rö

relsehindrade eller har dyslexi (läs- och skrivsvårighcter). Den övervägande 

delen av kurslitteraturen produceras som talböcker, en del som punktskrifts

böcker, och en mindre del som förstorad litteratur för studerande som är 

synsvaga. Antalet studerande som fått service har ökat från 74 till 122 mellan 

budgetåret 1987/88 och budgetåret 1991/92. 

Videogram på teckenspråk 

SDR Video har under 1986/87-1990/91 byggt upp sin verksamhet genom att 

investera i professionell TV-teknik speciellt anpassad för produktion av 

videogram på teckenspråk. Antalet programminuter har under fyra av de fem 

åren dock blivit lägre än planerat. Under budgetåret 1990/91 producerades 

endast hälften av det planerade antalet programminuter, 509 istället för I 100. 

Orsakerna till detta är enligt SDR problem i samband med uppbyggnaden. 

Budgetåret 1991/92 producerades 921 programminuter. 

Programmen distribueras huvudsakligen per post till dövföreningarna, vil

ket enligt SDR begränsar spridningen. I genomsnitt sänds 167 exemplar per 

program ut till dövföreningar, skolor och bibliotek. En distribution via eter

sändning är enligt SDR önskvärd om alla döva snabbt skall få tillgång till 

programmen. 
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Talboks- och punktskriftsbibliotekets framtids- och resursanalys 

TPB gör bedömningen att den svenska modellen för talboksverksamheten, 
med fördelaktig upphovsrättslagstiftning, portobefrielse och statligt stöd, är 

den bästa lösningen för den enskilde läshandikappade. Den svenska talboks

modellen är emellertid beroende av att alla nivåer, dvs. TPB, länsbiblioteken 

och kommunbiblioteken, fungerar bra. TPB drar slutsatsen att eftersom tal

boksverksamheten fortfarande är av varierande kvalitet och omfattning ute i 

landet kommer fjärrlånen från TPB att öka under hela 90-talet. Vidare befarar 

TPB att en tilltagande åtstramning av kommunernas ekonomi och bristen på 

reglering av kommunernas skyldighet kan komma att leda till att talboksverk

samheten i kommunerna stagnerar och går tillbaka. 
Om en minskad servicebenägenhet hos kommunerna skulle leda till ett ökat 

tryck på TPB skulle följden enligt TPB kunna bli en försämring av servicen. 

För att förhindra en sådan utveckling har TPB:s styrelse beslutat att från den 

1 juli 1992 införa lånerestriktioner för den mest efterfrågade litteraturen. 

Dänned måste länsbiblioteken och folkbiblioteken enligt TPB ta ett större an

svar för att mycket efterfrågade talböcker finns i tillräcklig mängd ute på 

biblioteken. TPB kommer samtidigt med lånerestriktionerna mycket aktivt att 

stödja länsbiblioteken och kommunbiblioteken med ökad information och 

utbildning av all slags bibliotekspersonal. 

Enligt TPB kommer det sannolikt inte att finnas någon kommersiell mark

nad för punktskrift varför personer som läser punktskrift även i framtiden är 

hänvisade till en av staten finansierad verksamhet 

TPB har nu träffat avtal med Sveriges Författarförbund som gjort det 

möjligt att fr.o.m. läsåret 1992/93 tillgodose i första hand punktskriftsläsande 

högskolestuderande med diskettböcker. En diskettbok är en bok som har 
överförts till diskett och som blir direkt tillgänglig för läsning i en dator via 
syntetiskt tal eller punktskriftsdisplay. Det nyligen ingångna avtalet kan enligt 

TPB visa vägen för stora förbättringar av litteraturförsörjningen för de läs

handikappade. 

Det syntetiska talet har stor betydelse när det gäller de läshandikappades 

möjligheter att med hjälp av datorer få fram information ur databaser, CD
ROM-skivor och diskettbaserade böcker. Talsyntesen bedöms dock knappast 

kunna utvecklas så pass under 1990-talet att den helt skulle kunna ersätta tal

böcker på skönlitteraturområdet 

Utvecklingen av ett nytt talboksmedium är enligt TPB beroende av utveck

lingen på det internationella planet. Redan idag står det dock klart att de 

nuvarande talböckerna på analoga tvåspårskassetter inom en överblickbar 

framtid kommer att ersättas av digitala medier. TPB kommer att följa och 

pröva de medier som nu är under utveckling. 

TPB föreslår bl.a. att följande målsättningar skall gälla för verksamheten 
under perioden: 

- Fortsatt god och snabb tillgång till det samlade talboksutbudet 

- En produktions- och förvärvsnivå av talböcker på ca 3 000 titlar per år, 

varav 1 800 i egen produktion. 

- Ökad talboksutlåning i landet med minst 5% om året 
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- Utlåningen från TPB skall utgöra ca 10% av den samlade talboks
utlåningen och främst omfatta de titlar som bara finns hos TPB. 

- Oförändrad produktions- och förvärvsnivå av punktskriftsböcker, ca 

400 titlar per år. 
- Ökad punktskriftsutlåning med 15%. 

- Ökad produktion av videogram på teckenspråk genom SDR från ca 
1 000 programminuter i dag till 2 200 budgetåret 1995/96. 

Biblioteket framför i anslagsframställningen följande förslag för att nå de 

av biblioteket uppställda målen: 

1. Projekt med utskrivningstjänst på punktskrift. Den sammanlagda kost

naden beräknas till 4 460 000 kr. 

2. Studielitteraturenheten bör bli en egen verksamhets gren under TPB och 

finansieras helt under åttonde huvudtiteln, littera F. Resurstillskott med 

375 000 kr per år. 

3. Fortsatta medel till projekt för utveckling av digitala talböcker. 

4. Tillägg till 1 § i TPB:s myndighetsinstruktion: Biblioteket skall ha en 

studielitteraturservice till synskadade, rörelsehindrade och dyslektiska hög

skolestuderande. 
5. Ökning av bidraget till SDR:s produktion av videogram på teckenspråk. 

Bidraget föreslås uppgå till sammanlagt 27 93 l 000 kr för den kommande 

treårsperioden. 
6. Medel till SDR för ett treårigt ungdomsprojekt. Kostnaden beräknas till 

700 000 kr om året. 

7. Ett samlat ramanslag för TPB :s förvaltnings- och produktionskostnader 

på 45 166 ()()()kr. 
8. Ett särskilt ramanslag för förvaltningskostnader vid TPB:s studie

litteraturenhet under åttonde huvudtiteln på 3 643 000 kr. 

9. Förslagsanslag för studielitteratur under åttonde huvudtiteln på 

10 310 ()()()kr. 

10. SDR föreslår att en utredning tillsätts för att utreda videogramverk
samhetens fortsatta inriktning och att målgruppens behov kartläggs. TPB stö
der ett sådant förslag men vill vidga uppdraget till att röra alla läshandikappa

des tillgång till litteratur och läromedel. 

Nationalencyklopedien i elektronisk version 

Med anledning av ett uppdrag från regeringen att utreda möjligheterna för 

en handikappanpassning av den elektroniska versionen av Nationalencyklo

pedien (se prop. 1991192:100 bil. 12) har TPB i samarbete med Statens 

handikappråd inkommit med en skrivelse med hemställan om medel för 

arbetet med handikappanpassningen. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 

227 



Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 

Talboks- och punktskriflsbiblioteket skall i samverkan med andra 
bibliotek förse synskadade och andra läshandikappade med litteratur 

genom att framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker och 

sälja punktskriftsböcker. 

Resurser 
Ramanslag 1993194: 62 323 000 kr 

- Från ramanslaget skall 10 461 000 kr utbetalas till Sveriges 
Dövas Riksförbund som bidrag för produktion av videogram för döva 

m.m. 
- I ramanslaget ingår en engångsanvisning på 250 000 kr. 

Planeringsram: 1993194 1994/95 1995/96 

62 323 000 kr 62 073 000 kr 62 073 000 kr 

Övrigt 
Beställningsbcmyndigande på 11 000 000 kr för budgetåret 1994/95. 

1989 års lwndikapputredning 

TPB sk.-ulle enligt budgetförordningen undergå fördjupad prövning i samband 
med beredningen av budgetpropositionen hösten 1991. Prövningen uppsköts 
dock till hösten 1992 i avvaktan på slutbetänkandet från 1989 års handi

kapputrcdning och att vissa av utredningens förslag skulle beröra TPB 

och kunna träda i kraft under år 1993 (prop. 1991/92: 100 bil. 12 s. 131. bet. 
1991/92:KU27, rskr. 1991192:197). Handikapputredningen har avlämnat sitt 
slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för alla som för närvarande 
remissbehandlas. Med tanke på det fortsatta beredningsarbetets omfattning 
och att de förslag som framlagts av utredningen inte innebär några betydande 
förändringar av TPB:s verksamhet anser jag det inte rimligt att ytterligare 
uppskjuta en fördjupad prövning av TPB:s verksamhet. 

Resultatbedömning och fördjupad prövning 

I sin fördjupade anslagsframställning har TPB utförligt redovisat villkoren för 

sin verksamhet i dag. Min bedömning är att de övergripande målen för verk

samheten uppnåtts och att TPB:s resultat är att beteckna som mycket goda. 
Biblioteket har fungerat på ett effektivt och initiativrikt sätt som lånecentral 

och som landets främsta producent av tal- och punJ..."tskriftsböcker. Biblioteket 
har vidare aktivt deltagit och följt den internationella och tekniska utveck
lingen. 

Jag delar TPB:s bedömning att biblioteket är en viktig central instans för 
utvecklande av kompetens och service åt läns- och kommunbibliotek och att 

standarden på de lokala och regionala talboksbestånden alltjämt är mycket 

ojämn. Jag anser därför att det finns goda skäl att ge TPB fortsatt uppdrag att 
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fullgöra de uppgifter som staten har när det gäller försörjningen med litteratur 

åt synskadade och andra läshandikappade grupper. 
Även om jag bedömer att TPB:s produktions- och distributionsinsatser be

hövs under den kommande treårsperioden bör det vara bibliotekets strävan att 

verka för en fortsatt decentralisering av talboksverksamheten i landet I denna 

del har TPB en viktig roll som samordnare och informatör. 

Inom TPB:s område sker en teknisk utveckling som på något längre sikt 

påtagligt kan förändra villkoren för verksamheten. Det är angeläget att TPB 

både följer utvecklingen och aktivt verkar för att ändamålsenliga lösningar 

kommer fram. 

Vad beträffar SDR:s verksamhet med produktion av videogram för döva 

anser jag att de uppgifter som TPB för närvarande har som bidrags- och till

synsmyndighet är ändamålsenliga och bör fortsätta som tidigare. När verk
samheten stabiliserats bör SDR kunna producera ett större antal programmi

nuter. Jag anser därför att verksamheten bör fortsätta med samma inriktning 

och ambition som tidigare under perioden 1993/94-1995/96 men att rege

ringen inför nästa treårsperiod bör göra en mer förutsättningslös genomgång 

både vad gäller produktion och organisation. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövningen drar jag följande slutsatser. 

Övergripande mål för TPB skall även i fortsättningen vara att i samverkan 

med andra bibliotek förse synskadade och andra läshandikappade med litte

ratur genom att framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker samt 

sälja punktskriftsböcker. Biblioteket skall ge upplysningar och råd inom sitt 

verksamhetsområde till främst folkbibliotek samt skall fungera som central 

instans för att utveckla kompetens och ge service åt alla delar av landet. TPB 

skall särskilt följa den tekniska utvecklingen samt verka för att en anpassning 

av tekniska läshjälpmedel sker för läshandikappade. Det bör ankomma på 
regeringen att meddela närmare föreskrifter. 

Vid beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneut
vecklingen. TPB bör vidare erhålla vissa engångsmedel för projekt med 
handikappanpassning av Nationalencyklopedien. Enligt riksdagens beslut om 
omställning och minskning av den statliga administrationen har anslaget 

minskats med 300 000 kr (prop. 1990/91:150 bil. II:7, bet. 1990/9l:FiU37, 

rskr. 1990/91:390). 

Jag har vidare beräknat att det är möjligt att reducera kostnaderna ytterli

gare för verksamheten genom rationalisering med 0,5%. 

Biblioteket bör i likhet med tidigare år få ett bemyndigande att göra be

ställningar av talböcker, punktskriftsböcker och inforrnationsmaterial som 

kommer att belasta anslaget budgetåret 1994/95. Jag föreslår att bemyndigan

det skall avse högst 11 000 000 kr. 

Jag föreslår att medlen till TPB som för innevarande budgetår anvisats 

under de båda anslagen C 16. TPB: Förvaltningskostnader och C 17. TPB: 

Produktionskostnader i fortsättningen bör anvisas under ett enda ramanslag. 
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TPB:s framställning i övrigt föranleder inga åtgärder från min sida. Planc
ringsramen för den kommande treårsperioden bör uppgå till 186 469 000 kr. 

TPB uppfyller de redovisningskrav enligt bokföringsförordningen som 

utgör en förutsättning för lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investe
ringar i anläggningstillgångar. Bibliotekets engångsanvisning för installation 

av ett lokalt bibliotekdatasystem budgetåret 1992/93 (prop. 1991/92: 100 bil. 

12, bet 1991/92:KrU26, rskr. 1991/92:221) bör därför övergå till lån i 

Riksgäldskontoret. Behovet av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 

2 200 ()()()kr. 

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans

departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av lönc

kostnadspålägg, finansicringsforrn för Statshälsan, övergång till lån i Riks

gäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen Ufr bil. 1, 
Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Medlen under anslaget 

kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att 

avvika från det här föreslagna beloppet 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna den övergripande målsättningen för verksamheten inom 

talboks- och punktskriftsbibliotekets ansvarsområde i enlighet med vad 

jag förordat i avsnittet Slutsatser, 

2. medge att regeringen lämnar Talboks- och punktskriftsbibliotekct 
ett beställningsbemyndigande på 11 000 000 kr för budgetåret 1994/95, 

3. till Talboks- och punktskriftsbiblioteket budgetåret 1993/94 an
visa ett ramanslag på 62 323 000 kr. 

C 16. Bidrag till Svenska språknämnden och 
Sverigefinska språknämnden 

1991/92 Utgift 

1992193 Anslag 

1993/94 Förslag 

2 930 000 

3 041 000 

3 128 000 

Från anslaget utgår medel till lönekostnader för föreståndare och fem 

forskningsassistenter vid Svenska språknämndens sekretariat. Vidare utgår 

bidrag till vissa andra kostnader som lokaler och expenser samt projektet 

Terminologiskt utvecklingsarbete på invandrarspråk. Övriga kostnader för 

Svenska språknämndens verksamhet täcks av anslag från olika fonder, 

prenumerationsavgifter för tidskriften Språkvård m.m. 

Sverigefinska språknämnden har bidrag även från den finska staten. 
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1992/93 Beräknad ändring 
1993/94 
Föredraganden 

1 . Lönekostnader 1909000 + 13 000 
2. Bidrag till lokal- och 

kontorskostnader 327 000 of. 
3. Tenninologiskt utvecklings-

arbete på invandrarspråk 199 000 of. 
4. Bidrag till Sverigefinska 

språknämnden 606000 + 74000 

Summa 3 041 000 + 87 000 

Svenska språknämnden 

Svenska språknämnden föreslår i sin anslagsframställning endast mindre 

justeringar av anslaget som kompensation för kostnadsökningar. 

Sverigefinska språknämnden 

Sverigefinska språknämnden föreslår atl bidraget till nämnden höjs med 
74 000 kr. Ett antal skrivelser som uppmärksammar nämndens ekonomiska 
situation har inkommit från olika organisationer m.m. 

Föredragandens överväganden 

För Svenska språknämnden har beräknats vissa justeringar för prisökningar. 

Jag vill här hänvisa till vad chefen för Finansdepartementet anför om behovet 
av en samordning av den offentliga språkvården och den roll Svenska språk
nämnden bör få i det arbetet Gfr bil. 8). 

Sverigefinska språknämnden har en viktig uppgift som ansvarig för att 
vårda och utveckla finska språket i Sverige genom telefonrådgivning, publi

kationsverksamhet rn.m. Finska språket är modersmål för en stor minoritet 
svenskar, dels bland ursprungsbefolkningen i Tornedalen, dels bland perso
ner som invandrat till Sverige. En förstärkning av nämndens resurser är enligt 

min mening motiverad. Nämnden bör således få den begärda ökningen av 
statsbidraget med 74 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska 

språknämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
3 128 000 kr. 
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Radio och Television 

Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 

Allmänna riktlinjer för den avgiftsfinansierade radio- och 
TV-verksamheten 

Riksdagen beslutade den 2 juni 1992 (bet. 199l/92:KrU28, rskr. 
1991/92:329) att godkänna regeringens förslag i propositionen 1991/92:140 
om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 1993-1996 m.m. 

Genom riksdagens nyssnämnda beslut lades riktlinjer för public service
verksamheten fast för en fyraårsperiod. Regeringen har därefter ingått avtal 
med de tre public service-företagen Sveriges Television AB, Sveriges Radio 
AB (det sammanslagna radiobolaget) samt Sveriges Utbildningsradio AB om 

deras verksamhet under perioden den 1januari1993-den 31december1996. 
1992 är därmed det sista år som Sveriges Radio-koncernens verksamheten 
bedrivs i den form som fastställdes i riksdagsbeslutet år 1978 (prop. 
1977178:91, bet. 1977/78:KrU24, rskr. 1977178:337). 

I enlighet med riksdagsbeslutet år 1992 gäller följande allmänna riktlinjer 
för public service-verksamheten under avtalsperioden 1993-1996. 

Verksamheten regleras främst genom radiolagen (1966:755), lagen 
(1991: 1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrande
frihets grundlagens områden och förordningen (1988:339) med instruktion för 
Radionämnden. Av betydelse i sammanhanget är också Jagen (1989:41) och 
förordningen (1989:46) om TV-avgift. 

I enlighet med avtalen mellan staten och programföretagen är public 
service-uppdraget i huvudsak oförändrat i förhållande till det uppdrag som 
har gällt under den senaste avtalsperioden. I avtal som träffats mellan staten 
och public service-företagen regleras verksamheten under krig eller vid krigs
fara. Samtliga avtal omfattar perioden den 1 januari 1993-den 31 december 
1996. 

Regeringen har meddelat public service-företagen tillstånd enligt 5 § radio
lagen att under tiden den 1 januari 1993-den 31 december 1996 sända radio
program i rundradiosändning. Som villkor för sändningsrätten gäller att de 
avtal som träffas mellan staten och företagen alltjämt är i kraft. Närmare 

bestämmelser om rättigheter och skyldigheter beträffande sändningsrätten och 
programverksamheten finns i radiolagen och i avtalen mellan staten och 
programföretagen. 

Radionämnden övervakar genom efterhandsgranskning att programföre
tagen iakttar bestämmelserna i radiolag och avtal. 

Svensk Rundradio AB är huvudman för rundradionätet. Rundradiobolaget 
skall ge sändningsberättigade programföretag tillgång till sändarnätet på 
likvärdiga villkor. Verksamheten regleras i avtal mellan rundradiobolaget och 
public service-företagen. 

Public service-företagen utgör tillsammans med Radionämnden den s.k. 
rundradiorörelsen. 
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Public service-verksamheten finansieras med TV-avgiftsmedel som riks
dagen anvisar från rundradiorörelsens resultatkonto (rundradiokontot). Medel 

för programverksamheten för utlandet anvisas dock över statsbudgeten under 

anslaget Radioprogramverksamhet för utlandet (tredje huvudtiteln). 

Även Radionämndens verksamhet finansieras med TV-avgifter. 

Sponsring får i begränsad omfattning förekomma i Sveriges Televisions 

och Sveriges Radios sändningar. 
Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) ansvarar för TV-avgiftsuppbörden och 

avgiftskontrollen. I avtal som träffades år 1989 mellan staten och Radiotjänst 

i Kiruna AB regleras bolagets uppgifter. 
Influtna avgiftsmedel placeras på räntebärande räkning, det s.k. rundradio

kontot, hos Riksgäldskontoret. Utbetalningen av medlen värdesäkras med ut

gångspunkt i ett särskilt kompensationsindex. Staten tillhandahåller genom 

Riksgäldskontoret det rörelsekapital rundradiorörelsen behöver när avgifts

medlen inte räcker till. 

Sveriges Televisions ansvar för förvaltning av rundradiomedlen regleras i 

ett avtal som träder i kraft den I januari 1993 och gäller tills vidare. 

Verksamheten år 1991 

Genom 1990 års riksdagsbeslut (prop. 1989/90:100 bil. 10, bet. 1989/90: 

KrU25, rskr. 1989/90:274) anvisades Sveriges Radio och Televerket medel 

för kalenderåret 1991. Redovisningen i det följande avser kalenderåret 1991. 

För public service-verksamheten togs drygt 4 266 mkr av avgiftsmedlen i 

anspråk under år 1991. Sveriges Radio-koncernen disponerade 3 481,4 mkr 

för programverksamheten i dess helhet, med undantag av utlandsprogram

verksamheten. Televerket utnyttjade totalt 570 mkr. Kostnaderna för Radio

nämndens verksamhet var drygt 3,5 mkr. Övriga kostnader bestående av 

vissa avskrivningar till följd av att intäkterna bruttoredovisas uppgick till 
211,l mkr. 

Under år 1991 uppgick de totala intäkterna i fonn av TV-avgifter m.m. 

samt ränteintäkter till 4 137,9 mkr, vilket i förhållande till de avgiftsmedel 
som togs i anspråk innebär ett negativt resultat om 128,2 mkr. Det samlade 

underskottet i rundradiorörelsen uppgår till 239,7 mkr. 

Antalet TV-avgifter uppgick 1991 till drygt 3,3 miljoner. 

Programföretagens verksamhet år 1992 och plan för år 1993 

Nedan följer en sammanfattning av public service-företagens redovisning av 

verksamheten år 1992 samt för planerna inför år 1993. 

Med anledning av 1992 års riksdagsbeslut pågår sedan sommaren 1992 ett 

arbete med att omstrukturera och i vissa fall lägga ned verksamheter som be

drivits inom det hittillsvarande moderbolaget. 
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Sveriges Television 

Verksamheten 1992 

Sveriges Televisions totala sändningstid år 1991 uppgick till drygt 134 tim

mar per vecka, vilket är en ökning med drygt 26 timmar per vecka jämfört 

med 1986/87. Av den totala sändningstiden år 1991 utgjorde drygt 11 timmar 

per vecka regionala sändningar. 

Medverkandekostnadema beräknas för år 1992 uppgå till 208,9 mkr, en 

ökning med 16,9 mkr jämfört med år 1991. Ökningen beror dels på gage

glidning, dels på en ökad volym. Kostnaderna för samproduktioner och pro

duktionsutläggningar samt avtalsbundna kostnader beräknas under år 1992 

uppgå till 172,l mkr, vilket är en ökning med 21,4 mkr jämfört med år 1991. 

Den totala distriktsproduktionen beräknas år 1992 uppgå till 993 timmar. 

Hela landet täcks av regionala nyhetssändningar. Totalkostnaden för de regio

nala nyhetssändningarna är ca 100 mkr. 

Av Sveriges Televisions totala utbud under verksamhetsåret avsåg ca 60 % 

program på svenska språket. 

I dag har ca 4,5 miljoner människor utrustning för att ta emot Sveriges 

Televisions text-TV-sändningar. Under verksamheL~året 1992 har svenska 

program textaL<> i en omfattning som motsvarat i genomsnitt ca 14 timmar per 

vecka, vilket är en fördubbling jämfört med år 1987/88. Sedan år 1989 sänds 

veckonyhetssändningar på teckenspråk. 

Sveriges Televisions samlade sändningstid på minoritetsspråk uppgick år 

1992 till ca 300 timmar. Det finskspråkiga programutbudet i TV omfattar dag

liga nyhetssändningar (måndag-fredag). Utbudet av program på samiska är 

ca 5 timmar per år. 

Reformverksamheten 1992 

Sveriges Televisions andel av reformtillskottet för 1992 uppgår till ca 80 mkr 

som fördelats lika mellan Kanal l och TV 2. Av reformmedlen för 1992 har 

45 mkr använL<; för att förstärka den gestaltande produktionen, I 0 mkr till 

barn- och ungdomsprogram. 15 mkr till Iångfilmsutbudet och 10 mkr till 

övriga mindre programsatsningar. 

Rationa!iseringsåtgärder 1992 

Rationaliseringsåtgärdema under år 1992 har lett till en besparing om 80 mkr. 

Åtgärderna har inte inneburit några genomgripande strukturella förändringar. 

En minskning av personalkostnaderna beräknas ge en besparing på 20 mkr. 

Överföringen av drifltekniken i Stockholm till Kanal I och drifttekniken i 

Göteborg och Malmö till TV 2 som genomfördes fr.o.m. årsskiftet 1991/92 

har gett en besparing om 35 mkr. Genom en översyn av investeringsplanerna 

för ny- och återanskaffningar har 1992 års investeringsplan minskats med ca 

50 mkr, vilket kostnadsmässigt innebär en besparing på ca 7 mkr. Genom 

kostnadsminskningar inom servicedivisionen och vardagsrationaliseringar 

beräknas 18 mkr sparas. 
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Verksamheten 1993- förutsätmingar och planer 

I enlighet med 1992 års riksdagsbeslut anvisas Sveriges Television 

2 604,S mkr för år 1993 (i 1990 års prisläge). 

Sveriges Televisions andel av rationaliseringskraven uppgår till 133 mkr 

för perioden 1992-1994. 1992 års verksamhetsförändringar beräknas som 

nämnts ge en besparing om 80 mkr. Sveriges Television räknar vidare med 

att nedläggningen av moderbolaget liksom en översyn av de koncerngemen

samma funktionerna kommer att leda till ytterligare 20 mkr i besparingar för 

den del som kan tillgodoräknas av Sveriges Television. Under år 1993 och 

1994 skall produktivitetsförbättringar och strukturella förändringar i första 

hand inom nyhetsområdet spara återstående 40 mkr. 

Sveriges Television redovisar sina reformplaner för år 1993 mycket över

siktligt av i första hand konkurrensskäl. Sveriges Television avser dock att i 

nästkommande anslagsframställningar utförligare redovisa hur verksamheten 

har bedrivits. 

Sveriges Televisions del av reformtillskottet uppgår för år 1993 och 1994 

till 33 mkr per år. Dessutom tillkommer Sveriges Televisions andel av de s.k. 

kapitaltäckningsmedlen och de av moderbolaget ej fördelade reformmedlen 

1992. 

Under 1993 skall reformtillskottet användas till att öka kvalitet och pro

duktion av svenska program, i synnerhet den gestaltande produktionen, att 

stärka programutbudet för barn och ungdom, att kvalitativt och kvantitativt 

stärka nyhetsverksamheten, att stärka den allmänna programkvaliteten, att 

förbättra servicen för olika publikgrupper genom en ökad sändningstid samt 

att utveckla text-TV-verksamheten. 

Sveriges Televisions insatser för program på invandrar- och minoritets

språk innefattar en utökning av sändningarna av nyheter på finska samt en 

ökning av andelen egenproducerade program på finska språket medan andel

en inköpta program på finska språket kommer att reduceras. En omprövning 

av insatserna på olika språk kommer att göras fortlöpande. 

Sveriges Television avser att under år 1993 starta dagliga nyhetssändning

ar på teckenspråk för döva i anslutning till ordinarie nyhetssändningar. Text

ningen av svenska program kommer att utökas under avtalsperioden 1993-

1996. Metoden att omvandla text till syntetiskt tal kommer att utvärderas. 

Sveriges Television anger att utgiftsökningarna under 1993 främst kom

mer att gälla sportevenemang, den TV-tekniska utvecklingen (HDTV-projek

tet), investeringsverksamheten och vissa lokalersättningar. 

I syfte att stärka Sveriges Televisions konkurrenskraft samt möjliggöra en 

flexibel organisation skall det totala programutbudet samordnas. Program

styrningen skall ske i form av klart utformade uppdrag till programenheterna. 

Organisationen skall vara flexibel så att produktion, utbud och organisation 

snabbt skall kunna förändras. Sveriges Televisions mål med verksamheten är 

att de två TV-kanalerna tillsammans skall ha minst 50 % av tittartiden en 

genomsnittlig dag hos den del av befolkningen som har tillgång till många 

TV-kanaler. Den sammanlagda räckvidden för de två TV-kanalerna skall 
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överstiga övriga TV-kanalers sammanlagda räckvidd. Även olika minoriteters 
behov och intressen skall tillgodoses. 

Sveriges Riksradio och Sveriges Lokalradio 

Verksamheten 1992 

I enlighet med riksdagens beslut skall Sveriges Riksradio och Sveriges 
Lokalradio slås samman till ett nytt radiobolag, Sveriges Radio, den l januari 

1993. Riktlinjer för programverksamheten och organisationen i det nya radio
bolaget lades fast av styrelsen i februari 1992. Under 1992 har radiobolagen 

förberett de organisatoriska förändringarna. Radiobolagen har därför inte 
kunnat särredovisa vissa uppgifter i sin gemensamma anslagsframställning. 

Lokalradions medelsanvändning år 1992 har utgått från den s.k. SR
studiens prioriteringar. Den reformplan som beskrivs i SR-studien har inletts 

under 1992. Servicen till olika publikgrupper förbättrades bl.a. genom att ut
budets lokala inriktning fördjupades på så sätt att regionala samsändningar 
ersattes med lokala sändningar. 

Efter riksdagsbeslutet år 1986, då lokalradion gick över till en egen kanal, 
har lokalradion tredubblat sändningstiden med i stort sett oförändrade resur

ser. Lokalradions totala sändningstid under år 1991 var 1 676 timmar per 

vecka. Detta har möjliggjorts genom ändringar i verksamhetsplaneringen med 

långtgående decentralisering och delegering, nya arbets- och produktions
former samt en mer effektiv teknisk utrustning. 

Av lokalradions samlade resurser år 1992 användes 64 % för program om 
nyheter, aktualiteter, samhällsfrågor och kultur. Dessa programkategorier 
beräknas svara för drygt 43 % av sändningstiden. 

Medverkandekostnadema beräknas under 1992 öka med 12 mkr (46 %) 
jämfört med år 1991. 

Reformverksamheten 1992 

Riksradions andel av reformmedlen för 1992 uppgår till 20 mkr. Refonn
medlen har fördelats med 5,3 mkr till Pl, 6,3 mkr till P2, 5,3 mkr till P3 

samt 1 mkr vardera till P3:s nattredaktion, förstärkt utrikesbevakning och om

ställningsåtgärder för personalen. Pl har satsat reformmedel på områdena 

kultur, utrikesbevakning och nyheter, teater och samhälle. P2 har till stor del 

använt reformmedlen för egenproduktion av musik, men även för verksam

heten på minoritetsspråk samt samiska sändningar. P3:s reformmedel har 
satsats på musik, sport, teater och gestaltande produktion samt program för 
barn och ungdom. 

Sveriges Lokalradio anger att reformtillskottet på 34 mkr för år 1992 har 

fördelats med utgångspunkt från tidigare fastställda målsättningar för pro

gramverksamheten, dvs. att kravet på kvalitet vidmakthålls, att kvaliteten ut

vecklas, att balansen mellan fasta och rörliga kostnader upprätthålls samt att 

sändningsåtagandet gällande egenproduktion dagtid på vardagar utökas. 
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Vidare skall utbudets lokala inriktning fördjupas genom att regionala sam- Prop. 1992/93: 100 
sändningar ersätts med lokala sändningar. Bil. 12 

Rationaliseringsåtgärder 1992 

Sveriges Riksradio redovisade i sin anslagsframställning för år 1993 att förut
sättningarna för år 1992 var en s.k. nollbudget, dvs. en anpassning av verk
samheten 1992 till de resurser som gällde för budgetåret 1991. Riksradions 
handlingsplan för år 1992 innebar rationaliseringar och omprioriteringar av 
verksamheten för ca 30 mkr samt personalreduceringar med 78 tjänster. I 
föreliggande anslagsframställning anges denna handlingsplan ligga fast. 

Under 1992 har riksradion genomfört rationaliseringar genom personal
reduceringar med ca 40 tjänster. Av dessa beräknas hälften få effekt under 
1992 och hälften under 1993 inom den nya radioorganisationen. 

Även Sveriges Lokalradio redovisade inför medelstilldelningen år 1992 en 
s.k. nollbudget. Lokalradions plan innebar kostnadsneddragningar med sam
manlagt 4 mkr. I föreliggande anslagsframställning anges att verksamheten 
anpassats till ordinarie medelsram. Genom en minskning av antalet tjänster 
vid den centrala ledningen har vissa kostnadsneddragningar gjorts under året. 

Verksamheten 1993 - förutsättningar och planer 

I enlighet med riksdagsbeslutet år 1992 skall Sveriges Riksradio och Sveriges 
Lokalradio slås samman till ett radioföretag, Sveriges Radio, den I januari 
1993. Sveriges Radio skall för år 1993 anvisas 1 462,7 mkr (i 1990 års 
prisläge). 

Den verkställande ledningen för det nya radiobolaget har under 1992 utar
betat följande riktlinjer för det nya radiobolagets programverksamhet och 
organisationår 1993. 

Sveriges Radio kommer att profilera kanalerna ytterligare. Varje kanal 
kommer att ha sin inriktning och bära sin del av företagets public service-upp
drag. Kanalerna skall komplettera varandra. Genom det sammantagna utbudet 
kommer det nya radiobolaget att uppfylla det public service-uppdrag som 
anges i 1992 års riksdagsbeslut. Vidare kommer det sammanslagna radio
bolaget att kunna möta konkurrensen från de privata reklamfinansierade lokal
radiostationer som beräknas tillåtas under 1993. 

Varje rikskanal och de 25 lokalradiostationerna kommer att utgöra en s.k. 
resultatenhet som tillförs personella, tekniska och ekonomiska resurser. 
Företagsledningens verksamhetsstyming kommer att utövas genom mål- och 
resultatkrav. Resultatenheterna skall budgetera och följa upp verksamheten i 
sändningstid och kostnader. Programstatistik skall användas för att styra 
programverksamheten och för att kontrollera att de uppställda målen fullföljs. 

Rikskanalernas beställningar av program från de lokala radiostationerna 
kommer att specificeras per kanal. På så sätt kommer kanalerna tillsammans 
att uppnå kravet i 1992 års riksdagsbeslut om att minst 40 % av allmän

produktionen i Sveriges Radios (det sammanslagna radiobolaget) rikssänd
ningar skall produceras utanför Stockholm. 
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Radio Sweden (utlandsprogrammet) skall i enlighet med 1992 års riks

dagsbeslut utgöra en del av det nya radiobolaget. Dänned skall Radio Sweden 

följa resultatenheternas former för verksamhetsplanering och verksamhets

uppföljning. 

Sammanslagningen av Sveriges Riksradio och Sveriges Lokalradio beräk

nas leda till vissa rationaliseringseffekter genom avskaffande av dubbla funk

tioner, bättre utnyttjande av fasta tekniska resurser och samlokaliseringar. 

Den sammantagna rationaliseringseffekten av sammanslagningen beräknas 

uppgå till omkring 30 mkr. 

Sveriges Utbildningsradio 

Verksamheten 1992 

Sveriges Utbildningsradio beräknar att den totala sändningstiden för år 1992 

uppgår till 2 167 timmar, varav 472 timmar TV-sändning och 1 695 timmar 

radiosändning. De regionala radiosändningarna och den regionala radiopro

duktionen har ökat som en följd av en regional utbyggnad under år 1992. 

Under 1991 och 1992 har utbildningsradions TV-produktion ökat kraftigt, 

såväl vad gäller egenproduktion som inköp. 

Av utbildningsradions TV-sändningar är ca 75 % på svenska språket. I 

riksradion är ca 40 % av utbildningsradions sändningar på svenska språket. 

Utbildningsradions program för handikappade utgörs till största delen av 

TV-program på teckenspråk. Flertalet av utbildningsradions svenska TV

program för vuxna textas för döva och hörselhandikappade. Under verksam

hetsåren 1990-1992 har utbildningsradion använt ca 4 % av sina program

medel till program för funktionshindrade. Eftersom TV-sändningarna totalt 

ökat under perioden har dock den procentuella andelen sådana program 

minskat. En förstärkning av utbildningsradions utbud för funktionshindrade 

planeras för verksamhetsåren 1993 och 1994. 

Utbildningsradions sändningar på minoritetsspråk består av program på 

finska och samiska. Under åren 1990-1992 har ca 3 % av programmedlen 

använts till minoritetsspråkproduktion. 

Utbildningsradions kostnader för medverkande, produktionsutläggningar, 

samproduktioner samt andra avtalsbundna kostnader beräknas utgöra 16 % 

av de totala programkostnadema under 1992. 

Reformverksamheten 1992 

Sveriges Utbildningsradios andel av reformmedlen uppgick år 1992 till 

7 ,5 mkr. Reformmedlen användes till en utbyggnad av den regionala verk

samheten och till TV-produktion för gymnasieskolan. 

Rationaliseringsåtgärder 1992 

Sveriges Utbildningsradios rationaliseringsåtgärder under 1992 beräknas leda 

till besparingar på ca 4 mkr. De rationaliseringsåtgärder som genomförts är 
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personalreduktion, produktivitetshöjning i programverksamheten och mins
kade kostnader för bevakning av Utbildningsradions lokaler. 

Verksamheten 1993 - förutsättningar och planer 

I enlighet med 1992 års riksdagsbeslut kommer Sveriges Utbildningsradio 
AB anvisas 196,I mkr (i 1990 års prisläge). 

Under 1993 planerar Utbildningsradion en fortsatt personalreduktion, 
rationaliseringar inom den administrativa verksamheten och produktions
rationaliseringar som beräknas ge en sammanlagd rationaliseringseffekt på 
ca 4 mkr. Resterande del av Utbildningsradions del av rationaliseringskravet 
på I mkr genomförs I 994. 

Under 1993 och 1994 skall reformmedlen användas för följande resursför
stärkningar. Den regionala verksamheten planeras byggas ut till att omfatta 
minst två medarbetare i varje lokalradioområde. Satsningen på gymnasiesko
lan fortsätter och breddas till att även omfatta korttidsutbildade vuxna samt 

programinsatser på främmande språk. En förstärkning av produktionen för 

och om funktionshindrade planeras. En utökad produktion på finska planeras 
för år 1993. Vidare skall en del av reformmedlen reserveras för kvalitetsför
stärkningar. 

Radionämnden 

Medelsanvisningen för Radionämnden för innevarande budgetår uppgår till 
4 719 000 kr. Nämnden begär dels medel som gör det möjligt att behålla 
nuvarande personalresurser, dels kompensation för pris- och löneomräkning. 

Lokalkostnaderna beräknas minska med 354 000 kr till 590 000 kr till följd 

av att Radionämnden flyttat till nya lokaler med lägre hyra. 
Mot bakgrund av beredningen av de förslag som utredningen (U 1991:09) 

om myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten har lämnat i sitt 
betänkande (SOU 1992:36) Radio och TV i ett, har nämnden inte lämnat 
någon egentlig framtidsanalys. 

Sammanlagt hemställer nämnden om medel för budgetåret 1993/94 med 
4 400 000 kr, varav 3 810 000 kr för förvaltningskostnader och 590 000 kr 
för lokalkostnader. 

Rundradiokontot och TV-avgiften 

Rundradiokontots intäkter består huvudsakligen av TV-avgiftsmedel. TV

avgiften skall i enlighet med riksdagens beslut höjas från 1 320 kr per år till 

1 404 kr per år fr.o.m. den 1 januari 1993. 
Antalet registrerade TV-avgifter hos RIKAB uppgick till drygt 3,3 mil

joner i juni 1992. Nettointäkterna från TV-avgiften uppgick till drygt 2 mdkr 

under första halvåret 1992. Influtna avgiftsmedel placeras på räntebärande 
räkning, det s.k. rundradiokontot, hos Riksgäldskontoret. 
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I enlighet med 1992 års riksdagsbeslut skall Svensk Rundradio AB tillföra 
medel till nmdradiokontot på två sätt. Svensk Rundradio skall årligen över

föra 213,6 mkr (i 1992 års prisläge) under perioden 1993-2 000. Vidare skall 

Svensk Rundradio årligen, i den mån aktiebolagslagens utdelningsregler 

tillåter det, fr.o.m. år 1994 betala ett belopp som motsvarar 0,75 % av 

genomsnittet under föregående år av bolagets kapital. 

Rundradiokontot tillförs fr.o.m. år 1992 intäkter från Nordisk Television 

AB (TV 4) genom en fast och en rörlig koncessionsavgift. Enligt avtalet 

mellan staten och Nordisk Television utgör den fasta avgiften 50 mkr per 

kalenderår. Den rörliga avgiften skall beräknas på grundval av Nordisk 
Televisions annonsintäkter. Den skall utgöra 20 % av de intäkter som 

överstiger 750 men inte I 000 mkr, 40 % av intäkter som överstiger 1 000 
men inte 2 000 mkr, och 50 % av intäkter som överstiger 2 000 mkr. Den 

fasta avgiften och beloppsgränserna för den rörliga avgiften avser år 1992 

och skall för tiden efter 1992 indexregleras. 

Sveriges Television har fr.o.m. den 1 januari 1993 ansvaret för rundradio

rörelsens finansiella samordning. Däri ingår att ansvara för förvaltningen av 

TV-avgiftsmedlen, rundradiorörelsens likviditetsplanering och utbetalningar

na från rundradiokontot samt ansvaret för bedömningen av avgiftsuttagets 

storlek på kort och lång sikt. Bolaget skall även redovisa medelsförvaltning 

och upplåning samt upprätta bokslut för rundradiorörelsen. 

På rundradiokontot redovisas rundradiorörelsens samlade kostnader och 
intäkter. Det ackumulerade resultatet på rundradiokontot har varit negativt 

sedan 1985/86. Det är ett kraftigt underskott från budgetåret 1985/86 som 

ännu inte åte.rhämtats och som har resulterat i räntekostnader som belastat 
rundradiokontot med sammanlagt ca 45 mkr sedan I 985/86. Denna nega

tiva ränteeffekt uppvägs dock av införandet av förskottsinbetalning av TV

avgiften. Därför har senare års negativa utgående ackumulerade underskott 
förenats med en positiv ränta på kontot. 

Resultatet för rundradiorörclsen beräknas för år 1992 uppgå till ett 

underskott på 42.5 mkr (år 1991 uppgick underskottet till 128,2 mkr). Denna 
bedömning förutsätter en betalningseffektivitet i nivå med 1991 års genom

snittliga värde samt en kompensationsindexutvcckling på 3 % under 1992. 

Koncessionsavgiften från Nordisk Television AB som tillförts rundradio

rörelsen under år 1992 uppgår till 37 ,5 mkr. 

Det samlade underskottet i rundradiorörelsen beräknas för år 1992 uppgå 

till 282.2 mkr och för år 1993 till 233, 1 mkr. 

Sveriges Television gör bedömningen att en höjning av den årliga TV

avgiften med 96 kr fr.o.m. den 1 januari 1994 och med 72 kr fr.o.m. den 

1 januari 1995 skulle leda till att rundradiokontot är i balans vid utgången av 

år 1995. TV-avgiften skulle därmed komma att uppgå till 1 572 kr år 1995. 
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Föredragandens överväganden 

Public service-företagen 

Genom riksdagens beslut i juni 1992 (prop. 1991192: 140, bet. 1991/92: 

KrU28, rskr. 1991/92:329) har public service-företagens verksamhet lagts 

fast för en fyraårsperiod. Regeringen har därefter ingått avtal med de tre 

public service-företagen om deras verksamhet under perioden den 1 januari 

1993 - den 31 december 1996. 

Riksdagsbeslutet syftar till att åstadkomma tydligare ansvarsförhållanden 

vad gäller organisation och fonner för medelstilldelning. Beslutet innebär 
bl.a. att koncernen skall upplösas samt att moderbolaget skall avvecklas och 

dess uppgifter övertas av programbolagen. Sveriges Television AB skall för 

statens räkning svara för förvaltningen av rundradiomedlen. 

Moderbolagets aktieägare förklarade dock i en gemensam skrivelse i okto

ber 1992 att det enligt deras uppfattning inte kommer att kunna bildas några 

ägargrupper såsom förutsatl~ i riksdagens beslut. Mot bakgrund av ägarnas 
uppfattning tillkallade regeringen en särskild utredare med uppdrag att lägga 

fram förslag om hur public service-företagen bör ägas i framtiden (Dir. 

1992/93:100). Utredningsuppdraget bör vara slutfört den 31 januari 1993. 

Regeringen avser att därefter återkomma till riksdagen med förslag om hur 

ägarfrågan bör lösas. Regeringens skrivelse (skr. 1992/93: 147) till riksdagen 

innehåller en redogörelse för de åtgärder regeringen vidtagit och ämnar vidta 

med anledning av ägarnas besked. Ägarna och moderbolaget kvarstår till den 

1 juli 1993 medan ägarfrågan utreds. De ändrade förutsättningarna avser 

endast ägandet till public service-företagen. I övrigt genomförs riksdagens 
beslut. 

1992 års riksdagsbeslut innebär att de tre programföretagen årligen skall 

inge anslagsframställningar till staten. I riksdagsbeslutet förutsätts att anslags
framställningarna särskilt kommer att innehålla en redovisning av utfallet av 

verksamheten i förhållande till uppdraget och de riktlinjer som gäller. bl.a. 
beträffande användningen av reformmedlen. åtgärder med anledning av 

rationaliseringskraven samt såväl programutbudet i stort som insatser för 

funk."tionshindrade. invandrare och språkliga minoriteter. Sveriges Television 
förutsätts redovisa de uppgifter som följer av bolagets förvaltning av rund
radiomedlen samt viss programstatistik. Vidare betonades att programföre
tagen i sina resp. anslagsframställningar bör presentera planer, som bör vara 

rullande, över tilltänkta insatser när det gäller åtgärder för funktionshindrade. 

Public service-företagens anslagsframställningar för år 1994 brister i vissa 

avseenden. Till en del kan detta förklaras av att bolagens anslagsframställ

ningar har kommit till i ett skede då den organisatoriska strukturen varit före

mål för förändring. 

Den allmänna åsikten att public service-företagen skall ha en publicistiskt 

oberoende ställning utesluter inte att full inS)'11 skall kunna ges i bolagens för

valtning och att bedömningar av effektivitetsfrågor m.m. skall kunna göras. 

Även bolagens uppfyllande av de allmänna och särskilda riktlinjerna för pro

gramvcrksamheten skall kunna följas upp. Regering och riksdag bör sålunda 

lli Rik.,i/i1g1'11 /<19:; <J.l. I si1111/ . .\r /110. I/i/aga/:; 
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kunna erhålla en mer utförlig redovisning av företagens planer och utfallet av 

dessa. utan att för den skull public service-företagens integritet kan hotaS eller 
att uppgifter offentliggörs som kan ge andra aktörer konkurrensfördelar. 

För att regeringen i sina kommande redovisningar skall kunna ge riks

dagen ett gott underlag förutsätter jag att public service-företagen i kommande 

års anslagsframställningar kommer att utförligare redovisa hur verksamheten 

har bedrivits samt hur refonnmedlen har använts och vilka rationaliseringsåt
gärder man har vidtagit. 

Jag anser det vara värdefullt att public service-företagen redan nu bygger 

upp sådana redovisningar som dels är uppföljningsbara med de redovisningar 

som lämnats av moderbolaget under de senaste åren, dels kan ligga till grund 

för bedömningar om vilka förutsättningar som bör gälla för verksamheten 

inför den avtalsperiod som inleds den 1 januari 1997. 
Jag har för avsikt att återkomma angående innehållet i anslagsframställ

ningama i enlighet med vad jag nu anfört. 

Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) har i en utvärdering av lagen om TV
avgift föreslagit vissa förändringar i avgiftslagstiftningen. Jag avser att senare 

återkomma med eventuella förslag som kan komma att innebära vissa 

justeringar av Radiotjänsts förutsättningar. 

I enlighet med 1992 års riksdagsbeslut är medelstilldelningen för år 1993 

fastställd. För de resterande åren av avtalsperioden skall medelsanvisningama 

endast anpassas till förändringar i det särskilda indexet och justeras enligt det 

aktuella årets reformtillskott respektive rationaliseringskrav. Den värdesäkra

de nivån på medelstilldelningen bör således ligga fast och relationerna mellan 

programbolagens medelstilldelning vara oförändrade under avtalsperioden. 
Medelstilldelningen skall vara samlad och inte innehålla specialdestinerade 

belopp. I medelstilldelningen ingår därmed kostnader för utsändnings- och 
programinsamlingstjänster, för kapitalkostnader, för vissa byggnadsinveste
ringar samt för beredskapsåtgärder. Programföretagen får inom tillgänglig 

ekonomisk ram göra de prioriteringar som krävs för att uppfylla målen. 

För åren 1993-1995 får public service-företagen tillsammans en reform
ram om 150 mkr per år i tre års tid, sammanlagt 450 mkr. Vidare ställs ett 

rationaliseringskrav på public service-företagen om 100 mkr för vart och ett 

av åren 1993 och 1994. De medel som frigörs genom ytterligare rationalise

ringar får behållas för reforminsatser. 

Den sammanlagda medelsanvisningen för år 1993 till public service-före

tagen är 4 263,3 mkr (i 1990 års prisläge). Tillgängliga medel för år 1993 

fördelas enligt en s.k. fördelningsnyckel med 2 604,5 mkr, eller 61,09 %, till 

Sveriges Television, I 462.7 mkr, eller 34,31 %, till Sveriges Radio och 

196.l mkr, eller 4,60 %, till Utbildningsradion. Denna relation mellan pro

grambolagens medelstilldelningar skall vara oförändrad under avtalsperioden. 

Om public service-företagen kommer överens om att fördela ansvaret för 

olika gemensamma funktioner sig emellan möter det frän min utgångspunkt 

inga hinder om programbolagen justerar medelsfördclningen. Jag har erfarit 

att vissa sådana justeringar kommer att göras. Jag förutsätter att det råder 

samförstånd mellan programbolagen vid sådana justeringar. 
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Vid mina beräkningar av medelstilldelningen till public service-företagen 
för år 1994 har jag utgått från de ekonomiska förutsättningar som gäller för 

avtalsperioden 1993-1996 i enlighet med 1992 års riksdagsbeslut. Förslagen 

innebär dels en uppskrivning av programföretagens medelstilldelning för år 

1993 i förhållande till indexförändringen, dels ett resurstillskott om 150 mkr 

och ett rationaliseringskrav om 100 rnkr (båda angivna i 1989 års prisläge). 
Kompensation för kostnadsutvecklingen skall fr.o.m. den 1 januari 1993 

ges på följande grunder: 50 % av kostnaderna (löner) skall räknas upp med 

genomsnittspåslaget enligt slutet avtal för hela SAF/PTK-området, medan 

50 % (priser) räknas upp enligt konsumentprisindex med effekterna av livs

medels- och boendekostnaderna frånräknade. 

I enlighet med riksdagens beslut 1992 skall programföretagen finansiera 

Radiotjänst i Kiruna AB:s (RIKAB) verksamhet genom ägartillskott i propor

tion till ägarandelarnas storlek. Mot bakgrund av att public serviceföretagens 

ägare och moderbolaget kvarstår till den l juli 1993 medan ägarfrågan utreds, 

kommer inte riksdagsbeslutet nu genomföras såvitt avser att aktierna i 
RIKAB skall fördelas mellan programföretagen. De tre programbolagen skall 

tillskjuta erforderliga medel, i relation till storleken på resp. programbolags 

medelstilldelning för RIKAB:s verksamhet 
Medelstilldelningen till Sveriges Television AB bör för år 1994 uppgå till 

2 798,1 mkr i 1991 års prisnivå. 

Medelstilldelningen till Sveriges Radio AB bör för år 1994 uppgå till 

1 571,5 mkr i 1991 års prisnivå. 

Medelstilldelningen till Sveriges Utbildningsradio AB bör för år 1994 

uppgå till 210,7 mkr i 1991 års prisnivå. 

Jag har därvid räknat med en rationalisering motsvarande 100 mkr samt ett 

reformtillskott om 150 mkr (båda i 1989 års prisläge) för de tre public 

service-företagen tillsammans. 

Radio nämnden 

Utredningen (U 1991:09) om myndighet för radio- och TV-sändningar till all

mänheten har i sitt betänkande (SOU 1992:36) Radio och TV i ett lämnat för

slag till organisation för en sammanhållen central myndighet för radio- och 

TV-sändningar till allmänheten. Den nya myndigheten avses ersätta Radio

nämnden, Kabelnämnden och Närradionämnden och även ansvara för de 

myndighetsuppgifter som tillkommer på grund av t.ex. nya slag av sändning

ar till allmänheten. I betänkandet föreslås att den nya myndigheten skall träda 

i funktion den 1 januari 1993. 

Utredningens betänkande har remissbehandlats. Meningarna är delade 

bl.a. när det gäller om uppgiften att meddela olika slags tillstånd skall han

teras inom samma organisation som granskningen eller om dessa olika upp

gifter skall bedrivas inom skilda organisationer. Enligt min uppfattning bör 

dessa frågor övervägas ytterligare under våren 1993. Jag räknar med att en 

proposition skall kunna föreläggas riksdagen i början av riksmötet 1993/94. 

I föregående budgetproposition informerade jag om att den fördjupade 

prövningen av de berörda myndigheternas verksamhet, som enligt rege-
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ringens direktiv skulle ha gjorts inför budgetåret 1992/93, har skjutits upp två 
budgetår och att förslag om treårsbudget avses framläggas i budgetpropo
sitionen år 1994 Gfr. prop.1991/92:100 bil.12 s. 147-148). 

Vid min medelsberäkning för Radionämndens verksamhet under budget

året 1993/94 har jag tagit hänsyn till löneökningar och till prisutvecklingen. 

Medelsanvisningen för budgetåret 1993/94 bör uppgå till 4 365 000 kr. Därav 

utgör medlen för förvaltningskostnader 3 810 000 kr och medlen för lokal
kostnader 555 000 kr. Jag utgår därvid från att ökade kostnader till följd av 
översättningar till svenska av anmälningar på andra språk kan täckas. Ratio
naliseringskravet har inte tillämpats. Medlen för Radionämndens verksamhet 
utbetalas, i likhet med tidigare år, från rundradiokontot. 

TV-avgiften 

Mitt förslag till medelstilldelning för den med TV-avgifter finansierade radio

och TV-verksamheten under år 1994 samt för Radionämndens del framgår av 

följande sammanställning. Beloppen anges i mkr. 

Sveriges Television AB 

Sveirges Radio AB 
Sveriges Utbildningsradio AB 
Radio nämnden 

1 Prisläge 1990 
2Prisläge 1991 
3Prisläge 1991/92 
4Prisläge 1992/93 

Beräknat 

1992/93 

4,7193 

1993 

2 604,51 

1 462,71 
196,11 

Förslag 

1993/94 1994 

2 798,12 

1 571,52 
210,72 

4,3654 

Det samlade underskottet på rundradiokontot var 239,7 mkr vid utgången 
av år 1991och254,8 mkr vid utgången av juni år 1992. 

Kostnadsökningama under år 1992 har varit av den storleksordningen att 
det nu står klart att rundradiokontots saldo vid utgången av året blir negativt. 
Som en följd av bl.a. att den svenska kronan deprecierats går det ännu inte att 

med någon större precision förutse underskottets storlek. Först i början av år 

1993, när resultaträkning och balansräkning för rundradiokontot upprättats, 

kommer en säker uppgift att finnas. Vidare kommer vissa delar av 1992 års 

s.k. krisuppgörelser att inverka på public service-företagens kompensations

index. 
De faktorer som är avgörande för behållningen på rundradiokontot är dels 

storleken på public service-företagens kompensationsindex, dels antalet TV
avgiftsbetalare. Även intäkterna från koncessionsavgiften av Nordisk Tele
vision (TV 4) samt överföringarna från Svensk Rundradio AB påverkar rund

radiokontot. 
Vid mina bedömningar av TV-avgiftsutvecklingen under de närmaste åren 

har jag utgått från att antalet TV-avgiftsbetalare förblir oförändrat ca 3,3 

miljoner under 1993 och 1994, att Svensk Rundradio tillför 213,6 mkr (i 
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1992 års prisläge) under perioden 1993-2 000, an Svensk Rundradio överför 

0,7 % av genomsnittet av bolagets eget kapital till rundradiokontot fr.o.m. år 

1994, att Nordisk Television AB (TV4) tillför en fast koncessionsavgift på 

50 mkr per kalenderår (i 1992 års prisläge) samt att Nordisk Televisions 

annonsintäkter kommer att överstiga 750 mkr 1993 och 1994, vilket medför 

att en rörlig koncessionsavgift kommer att överföras till rundradiokontot 1994 

och 1995. Jag har också utgått från att kompensationsindex under åren 1993 

och 1994 inte överstiger 3 %. Därutöver har jag haft som riktmärke att under

skottet på rundradiokontot successivt bör kunna hämtas in under de närmaste 

åren. 

Om förutsättningarna inte utvecklas alltför ogynnsamt samt om TV-avgif

ten höjs med 36 kr den 1 januari 1994, bör underskottet kunna vara helt borta 

vid slutet av avtalsperioden 1993-1996. 

Jag förordar således att TV-avgiften fr.o.m. den 1 januari 1994 höjs till 

1 440 kr per år. Avgiften för en tremånadersperiod blir därmed 360 kr i stället 

för 351 kr. 

Mitt förslag rörande TV-avgiften förutsätter att lagen (1989:41) om TV

avgift ändras. Förslag härtill har upprättats inom Kulturdepartementet och bör 

fogas till protokollet som bilaga 12.10. 
Lagförslaget rör i och för sig ett sådant ämne som avses i 8 kap. 18 § 

andra stycket regeringsformen. Enligt min mening är emellertid lagändringen 

av sådan beskaffenhet att lagrådets yttrande inte behöver inhämtas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. anta förslaget till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift, 

2. godkänna mitt förslag till medelsberäkning för den avgiftsfinansi

erade verksamheten som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges 

Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. 

3. godkänna mitt förslag till medelsberäkning avseende budgetåret 

1993/94 för Radionämndens verksamhet 

C 17. Kabelnärnnden 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

2 721 9831 

4 102 0002 

4 204000 

lAnvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget H 20. Kabelnämnden: Förvalt
ningskostnader 
2Anslaget C 19. Kabelnämnden: Förvaltningskostnader 

Kabelnämnden skall enligt sin och Närradionämndens instruktion (SFS 

1988:340, ändrad 1991:2035och1992:81) pröva vissa frågor om kabelsänd

ningar till allmänheten. Nämnden skall i enlighet med bestämmelserna i lagen 
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(l 991 :2027) om kabelsändningar till allmänheten bl.a. förordna lokala kabcl
sändarföretag samt besluta om förelägganden. Vidare skall nämnden hand

lägga ärenden enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens 

område samt pröva frågor om bidrag enligt förordningen (1985:1065) om 
statsbidrag till lokal programverksamhet 

1. Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

2. Lokalkostnader 
3. Anskaffning av inredning 

och utrustning m.m. 

Kabelnämnden 

1992/93 

3 686 ()()() 
(2 553 000) 

415 ()()() 

1 ()()() 

4 102 000 

Beräknad ändring 
1993/94 
Föredraganden 

+ 

+ 

of. 

103 ()()() 

1 ()()() 

102 000 

Utbyggnaden av kabel-1V har under det senaste budgetåret inte fortsatt i sam

ma omfattning som tidigare år. Mot bakgrund av att kabelbolagen inte har haft 

någon rapporteringsskyldighet under 1992 har Kabelnämnden uppskattat 
antalet hushåll med satelliunottagning till ca 1,8 miljoner, vilket motsvarar ca 

47 % av samtliga hushåll. Ytterligare drygt 0,5 miljoner bostäder antas ha 

någon form av satellitmottagning. Sammanlagt beräknas således ca 60 % av 
landets hushåll ha tillgång till satellit-TV. Ett 30-tal programkanaler från 

satellit vidaresändes. Dessa sände sammanlagt omkring 300 timmar program 
under ett vanligt dygn. Vid halvårsskiftet 1992 fanns 30 lokala kabelsändar
företag med rätt att för sina reklamfria egensändningar kostnadsfritt disponera 

en kanal i de lokala näten. 

Kabelnämnden föreslår att resursramen för nämndens anslag fastställs för 

enbart budgetåret 1993/94 i avvaktan på beredningen av de förslag som utred

ningen om myndighet för radio- och 1V-sändningar till allmänheten presente

rat i betänkandet (SOU 1992:36) Radio och TV i ett. Nämnden begär att 

rationaliseringskrav inte tillämpas. 

Föredragandens överväganden 

Den nya lagstiftning på kabel-1V-området som trädde i kraft den 1 januari 

1992 har medfört vissa förändringar av Kabelnämndens verksamhet. I och 

med att tillståndssystemet för kabelsändningar avskaffades har nämndens till
ståndsprövning för såväl vidaresändning av satellitprogram som för egen

sändningar i kabelnät upphört. Vidare har avgifterna i ärenden om kabel

sändningar avskaffats. Även granskningen av satellitprogrammens innehåll 
har upphört. 
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Enligt lagen (1991 :2027) om kabelsändningar till allmänheten, som trädde 
i kraft den 1 januari 1992, skall Kabelnämnden pröva vissa frågor om kabel

sändningar. Nämnden skall bl.a. besluta om föreläggande för nätinnehavare 

och dem som bedriver sändningsverksamhet att följa lagens bestämmelser 
samt förordna lokala kabelsändarföretag som enligt lagen har rätt att erhålla en 

kostnadsfri kanal i kabelnäten. 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1992/93:75, bet. 1992/93: KU12, 

rskr. 1992/93:117) om satellitsändningar av TV-program skall Kabelnämn

den bli tillsynsmyndighet för satellitprogramföretag och satellitentreprenörer i 

Sverige när EES-avtalet trätt i kraft. Kabelnämndens tillkommande uppgifter 

när det gäller registerhållning, programstatistik. beslut om föreläggande som 

får förenas med vite m.m. skall finansieras över nämndens ordinarie budget 

Ett särskilt stöd till lokal programverksamhet infördes 1986. Inför nästa 
budgetår bör detta stöd, för vilket medel under budgetåret 1992/93 anvisats 

under reservationsanslaget C 20. Kabelnämnden: Stöd till lokal program verk

samhet, avskaffas. Skälet är framför allt att de ekonomiska villkoren för lo

kala kabelsändningar förbättrats genom den nya kabellagen. Sedan den 1 ja

nuari 1992 får program i egensändning finansieras med reklam och spons

ring. Vidare får reklam och andra meddelanden mot betalning införas i sökbar 

text-TV. Mot denna bakgrund anser jag att ett statligt stöd till lokal program

verksamhet inte längre är nödvändigt. 

De förslag som presenterats av utredningen om myndighet för radio- och 
TV-sändningar till allmänheten i betänkandet (SOU 1992:36) Radio och TV i 
ett berör bl.a. Kabelnämnden. Jag hänvisar i denna fråga samt i fråga om för

djupad prövning och treårsbudget till vad jag har anfört om Radionämnden. 
Fr.o.m. budgetåret 1993/94 utgår anslagspost 3. Anskaffning av inred

ning och utrustning m.m. 

Vid min beräkning av anslaget har jag tagit viss hänsyn till pris- och löne

utveckling. Ett rationaliseringskrav på 0.5 % har tillämpats. Anslaget bör be
räknas till 4 204 000 kr. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 
generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 

som bör tillämpas. Kabelnämnden kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att 
tillämpa denna modell. Kabelnämnden kommer därför att tilldelas räntekonto 

med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under förevarande anslag bör 

föra~ till detta konto. 

Kabelnämnden uppfyller de redovisningskrav enligt bokföringsförord

ningen som utgör en förutsättning för lån i Riksgäldskontoret för finansiering 

av investeringar i anläggningstillgångar. Behovet av låneram under budgetåret 

1993/94 uppgår till 435 000 kr. 

Anslaget har beräknats utan häns)'n till de riktlinjer som chefen för Finans

departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av löne

kostnadspålägg, finansieringsform för Statshälsan. övergång till lån i Riks

gäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen Ufr bil. 1, 

Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Medlen under anslaget 
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kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att 

avvika från det här föreslagna beloppet 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna att stödet till lokal programverksamhet avskaffas, 

2. till Kabelnämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags

anslag på 4 204 000 kr. 

C 18. Närradionämnden 

1991/92 Utgift 

1992193 Anslag 

1993/94 Förslag 

3 852 9901 

4 608 000 

4 761 000 

lAnvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget H 22 

Närradionämnden skall enligt sin och Kabelnämndens instruktion (SFS 

1988:340, ändrad 1991:2035 och 1992:81) pröva frågor om närradio och ha 

tillsyn över närradioverksarnheten. Nämnden skall också handlägga ärenden 

om avgifter enligt förordningen (1984:463, ändrad 1987:538) om avgifter i 

ärenden om närradio. Närradionämndens verksamhet finansieras helt med 

avgifter. 

1. Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

2 . Lokalkostnader 
3. Anskaffning av inredning 

och utrustning m.m. 

1992/93 

3 984 000 
(2 881 000) 

623 000 

1 000 

4 608 000 

Beräknad ändring 
1993/94 
Föredraganden 

+ 

+ 

of. 

154 000 

1 000 

153 000 

Inkomster vid Närradionämnden, som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2545 Närradioavgifter, beräknas för nästa 

budgetår uppgå till ca 4 680 000 kr, förutsatt att sändningstidsavgifterna 

förblir oförändrade, 15 kr per timme (budgetåret 1991/92 var inkomsterna 

4 652 548 kr). 

N ärradionämnden 

Vid utgången av år 1991 var 157 sändare i drift. Antalet tillståndshavarc 

minskade från 2 211 vid utgången av l 990 till 2 065 vid utgången av 1991. 
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Sändningstiden under kalenderåret 1991 uppgick till 310 029 timmar, en 
ökning med 11,4 % sedan föregående år. 

Närradionämnden föreslår att resursramen för nämndens anslag fastställs 
för enbart budgetåret 1993/94 i avvaktan på att beredningen av de förslag som 
utredningen om myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten pre
senterat i betänkandet (SOU 1992:36) Radio och TV i ett. Nämnden begär att 
rationaliseringskrav inte tillämpas. 

Föredragandens överväganden 

De förslag som presenterats av utredningen om myndighet för radio- och TV
sändningar till allmänheten i betänkandet (SOU 1992:36) Radio och TV i ett 

berör bl.a. Närradionämnden. Jag hänvisar i denna fråga samt i fråga om för
djupad prövning och treårsbudget till vad jag har anfört om Radionämnden. 

De avgifter som de sändande föreningarna skall erlägga anpassas så att in
komsterna beräknas täcka kostnaderna för nämndens verksamhet. Fr.o.m. 

den 1 juli 1987 är avgiften 15 kr per sändningstimme. Det ankommer på re
geringen att fastställa avgiften. När en någorlunda säker uppskattning av anta

let sändningstimmar för budgetåret 1992/93 kan göras avser jag att om så be
hövs återkomma till regeringen med förslag om ändring av avgiften fr.o.m. 

den l juli 1993. 

Fr.o.m. budgetåret 1993/94 utgår anslagspost 3. Anskaffning av inred

ning och utrustning m.m. 
Anslaget bör beräknas till 4 761 000 kr. Jag har därvid beräknat viss 

kompensation för pris- och löneutvecklingen. Ett rationaliseringskrav på 

0,5 % har tillämpats. 
Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 

som bör tillämpas. Närradionämnden kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att 
tillämpa denna modell. Närradionämnden kommer därför att tilldelas ränte

konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under förevarande anslag 
bör föras till detta konto. 

Närradionämnden uppfyller de redovisningskrav enligt bokföringsförord
ningen som utgör en förutsättning för lån i Riksgäldskontoret för finansiering 
av investeringar i anläggningstillgångar. Behovet av låneram under budgetåret 
1993/94 uppgår till 364 000 kr. 

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans

departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av Iöne
kostnadspålägg, finansieringsform för Statshälsan, övergång till lån i Riks

gäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. 1, 

Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Medlen under anslaget 
kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att 

avvika från det här föreslagna beloppet 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Närradionämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags

anslag på 4 761 000 kr. 

C 19. Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige 
och Finland 

1991/92 Utgift 
1992193 Anslag 
1993/94 Förslag 

24 488 0001 
26 243 000 
27 132 000 

I Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget H 23 

Från anslaget bekostas Svensk Rundradio AB:s kostnader för rundradio

sändning i Storstockholmsområdet av finländska TV-program och för tillhan

dahållande och överföring av e.n svensk programkanal till Finland, Svenska 

Kabel-TV AB:s kostnader för överföring av dessa program till kabelnät på ett 

antal orter i Sverige, samt Sverigefinska Riksförbundets kostnader i samband 
med utsändning av den finländska programkanalen i Sverige. De sistnämnda 

kostnaderna baserar sig på överenskommelser mellan riksförbundet och för

handlingsorganisationen Copyswede såsom företrädare för vissa rättighetsha
varorganisationer. 

Utsändningen av ett finländskt TV-program i Sverige sker med stöd av 

lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram. 

Regeringen får för tiden intill utgången av år 1993 medge rätt till rundradio
sändning från radiosändare av TV-program i radio- eller trådsändning från 

Finland. 
Regeringen har den 17 december 1992 meddelat Sverigefinska Riksför

bundet tillstånd att också under år 1993 bedriva sådana sändningar. Som vill

kor 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 Yleisradio Ah samt att sändningarna inte får inne

hålla kommersiell reklam. 
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l . Svensk Rundradio för 
tekniska kostnader m.m. 

2. Svenska Kabel-TV för 
tekniska kostnader m.m. 

3. Bidrag till Sverigefinska 
Riksförbundet för 
sändningsverksamhet 

Summa 

1 Anvisat gemensamt under anslagspost I. 
2Anvisat under anslagspost 2. 

Svensk Rundradio AB 

1992/93 

10 782 ()()()1 

12 543 0001 

2 918 ()()()2 

26 243 000 

Beräknad ändring 
1993/94 
Föredraganden 

+ 

+ 

+ 
+ 

350 000 

357 000 

182 000 

889 000 

För budgetåret 1993/94 behövs dels 2 095 000 kr för utsändning av ett fin

ländskt program över Storstockholmsområdet, dels 9 342 000 kr för tillhan

dahållande och överföring av ett svenskt TV-program till Finland, varav 
4 037 000 kr avser ersättning till Sveriges Television AB. Sammanlagt begär 

Svensk Rundradio 11 437 000 kr ( + 655 000 kr), varav 7 400 000 kr avser 

ersättning till Svensk Rundradio inklusive kompensation för mervärdesskatt 

om 22 %. Beloppet avser även att täcka kostnader för stereosändningar till 

Finland. För det fall att mervärdesskatten inte sänks från 25 % inför år 1993 
beräknar Svensk Rundradio AB att medelsbehovet ökar till 11 618 000 kr. 

Svenska Kabel-TV AB 

Svenska Kabel-TV AB begär 12 900 000 kr för överföring av en finländsk 

TV-kanal via fiberoptiskt nät till 24 orter i landet. 

Föredragandens överväganden 

Den finländska TV-kanalen tillhandahålls dels via marksändningar över Stor
stockholmsområdet, dels via fiberoptiskt nät till 24 orter i landet där kabel

mottagning är möjlig. Orterna började kopplas in i juni år 1991 och utbygg

naden avslutades i januari 1992. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser 

om intresset för denna utvidgning av de finländska sändningarna. 

I föregående budgetproposition informerade jag om att kabeldistribu

tionsmodellen även är möjlig att tillämpa för Storstockholmsområdet, men att 

det ännu inte finns någon anledning att lägga ned marksändningarna över 

Stockholm. Jag gör nu inte någon annan bedömning. Därför bör den tids

begränsade lagen om rundradiosändning av finländska televisionsprogram 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 

251 



förlängas med ytterligare ett år. Förslag härom bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 12.11. 
Från finländsk sida har framförts önskemål om att de finländska program 

som sänds ut i Sverige skall få innehålla kommersiell reklam. Med hänsyn till 

de förändringar som har skett inom TV-området sedan den nuvarande lagstift

ningen infördes är det naturligt att detta önskemål prövas i positiv anda. Jag 

har för avsikt att återkomma till riksdagen angående de lagändringar som kan 

bli nödvändiga. 

Riksdagens beslut (prop. 1991/92:140, bet. 1991/92:KrU28, rskr. 

1991/92:329) innebar att ett nytt statligt aktiebolag med huvudmannaskap för 
rundradionätet, Svensk Rundradio AB, bildades den 1 juli 1992. Svensk 

Rundradios huvuduppgift är att bedriva programutsändning och program

insamling av radio- och TV-program. 
Ett avtal har träffats mellan staten och Svensk Rundradio AB om dess 

verksamhet för det svensk-finska TV-utbytet. I enlighet med detta avtal skall 

Svensk Rundradio AB tillhandahålla en programkanal från Sveriges Tele
vision AB och överföra den till Finland samt svara för de tekniska kostna

derna för rundradiosändning i Stockholmsområdet av en finländsk program

kanal. 

De medel som disponerats av Televerket för det svensk-finska TV-utbytet 

utbetalas sedan den 1 juli 1992 till Svensk Rundradio AB. Medel utbetalas till 

Svensk Rundradio AB respektive utbetalas till och vidarebefordras av Svensk 
Rundradio AB till Sveriges Television AB. 

Svensk Rundradio AB bör för budgetåret 1993/94 erhålla 11 132 000 kr, 

vilket innebär en ökning med 350 000 kr. Av beloppet avser 4 037 000 kr 
ersättning till Sveriges Television AB och 7 095 000 kr ersättning till Svensk 

Rundradio AB, inklusive kompensation för mervärdesskatt om 25 %. 
Televerket har tidigare svarat för överföring av en finländsk TV-kanal 

till kabelnät på ett antal orter i landet. När Svenska Kabel-TV AB bildades 

blev det nödvändigt att för denna del av det svensk-finska TV-utbytet ingå ett 

avtal med detta företag som numera svarar för överföringen. Enligt det avtal 

som träffats mellan staten och Svenska Kabel-TV AB skall staten betala 
ersättning till Svenska Kabel-TV AB för överföring av en finländsk program

kanal via fiberoptiskt nät från Kaknästornet i Stockholm till kabelnät på 

24 orter i landet. 

Anslaget Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland har tidigare 

anvisats i två anslagsposter. Under anslagspost I. Tekniska kostnader m.m. 

har medel till Svensk Rundradio AB anvisats tillsammans med medel till 

Svenska Kabel-TV AB. Under anslagspost 2. Bidrag till Sverigefinska 

Riksförbundet för sändningsverksamhet har medel anvisats till Sverigefinska 

Riksförbundet. Mot bakgrund av bildandet av Svensk Rundradio AB och 

Svenska Kabel-TV AB bör medlen under anslagspost 1. fortsättningsvis 

föras upp under skilda anslagsposter. 

Svenska Kabel-TV AB bör för budgetåret 1993/94 anvisas 12 900 000 kr, 

dvs. en ökning med 357 000 kr, för överföring av en finländsk TV-kanal till 

kabelnät på ett antal orter i landet. 
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Bidraget till Sverigefinska Riksförbundet utbetalas till förbundet av rege
ringen. Resultatet av de förhandlingar som förts mellan företrädare för riks

förbundet och berörda rättighetshavarorganisationer om ersättning för ut

sändningen över Storstockholmsområdet är en viktig utgångspunkt för be
dömningen av medelsbehovets storlek. Vid tidpunkten för regeringens beslut 

om budgetpropositionen 1991/92 hade något avtal för kalenderåret 1992 ännu 

inte undertecknats varför bidraget fördes upp med senast kända belopp. 

Riksdagen bör nu informeras om att regeringen den 20 februari 1992 tillde

lade förbundet 3 100 000 kr för detta ändamål, varav 294 000 kr utgjorde ett 

överskridande av anslaget i fråga. 

Förhandlingar pågår för närvarande om ett motsvarande avtal för kalen

deråret 1993 mellan Sverigefinska Riksförbundet och företrädare för berörda 

rättighetshavarorganisationer avseende ersättning för utsändningen. Då något 

avtal ännu inte har redovisats för regeringen bör bidraget till riksförbundet 

föras upp med det senast kända beloppet, nämligen 3 100 000 kr. Jag avser 

att senare redovisa om utfallet av förhandlingarna har inneburit ändringar i 

bidraget till förbundet. 

Framställningarna i övrigt föranleder inga åtgärder från min sida. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. anta förslaget till lag om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om 

rundradiosändning av finländska televisionsprogram, 

2. till Utbyte av IV-sändningar mellan Sverige och Finland för bud

getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 27 132 000 kr. 

C 20. Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen och 
till europeiskt mediesamarbete 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 145 463 

8 387 000 

16 287 000 

Reservation 3 517 417 

Från anslaget utgår stöd till svenska avdelningen av Nordiska Doku
mentationscentralen för masskommunikationsforskning (NORDICOM) vid 

universitetet i Göteborg dels för information om forskningsresultat och dels 

för att utarbeta mediestatistik. Från anslaget bekostas också svensk med

verkan i vissa utredningsprojekt och samarbete inom det s.k. audiovisuella 

Eureka, samt svensk medverkan i EG:s program MEDIA 95. 
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1. Basresurs för mediepolitisk 
forskning (NORDICOM) 

2. Dokumentation av 
debatten om den mediepolitiska 
utvecklingen m.m. 

3. Bidrag till europeiskt medie
samarbete 

Summa 

NORDICOM 

1992/93 

577 ()()() 

310 ()()() 

7 500 ()()() 

8 387 000 

Beräknad ändring 
1993/94 
Föredraganden 

+ 

+ 

of. 

of. 

7 900 ()()() 

7 900 000 

NORDICOM begär en ökning med 53 000 kr som kompensation för kost

nadsökningar eller, som ett mer ambitiöst alternativ för att utveckla inter

nationell mediestatistik och bättre kontakter med forskningens avnämare, 
183 ()()() kr. 

Föredragandens överväganden 

Sverige har ett starkt intresse av att följa utvecklingen inom medieområdet ge

nom att stödja både nationell och internationell dokumentation och bearbet

ning av data Ett fortsatt stöd till det statistiska arbetet vid Nordiska dokumen

tationscentralen för Masskommunikationsforskning, NORDICOM, är ett vik
tigt led i detta arbete. I en utredning för Nordiska Ministerrådet har föreslagits 

att den andel av finansieringen av NORDICOM som sker över den 
gemensamma nordiska budgeten skall övertas av de enskilda nordiska 

länderna. Enligt min mening är det väsentligt att den verksamhet som bedrivs 

inom NORDICOM fortsätter, även om den sker i nya former. Jag avser i den 
kommande propositionen om forskning och utveckling föreslå regeringen att 

göra en översyn över frågor rörande forskning och dokumentation av mass

medier i samarbete mellan det allmänna och mediebranschen. Medel bör så

ledes reserveras för ändamålet i avvaktan på slutligt beslut om finansieringen 

av NORDICOM. Likaledes bör ett aktivt deltagande i europeiska studier och 

utredningar inom Europarådet, det audiovisuella Eureka och andra europeiska 

institutioner fortsätta. 

I förra årets budgetproposition anmälde jag under detta anslag ett beräknat 

medelsbehov av 5,5 miljoner kronor för första halvåret 1993 avseende kost

nader i samband med det svenska deltagandet i EG:s program Media 95. Det 

svenska bidraget till programmet för kalenderåret 1993 fastställdes som jag 

inledningsvis nämnt sedermera till ca 1,4 miljoner ECU (motsvarande ca 10,9 

miljoner kronor enligt den då gällande växelkursen). Beräkningen bygger på 

fastställda proportionalitetsfaktorer. Den samlade budgeten för MEDIA 95 

uppgår under samma år till drygt 48 miljoner ECU. Budgeten för år 1994 har 
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ännu inte fastställts, varför den svenska andelen härav inte kunnat anges ex
akt Det har dock funnits grundad anledning utgå från att kostnaden för bud
getåret 1993/94 kommer att vara i samma storleksordning som för kalender
året 1993. Den i det föregående redovisade uppgörelsen träffades före folk
omröstningen i Schweiz i början av december 1992. Enligt min mening är . 
emellertid förutsättningarna goda för bilaterala överenskommelser om del
tagande i MEDIA 95. Ett belopp i angiven storleksordning bör därför reser
veras för ändamålet Jag har vidare utgått från att det skall finnas en marginal 
för oförutsedda kostnader i samband med att Sverige går in i samarbetet 
rörande MEDIA 95 m.m. Jag vill i sammanhanget erinra om att Film institutet 
enligt film- och videoavtalet, som gäller fr.o.m. 1 januari 1993, förutsätts åta 
sig de svenska samordningsinsatsema i samband med programmet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen och till euro

peiskt mediesamarbete för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservations
anslag på 16 287 000 kr. 
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D. Invandring m.m. 

Jag kommer senare i dag att föreslå att regeringen överlämnar en skrivelse till 
riksdagen som redogör för invandrar-, invandrings- och flyktingpolitiken, 
huvudsakligen under budgetåret 1991192. Riksdagen får härigenom en sam
lad infonnation om utvecklingen inom politikområdet. 

Jag kommer också att föreslå att regeringen överlämnar förslag om till
läggsbudget I för budgetåret 1992/93 till riksdagen. Jag kommer i detta sam
manhang bl.a. att redovisa hittillsvarande tillströmning av asylsökande, ut
vecklingen av ärendebalanser hos Statens invandrarverk (SIV) och Utlän
ningsnämnden samt förläggningsvolymema. Mot bakgrund av de relativt 
omfattande redovisningar jag sålunda avser att lämna, kommer jag i det föl

jande att främst uppehålla mig vid bedömningar av utvecklingen efter budget
året 1992/93. 

Myndigheterna inom området Invandring m.m. ingår i den grupp som nu 
för första gången har lämnat fördjupade anslagsframställningar i ett treårs
perspektiv. Utvecklingen inom främst asylprövningsområdet är emellertid så 
omöjlig att förutsäga att jag finner det nödvändigt att koncentrera mina be
dömningar och anslagsberäkningar till det korta perspektivet, dvs. i huvudsak 

till budgetåret 1993/94. 

*Det stora antalet asylsökande under år 1992 innebär att anslagen för 
innevarande budgetår kommer att överskridas kraftigt och att anslagen 
för nästa budgetår måste höjas. Hur stort medelsbehovet blir budgetåret 
1993/94 avgörs i första hand av den fortsatta utvecklingen av antalet 
asylsökande och den tid dessa måste försörjas genom förläggnings
boende eller på annat sätt. Invandrarverkets och Utlänningsnämndens 
beslutskapacitet är, vid sidan av tillströmningen av asylsökande, avgö
rande för storleken på förläggningsvolymema. Tillfälliga resursför
stärkningar bör därför ges till asylprövningen vid de båda myndighe
terna. 
* Kostnadsminskningar i verksamheten genomförs på flera ställen. Den 
största effekten förväntas uppstå inom förläggningsverksamheten ge
nom redan beslutade samt föreslagna åtgärder som sänker flykting

dygnskostnadema. 
* Utredningen om översyn av mottagandet av asylsökande och flyk
tingar är nu klar. Efter remissbehandling avser jag att föreslå regeringen 
att en proposition överlämnas till riksdagen under år 1993 så att för
ändringar av mottagandet kan genomföras den 1januari1994. 
* Jag avser att inom kort föreslå regeringen att en parlamentarisk 
kommitte tillkallas för att se över invandrar- och invandringspolitiken. 
En huvuduppgift skall vara att belysa hur invandrarpolitiken skall ut
formas för an bättre integrera invandrarna i det svenska samhället. En 
annan huvuduppgift skall vara att se över hur människor som söker en 
fristad i vårt land undan förtryck skall kunna få detta tillgodosett. 
Vidare skall övriga grunder för rätt eller möjlighet till bosättning i 
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Sverige, t.ex. genom anknytning, ses över. Kommitten skall överväga 

frågor som kan komma att aktualiseras av en svensk Europaintegration. 

* Kraven på snabba och flexibla insatser inom flyktingområdet har 
ökat. För att bättre än hittills kunna möta dessa krav, kommer jag att fö

reslå att de medel som avsätts för överföring och mottagande av s.k. 

kvotflyktingar också skall kunna utnyttjas för lex. insatser i flyktingar

nas närområden. 
* De mycket oroande utslagen av allmän främlingsfientlighet, våld mot 

asylsökande och invandrare samt den ökande antisemitismen måste 

motverkas. Jag kommer därför att föreslå ett fortsatt anslag på 10 mil

joner kronor till dena 

* För innevarande budgetår har anvisats drygt 8 miljarder kronor. 

Hittillsvarande utveckling indikerar att utgifterna kan komma att uppgå 

till inte fullt 12,4 miljarder kronor. För budgetåret 1993/94 har jag be

räknat anslagsbehovet till 11.8 miljarder kronor. 

Asylprövning och flyktingmottagande 

Antaganden om antalet asylsökande 

Det är mycket svårt att ens för innevarande budgetår kunna bedöma hur 

många människor som kommer att ta sig till Sverige och söka asyl. Det är si
tuationen i f.d. Jugoslavien som inger stora farhågor. Jag kommer senare i 

dag- i samband med mina förslag om tilläggsbudget I för budgetåret 1992/93 

- att redovisa min bedömning att det troligen kommer mellan 65 000 och 

80 000 asylsökande under budgetåret 1992/93 och att överväganden om 

ärendebalanser, förläggningsvolymer och därmed förknippade resursbehov 

försiktigtvis bör ha sin utgångspunkt i det högre antalet. 

För nästa budgetår gör jag bedömningen att den relativa nedgång i antalet 
asylsökande som skett under de senaste månaderna fortsätter. Det skulle in

nebära 30 000 - 60 000 asylsökande under budgetåret 1993/94. När jag 

längre fram skall lämna förslag till medelsanvisningar kommer jag emellertid 

att göra detta mot bakgrund av det lägre planeringsalternativet om 30 000 
asylsökande, dvs. den nivå som tidigare utgjort beräkningsbas. Jag avser att 
mycket ingående följa utvecklingen av antalet asylsökande under första delen 

av år 1993. Jag ämnar sedan återkomma till regeringen med de förnyade be

dömningar av anslagsbehoven som kan följa av ändrade planeringsförutsätt

ningar i asylprövningsproccessen och vad gäller behovet av förläggningska

pacitet. Förslag skulle då kunna lämnas riksdagen antingen i kompletterings

propositionen eller i den första tilläggsbudgeten för budgetåret 1993/94. 

17 Riksdagen 1992N3. I sam/. Nr 100. Biluga 12 
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Asylärenden 

Grund.ärenden hos SIV.- volymutveckling och resursbehov 

SIV kommer, enligt antaganden om utvecklingen under innevarande bud
getår, att ha ca 60 000 grundärenden i balans vid ingången av budgetåret 
1993/94. Möjligheterna att öka SIV:s beslutskapacitet begränsas på kon sikt 
av dess organisatoriska uppbyggnad. Dvs. resurstillskott utöver en viss gräns 
kan inte på kort sikt absorberas av verket och resultera i flera avgjorda ären
den. För närvarande bedöms SIV:s kapacitetsgräns ligga vid 85 000 avgjorda 
grundärenden. En skillnad gentemot innevarande och tidigare budgetår är att 
SIV kommer att göra asylutredningen i alla ärenden. Innevarande budgetår 
har SIV t.o.m. november månad fortfarande tagit emot ärenden där polisen 
gjort asylutredningen. 

För att SIV skall kunna fatta beslut i 85 000 grundärenden budgetåret 
1993/94 behöver verket bibehålla och i viss utsträckning utöka den extraka
pacitet för asylprövningar som byggts upp under innevarande budgetår. Den 
tillfälliga utrednings- och beslutskapaciteten beräknas svara för 55 000 av de 
avgjorda grundärendena. 

Om det kommer 30 000 asylsökande skulle SIV den sista juni 1994 kunna 
vara nere i en balans på drygt 5 000 grundärenden. 

Jag beräknar anslagsbehovet för SIV:s förvaltningskostnader till knappt 
614 miljoner kronor. 

Överprövningsärenden hos Utlänningsnämnden - volymutveckling och re

sursbehov 

Jag måste till att börja med förklara skillnaden mellan SIV:s och Utlännings
nämndens ärendebegrepp. Ett SIV-ärende avser en individ, medan ett nämnd
ärende är familjerelaterat och därför kan avse en eller flera personer. Ut
länningsnämnden kommer inom kort att kunna redovisa även individstatistik, 
varför jag använder mig av detta begrepp i mina bedömningar för budgetåret 
1993/94. 

Den ingående balansen av överklagade avvisningsbeslut hos Utlännings
nämnden den l juli 1993 har antagits omfatta drygt 4 000 personer. Jag antar 
vidare att ca 40 000 överklaganden kommer att överlämnas från SIV till 
nämnden. 

Förutsatt att Utlänningsnämnden under hela budgetåret 1993/94 bibehåller 
den ärendeavverkningskapacitet som svarar mot det resursförstärkningsför
slag på tilläggsbudget I för innevarande budgetår som jag ämnar föreslå rege
ringen senare i dag, kan ärenden motsvarande ca 36 000 personer avgöras. 
Den utgående balansen skulle då komma att omfatta 8 000 personer. 

Om nämndens kapacitet däremot under hösten 1993 skulle reduceras i 
riktning mot ett "nonnalläge", kan balansen den 30 juni 1994 komma att om
fatta ca 22 000 personer. Skillnaden i Utlänningsnämndens balansläge -
14 000 personer - är den ytterligare mängd asylsökande som den 30 juni 
1994 skulle behöva bo kvar på SIV:s förläggningar om inte nuvarande ären
deavverkningskapacitet bibehålls. 
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Det finns således mycket starka skäl till att Utlänningsnämnden dimensio
neras så att den nu befintliga ärendeavverkningskapacitet kan bibehållas till 
utgången av budgetåret 1993/94. Nämndens anslagsbehov beräknas härvid 

till 70,7 mkr. Om kapaciteten börjar avvecklas under hösten 1993 genom att 
tillfälligt anställd personal inte får sina anställningar förlängda beräknas Ut
länningsnämndens anslagsbehov till 51,6 rnkr. 

Som jag redan nämnt, finner jag det nödvändigt att senare under år 1993 
återkomma till regeringen med förnyade bedömningar om utvecklingen i 
asylprövningsproccessen och behovet av resurser. I avvaktan härpå, avser 

jag att föreslå att Utlänningsnämnden t.v. anvisas ett anslag på 51,6 mkr. 
Härigenom kan nämnden åtminstone under sommaren och hösten 1993 bibe
hålla nuvarande ärendeavverkningskapacitet. Vid behov måste nämnden se
nare anvisas de ytterligare medel som kan behövas för att reducera balansen 
till en rimlig nivå. 

Förläggningsvolymerna 

Vid ingången av budgetåret 1993/94 kommer förläggningssystemet, enligt 
antaganden om utvecklingen under budgetåret 1992/93, att omfatta närmare 

77 000 belagda platser. 
Vid 30 000 nytillkomna asylsökande under budgetåret 1993/94 räknar SIV 

med att antalet belagda förläggningsplatscr sjunker till drygt 38 000 vid ut
gången av budgetåret. Med den avvecklingsprofil verket bedömer trolig, kan 
man anta att i genomsnitt 62 000 personer kommer att bo på förläggningarna 

under budgetåret 1993/94. Ca 7 000 personer bedöms vid utgången av bud
getåret 1993/94 ha uppehållstillstånd och bo kvar på förläggning i avvaktan 
på att kunna tas emot i en kommun. 

Jag beräknar anslagsbehovet till 6 407 miljoner kronor. 

Överföring av flyktingar 

FN:s flyktingkommissarie har under de senaste årens dramatiska utveckling 

utsatts för till karaktären nya och till omfånget stora påfrestningar. Kraven på 
snabba och flexibla insatser har ökat. I samband med exekutivkommittemötet 
i oktober 1991 redovisade den nya högkommissarien Sadako Ogata sin mål
sättning att stärka repatriering, dvs. återvändande, som mål för verksamhe

ten. Resettlement, dvs. överföring av flyktingar till tredje land, skall endast 

komma i fråga när alla andra möjligheter att lösa en flyktingsituation befunnits 
uttömda. År 1992 förklarades vara året för frivilligt återvändande. 1992 års 

exekutivkommittemöte bekräftade målsättningen om repatriering. 

Flyktingkommissarien har ett stort behov av flexibla resurser för att snabbt 

kunna ingripa i plötsliga nödsituationer. Flertalet reguljära bidrag från givar
länderna är bidrag som bundits till planerade verksamheter och som inte kan 

användas med tillräcklig snabbhet och flexibilitet. Värdet av att stärka flyk-

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 12 

259 



tingkommissariens rörliga resurser underströks av bl.a. Sverige vid 1992 års 
exekutivkommittemöte. 

Sverige är ett av de tiotal länder som genom åren ställt ett antal resettle
mentplatser till flyktingkommissariens förfogande för överföring av flyk
tingar. Dessa har varit av stort värde. Behovet av att kunna utnyttja överfö

ring till tredje land varierar emellertid. De sista åren har flyktingkommissarien 

bedömt ett sjunkande behov härav. Den svenska kvoten för budgetåret 
1991/92 kunde. i förhållande främst till flyktingkommissariens strävan att re

patriera, inte utnyttjas till fullo, utan utnyttjade platser fick överföras till bud
getåret 1992/93. Önskemål om en mer flexibel användning av de resurser 
som ställts till förfogande, inte minst över tiden och särskilt över nationella 
budgetårsgränser, har framförts. 

De resurser som Sverige ställer till förfogande för kvotöverföringar till 
Sverige måste mot denna bakgrund ses som en del av en mer övergripande 

internationell flyktingpolitik. Det är angeläget att vi kan finna former för att 
kunna möta anspråk på snabba och effektiva insatser från det internationella 
samfundet och i samverkan med andra länder. Anspråken på Sverige kan 
ändras snabbt och vår organisation och våra resurser måste därför vara lätta 

att ställa om allt efter hur behoven kan komma att skifta. Insatser i närområdet 
kan tex. utgöra ett alternativ som flyktingkommissarien i vissa lägen föredrar 
som alternativ till den traditionella överföringen av flyktingar till Sverige. 

De resurser som finns avsatta för överföring och mottagande av kvotflyk
tingar bör mot denna bakgrund kunna disponeras mer flexibelt än för närva
rande. Det är härvidlag viktigt att se till hela den kostnad som den organise

rade överföringen till Sverige medför på statsbudgeten, således även de er
sättningar som lämnas till kommunerna för mottagande av flyktingar. Det 

finns mot denna bakgrund skäl att föreslå att de medel som för närvarande 
finns budgeterade för överföring av flyktingar läggs samman med den del av 
medlen som budgeterats för statsbidrag till kommuner och som avser att täcka 
mottagningskostnader för kvotflyktingar. Denna summa utgör större delen av 
den verkliga kostnaden för staten för överföring av flyktingar. 

Jag bedömer dock att överföring av flyktingar till Sverige även fortsätt
ningsvis kommer att utgöra en betydelsefull flyktingpolitisk insats. Invand
rarverket bör som ett minimum planera för överföring av minst 1 250 per

soner under budgetåret 1993/94. 

Behovet av kommunplatser 

Behovet av kommunplatser för innevarande budgetår kan uppskattas till ca 

26 000 och kan te sig lågt i förhållande till alla de människor som sökt asyl i 

Sverige och som nu bor på förläggningar. 
Under budgetåret 1993/94 kommer emellertid antalet ärenden som avgörs 

av SIV och Utlänningsnämnden att öka mycket kraftigt. Även vid höga av
slagsfrekvenser blir det många som får stanna i Sverige och som skall flytta 
ut från förläggningarna och tas emot i kommunerna. 
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Jag bedömer att behovet av kommunplatser budgetåret 1993/94 kommer 
att ligga i storleksordningen 39 000. Platsbehovet avser kommunplaceringar 

av såväl kvotflyktingar som sådana utlänningar som flyttar ut från förlägg
ningar. Även kommunplatser för invandrade anhöriga till flyktingar ingår i 

det bedömda platsbehovet. 
SIV:s överenskommelse med kommunerna om flyktingmottagandet omfat

tar för närvarande 22 000 platser, vartill kommer 6 000 platser för invandrade 
anhöriga. Det är verkets ambition att kunna träffa nya avtal som medger ut

ökat kommunmottagande i ett intervall där högsta nivån är 32 000 platser 

budgetåret 1993/94. 
Förutsatt att inte fler än 32 000 kommunplatser står till förfogande och 

enligt tidigare antaganden om asylprövningen och förläggningsvolymerna, 
kan konsekvensen av detta bli att det den 30 juni 1994 kommer att fattas kom
munplatser för ca 7 000 personer som har fått uppehållstillstånd. Dessa per
soner måste därför bo kvar på förläggningarna till dess att de kan tas emot i 

någon kommun under det därpå följande budgetåret, 1994/95. 

Ersättning till kommunerna 

Schablonersättningen till kommunerna för mottagande av flyktingar höjs den 
1 januari 1993 från 135 500 till 138 300 för vuxna och från 83 100 till 
84 800 för barn under 16 år med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Vid de 
överläggningar med Svenska kommunförbundet som föregått denna höjning 
har förbundet hävdat att ytterligare ersättning borde utgå till kommunerna med 
hänsyn till att kommunernas kostnader för mottagandet ökar genom att flyk

tingarna i rådande arbetsmarknadssituation blir socialbidragsberoende under 
längre tid än vad som beräknades när den ursprungliga nivån på schabloner

sättningen fastställdes. Vissa andra förslag till förändringar av ersättningarna 

har också väckts av Kommunförbundet. 
Jag är medveten om att rådande arbetsmarknadssituation kan leda till ökade 

kostnader för flyktingmottagandet. Utgångspunkten för nuvarande ersätt
ningssystem har varit att kostnadsfördelningen mellan stat och kommun i allt 
väsentligt skulle vara oförändrad jämfört med tidigare. Som redovisades i 
prop. (1989/90:105, SfU 1989/90:21, rskr. 1989/90:281) om samordnat 
flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna m.m. kan 
nivån på schablonersättningen behöva höjas om socialbidragskostnadema 
trots aktiva kommunala åtgärder ökar på grund av externa faktorer. Om 

socialbidragskostnaderna å andra sidan minskar som en följd av ökade stat
liga arbetsmarknadspolitiska insatser eller andra externa faktorer och inte 

motsvaras av ökade kommunala kostnader i andra delar av flyktingmot

tagandet, bör detta föranleda en minskning av schablonen. Det finns för när
varande inte underlag för an avgöra om kostnadsfördelningen mellan stat och 
kommun har blivit annorlunda än vad som var avsett. Jag har för avsikt att i 

samråd med SIV och Svenska kommunförbundet följa och analysera kost
nadsutvecklingen för att därigenom kunna bedöma om kosmadsfördelningen 
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mellan stat och kommun överensstämmer med de utgångspunkter som låg till 

grund för det nya ersättningssystemet. 

Jag har vidare för avsikt att snarast tillsätta en arbetsgrupp med företrädare 

för bl.a. SIV, Svenska kommunförbundet och regeringskansliet för att göra 

en översyn av utbetalningsreglerna och av reglerna för ersättning när en flyk

ting flyttar från en kommun till en annan. Även andra delar av ersättnings

systemet, som t.ex. grundersättningen, kan tas upp i detta sammanhang. 

Avsikten med översynen är att skapa större kostnadseffektivitet och ökad rätt

visa mellan kommuner. Denna fråga har tagits upp av Riksdagens revisorer i 

en rapport 1991/92:12 om invandrarpolitikens inriktning och resultat. 

Jag beräknar anslagsbehovet för ersättning till kommunerna till totalt 

4 543 mkr, varav 4 295 mkr har beräknats under anslaget D 5. Ersättning tiH 

kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m. och 248 mkr föreslås anvisas 

under anslaget D 4. Överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m. 

Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl 

Jag föreslår att en uppläggningsavgift om 300 kr för lån till hemutrustning för 

flyktingar m.fl. införs den 1 juli 1993. Inkomsterna från en sådan avgift be

räknas uppgå till 4,5 mkr. Även vid eventuell uppläggning av kompletterande 

lån bör en uppläggningsavgift tas ut, dock lägre än för primärlånet 

Jag föreslår även att räntefriheten på lånet under de två första åren tas bort. 

Amoneringsfriheten under två år bör dock behållas och den upplupna räntan 

under denna tid skall läggas till kapitalskulden. Sådana ändrade lånevillkor 

bör gälla fr.o.m. den 1 juli 1993 men kommer att påverka statsbudgeten först 

två år senare. Överslagsvis skulle då den årliga kostnadsminskningseffekten 
för räntesubventioner kunna bli 13,5 mkr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att godkänna vad jag förordat om avgift för uppläggning av lån till hemut

rustning för flyktingar m.tl. och om slopad räntebefrielse för sådana lån. 

Utredningar och översyner 

En av Kulturdepartementet upprättad promemoria Tillfälligt s/..."yddför med
borgare från forna Jugoslavien m.nL har beretts inom departementet och varit 

föremål för en hearing i oktober 1992. Det är för närvarande inte aktuellt att 

förelägga riksdagen en proposition på grundval av promemorian. Beredskap 

finns dock för att snabbt lägga fram en proposition om situationen i f.d. 

Jugoslavien skulle förvärras så att detta skulle påkallas. 

En särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av vissa delar av ut

länningslagen överlämnade i slutet av oktober 1992 en promemoria legal reg-
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lering av massflyktssituationer. Promemorian innehåller förslag till en lag om 
vistelsetillstånd m.m. för skyddssökande utlänningar från konflikt- eller kris

områden. Promemorian remissbehandlas för närvarande. 
I den särskilde utredarens fortsatta uppdrag ingår bl.a. att se över institutet 

"ny ansökan" i utlänningslagen. Vidare skall översynen behandla frågan om 

riktlinjer och praxisbildning efter det att regeringen ersatts av Utlännings

nämnden som sista instans, möjligheterna att överklaga avslagsbeslut i fråga 

om resedokument och flyktingförklaring, möjligheterna att få uppehållstill

stånd efter inresan, utresefristen efter beslut om avvisning eller utvisning 

samt viseringsreglema. Jag räknar med att detta arbete kommer att redovisas i 

början av år 1993 och att riksdagen på grundval härav under hösten 1993 

skall kunna föreläggas en proposition med förslag till ändringar i utlännings

lagen som bör leda till besparingar på statsbudgeten. 
Utredningen om översyn av mottagandet av asylsökande och flyktingar 

(Dir. 1992:25) är nu klar. Utredningen har haft till uppgift att se över nuva

rande system för mottagandet och föreslå de regeländringar samt övriga för
ändringar som behövs för att motverka långa vistelser i flyktingförläggningar 

och för att göra mottagandet mer flexibelt och mindre kostnadskrävande. 

Avsikten är att efter remissbehandling förelägga riksdagen en proposition un

der år 1993 så att förändringar av mottagandet kan genomföras den l januari 

1994. I detta sammanhang kommer också de förslag som lämnats av en an

nan särskild utredare i betänkandet Meningsfull vistelse på asylförläggning 

(SOU 1992:69) att behandlas. 

Den senaste tidens drastiska ökning av asylsökande har inneburit att antalet 

barn i grundskoleåldern som är i behov av skolundervisning har ökat mycket 

snabbt Det nya statsbidragssystemet till kommunerna påverkas inte av antalet 

asysökande barn i skolan. Jag är medveten om att omläggningen av statsbi
dragssystemet har fått till följd att vissa kommuner inte får samma täckning 

för skolkostnaderna som tidigare genom gängse statsbidrag. Detta gäller sär

skilt kommuner med mottagningsförläggningar för asylsökande, där emeller

tid den del av skolkostnaderna som regelmässigt tillkommer kommunen att 

ansvara för ersätts enligt särskilda avtal av SIV. 

Jag anser att statens av riksdagen tidigare beslutade principiella kostnads

ansvar för asylmottagande bör bestå. För skolans del betyder det att staten, 
enligt min mening, också i fortsättningen bör stå för kostnaderna för de asyl

sökande barnens skolgång. Mot bakgrund av det snabbt ökade antalet asylsö
kande grundskoleelever finner jag emellertid, efter samråd med statsrådet 

Ask, att en utredning snarast bör komma till stånd om hur skolgången för 

dessa barn bäst kan ordnas med bibehållen tillfredsställande kvalitet och inom 

ramen för rimliga kostnader. Utredningen bör bedrivas skyndsamt så att änd

ringar kan införas redan inför höstterminen 1993. Inriktningen bör vara att 

verksamheten kan läggas upp så att skolkostnaderna för dessa barn kan ned

bringas till en nivå som motsvarar i dag tillgängliga statliga medel. Skulle 

detta inte lyckas, bör ambitionen vara att påvisa möjligheten till besparingar i 

andra delar av förläggningsverksamheten som motsvarar den överskjutande 

delen. 
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Som jag nyss nämnt, kommer också systemet för ersättning till kommu
nerna för flyktingmottagandet att i vissa delar ses över. 

Här bör också nämnas att regeringen nyligen givit Riksrevisionsverket i 

uppdrag att granska kostnadseffektiviteten vid Invandrarverkets anskaffning

ar av förläggningskapacitet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 

1993. 

Invandrarpolitiken 

Åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet 

I Europa förekommer många skrämmande uttryck för rasism, främlingsfient

lighet och även antisemitism. Ibland har dessa händelser haft kopplingar till 

högerextremistiska grupper. Även i Sverige ser vi oroväckande uttryck för 

främlingsfientlighet och för att motverka dessa tendenser krävs vaksamhet 

och effektiva motåtgärder. 

Riksdagen beslutade (prop. 1991/92:100 bil 12, SfU 1991/92:10, rskr. 

1991/92:265) att avsätta 10 mkr under budgetåret 1992/93 till regeringens 

disposition för insatser mot främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. I 

juni 1992 gav regeringen uppdrag åt Statens skolverk, Statens ungdomsråd, 

Statens kulturråd och SIV att vidta särskilda åtgärder för att motverka främ

lingsfientlighet och rasism. Insatserna skulle i huvudsak inriktas på att på 

längre sikt påverka normer, attityder och förhållningssätt hos ungdomar. De 

fyra myndigheterna fick sammanlagt 6 mkr och de har i oktober 1992 redo

visat sina planerade åtgärder. Medel att användas i samma syfte har även 

tilldelats Svenska ftlminstitutet och Svenska kommitten mot antisemitism. 
Statistiska centralbyrån och Centrum för invandringsforskning vid Stock

holms universitet fick i september 1992 i uppdrag att tillsammans genomföra 
en riksrepresentativ undersökning kring invandrare och invandring. 

Barn- och ungdomsdelegationen inom Civildepartementet har fördelat me

del ur Allmänna arvsfonden till projekt som syftar till insatser mot främlings

fientlighet bland ungdomar. Delegationen har även publicerat och distribuerat 

skolmaterial i samma syfte. 

Jag kommer i det följande att föreslå att 10 mkr avsätts även under nästa 

budgetår för insatser mot främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. 

Utredningar och översyner 

Utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering avlämnade sitt slutbetän

kande Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet (SOU 1992:96) i slutet 

av september. Utredningen föreslog förbud för arbetsgivare att diskriminera 

arbetssökande och anställda på grund av ras, hudfärg, etniskt eller nationellt 

ursprung eller trosbekännelse. Betänkandet remissbehandlas för närvarande 

och jag har för avsikt att återkomma till regeringen med förslag om en propo

sition under år 1993. 
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Jag har för avsikt att inom kort föreslå regeringen att en parlamentarisk 

kommitte tillkallas för att se över invandrar- och invandringspolitiken. En hu

vuduppgift för kommitten skall vara att se över hur invandrarpolitiken skall 

utformas för att bättre integrera invandrarna i det svenska samhället. Särskilt 

intresse bör ägnas invandrarnas situation på arbetsmarknaden och svensk

kunskapernas betydelse för integrationen. I samband med detta bör kommit

ten pröva frågan på vilket sätt Sverige kan vara ett samhälle med kulturell 

mångfald och vilka särskilda krav detta ställer i fråga om lilca möjligheter, rät

tigheter och skyldigheter i ett sådant samhälle. Vidare bör kommitten bl.a. 

pröva förutsättningarna för att utveckla individens eget ansvar vad gäller såväl 

integrationen i det svenska samhället som upprätthållandet av det egna språket 

och kulturarvet. En annan huvuduppgift skall vara att se över hur människor 

från andra länder som söker en fristad undan förtryck av olika slag skall 

kunna få detta tillgodosett i vårt land, men även överväga flyktingpolitiska in

satser internationellt. Vidare skall övriga grunder för rätt eller möjlighet till 

bosättning i Sverige, t.ex. genom anknytning, ses över. Kommitten skall 

överväga frågor som kan komma att aktualiseras av en svensk Europa

integration. 

Anslagsfrågor 

Ramanslag 

De nuvarande förslagsanslagen D 1. Statens invandrarverks förvaltningskost

nader, D 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. samt D 9. Ut

länningsnämnden bör omvandlas till ramanslag fr.o.m. budgetåret 1993/94. 

Treårsbudgetering tillämpas inte. 

Anslagsomflyttningar och sammanläggningar m.m. 

Några rent tekniska förändringar behöver göras till budgetåret 1993/94. 

- Det till ramanslag omvandlade D 1. Statens invandrarverks förvaltnings

kostnader bör benämnas D 1. Statens invandrarverk. Anslaget kan fortsätt

ningsvis inte innehålla en förslagsvis anslagspost för tolk- och översättnings

kostnader i samband med asylutredningar. Denna anslagspost bör därför 

flyttas över till förslagsanslaget D 2. Förläggningskostnader som i fortsätt

ningen bör benämnas D 2. Förläggningskostnader m.m. 

- Såsom jag tidigare beskrivit, bör det nuvarande anslaget D 4. Överföring 

av flyktingar m.m. ges en flexiblare användning och ett förändrat innehåll. 

Jag föreslår att det benämns D 4. Överföring av och andra åtgärder för flyk

tingar m.m. 

- Anslagen A 4. Internationell samverkan inom ramen för flykting- och 

migrationspolitiken m.m. och A 5. Åtgärder mot främlingsfientlighet och ra

sism har innevarande budgetår förts upp inom littera A. Kulturdepartementet 

m.m. Dessa anslag hör dock mera naturligt hemma under littera D. 

Invandring m.m. Jag föreslår att det förstnämnda anslaget får beteckningen D 
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10. Internationell samverkan inom ramen för flykting- och migrationspoliti
ken m.m. och att det andra anslaget får benämningen D 11. Åtgärder mot 
främlingsfientlighet och rasism. 

D 1. Statens InvandrarverkI 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

395 391 000 
444 329 000 
613 888 000 

I F.d. Statens invandrarverks förvaltningskostnader 

Statens invandrarverk 

Uppgifter 

SIV är central myndighet för invandrar- och medborgarskapsfrågor och hu
vudman på den statliga sidan för överföring och mottagande av flyktingar och 

asylsökande. Verket skall bevaka behovet av åtgärder för invandrare och 
språkliga minoriteter samt ha kontakt med invandrarnas organisationer. 
Genom ändring i SIV:s instrUktion den 10 december 1992 har föreskrivits att 

verket fr.o.m. den I januari 1994 skall vara organiserat i fem avdelningar, 
varav fyra har geografiskt avgränsade ansvarsområden. Den femte avdel
ningen skall ha ett rikstäckande ansvarsområde. Vid Invandrarverket skall 

också finnas en verksstab. 
Från anslaget finansieras verkets förvaltning i Norrköping, regionkontoren 

samt funktionen för tillståndsprövning vid utredningsslussarna. 

Övergripande mål 

Den reglerade invandringen till Sverige skall upprätthållas i enlighet med gäl
lande författningar och internationella åtaganden. Prövning av ärenden enligt 
utlänningslagstiftningen och lagen om svenskt medborgarskap skall ske på ett 

rättssäken sätt. 
Mottagande av asylsökande och flyktingar skall präglas av respekt för in

dividen och dennes vilja och fönnåga att ta ansvar. 

Invandrarnas integration i det svenska samhället skall ske i enlighet med de 

invandrarpolitiska målen jämlikhet. valfrihet och samverkan. 

Fördjupad anslagsfram5tällning 

SIV lyfter i sin anslagsframställning fram problemet med länga väntetider vid 
asylprövningen och vad det för med sig - människor riskeras att brytas ned 

vid oviss väntan, de mycket stora kostnaderna för förläggningsboendct samt 
den negativa opinionen. 

Verket anser, bl.a. mot bakgrund av ett eventuellt svenskt EG-medlems

skap, att Sverige behöver en bredare invandring. Den svenska asylpolitiken 
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bör strikt följa Genevekonventionen, men dessutom måste det vara möjligt -
genom tillfälliga uppehållstilllstånd - att ge skydd under kortare tid för män
niskor som flyr undan krig, hunger- eller miljökatastrofer. Verket pekar 

också på behovet av arbetskraftsinvandring, där man tänker sig att invand
ringen kan organiseras enligt ett kösystem. 

I enlighet med direktiven för den fördjupade anslagsframställningen har 
SIV utfört en produktivitetsanalys för asylprövning och -mottagande samt till

stånds- och medborgarskapsprövning avseende perioden 1989/90-1991/92. 

För samma period har verket också redovisat hur integrationsarbetet utveck

lats. SIV har vidare gjort en framtidsanalys av tillströmningen av asylsökande 

och redovisat olika tänkbara scenarier. Slutligen har verket, i en särskild 

rapport, redovisat ADB-stödets utveckling. 

Föredragandens överväganden 

Resultatbedömning och fördjupad prövning 

SIV:s verksamheter förändras oupphörligen i omfattning och till svårighets

grad. Detta gör att delmål, som för handläggningstider och balansstorlekar, 

sällan nås fullt ut. Verket tvingas från tid till annan göra omprioriteringar och 

ibland arbeta med extraresurser som har större kapacitet än grundorganisatio

nen. Den extrapersonal SIV rekryterade hösten 1992 beräknas t.ex. göra det 

möjligt att mer än fördubbla antalet asylprövningsärenden som verket kom

mer att avgöra under innevarande budgetår. 

Verkets produktivitetsanalyser visar också på mätproblem och svårigheten 
att göra jämförelser mellan olika år. Om t.ex. antalet asylärenden växer kraf

tigt, men få i och för sig utredda ärenden avgörs på grund av den osäkra si

tuationen och förändringar i de sökandes hemländer, leder detta till en hög 

genomsnittlig kostnad per avgjort ärende. Vid en annan tidpunkt kanske det 

inte finns sådana hinder för beslutsfattandet - varför många ärenden kan av

göras och kostnaden per ärende blir lägre. 

Jag finner emellertid ansatserna i SIV:s analysarbete vara ambitiösa och att 

de visar på en medvetenhet om behovet av att göra effektiviseringar och att 

sedan följa upp dem. Framtidsanalysen av tillströmningen av asylsökande 
indikerar också en hög ambitionsnivå och ger en god överblick över prob

lemområdet. 

Själva anslagsberäkningama behöver redovisas tydligare så att det går att 

urskilja vilka kostnader som verket beräknar för att åstadkomma specificerade 

effekter. 

Erfarenheterna från höstens budgetarbete visar på ett behov av att SIV och 

Utlänningsnämnden vidareutvecklar samarbetet vad gäller planeringsunderlag 

och statistik. Utlänningsnämnden är i sin planering beroende av uppgifter 

från SIV om överlämnade överklagandeärenden medan SIV i sin tur, för att 

bl.a. kunna planera förläggningsverksamheten, behöver känna till nämndens 

ärendeavverkningstakt och balanser. 
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I fråga om verkets rapportering om ADB-stödets utveckling är denna starkt 
teknikinriktad och så omfattande att överskådligheten går förlorad. Den kan 
inte sägas svara mot regeringskansliets behov av information. Det centrala i 

redogörelsen borde ha varit att redovisa rationaliseringseffekter, bl.a. an

slagsbesparingar, som följer av ADB-utnyttjandet. 

Som jag redan har nämnt, avser jag att inom kort föreslå regeringen att en 

särskild utredning tillsätts för att göra en översyn av invandrings- och invand

rarpolitiken. De frågeställningar på området som tagits upp av SIV torde 

komma att behandlas vid den översynen. 

Anslagsberäkningar 

Jag föreslår att SIV anvisas ett ramanslag på 613 888 000 kr. 
Anslaget innehåller pris- och löneomräknade medel till basorganisationen -

433 603 000 kr - ett medelstillskott på 4 285 000 för arkivutbyggnad, varav 
1 285 000 kr för kapitalkostnader och 3 000 000 kr för lokaler samt tillfälliga 

medel för balansavarbetningar och förläggningsadministration om 

176 000 000 kr. SIV har fört fram förslag om anslagsförstärkningar i övrigt 

som jag inte är beredd att tillstyrka. SIV förväntas göra sådana ompriorite

ringar i verksamheterna att t.ex. s.k. tillståndsärenden och medborgarskaps

ärcnden avgörs i rimlig tid. Inom ramanslaget skall SIV dessutom fr.o.m. 

budgetåret 1993/94 bekosta sådan uppföljning av ersättningar till kommuner

na för flyktingmottagandet som tidigare har finansierats från en särskild an

slagspost under anslaget till kommunersättningar. 
I ramanslaget ingår den avgiftsfinansierade översättningsverksamheten 

som nettobudgeterats till 0 kr. Såväl kostnader som intäkter har beräknats till 

15 400 000 kr. 
I likhet med vad som gällt under de två senaste budgetåren bör SIV ges 

möjlighet att snabbt kunna anpassa utrednings- och mottagningskapaciteten 

till oväntade och kraftiga förändringar i antalet asylsökande utlänningar och 

ärendemängder. Jag föreslår att SIV bemyndigas att vid extraordinära anspråk 

på myndighetens utrednings- och beslutskapacitet få överskrida ramanslaget -

utöver sedvanlig anslagskredit - med 25 mkr utan föregående regeringsbe
slut. Liksom tidigare förutsätter ett utnyttjande av bemyndigandet att förlägg

ningskostnadema därvid reduceras i en omfattning motsvarande fyra gånger 

de ianspråktagna myndighetskostnadema. 

Låneram hos Riksgäldskontoret 

SIV uppfyller de redovisningskrav enligt bokföringsförordningen som utgör 

en förutsättning för lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i 

anläggningstillgångar. Verkets behov av låneram under budgetåret 1993/94 

uppgår till 33 507 000 kr, varav 29 507 000 kr avser ADB och 4 000 000 kr 

arkivutrustning. Jag har - som jag nyss nämnde - föreslagit ett anslagstill

skott på l 285 000 kr för sådana kapitalkostnader som är hänförliga till inves

teringen i arkivutrustning. Vad gäller kapitalkostnader för ADB, förutsätter 

jag att dessa skall kunna bestridas inom det kommande ramanslaget utan nå-
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got särskilt anslagstillskott. Denna bedömning görs mot bakgrund av att an
slaget redan innevarande budgetår innehåller en betydande del ADB-kostna

der och att ramanslaget för budgetåret 1993/94 medger viss anslagskredit. Jag 

förutsätter att SIV:s planerade ADB-investeringar på sikt skall ge effektivi

tetsvinster som bidrar till att anslagsbehovet totalt sett minskar. 

Anslagstekniska frågor 

Anslaget för myndigheten Statens invandrarverk har budgeterats utan hänsyn 

till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 

lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt 

de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Övergången till lån i Riks

gäldskontoret kan komma att påverka anslaget utöver vad jag nyss anfört om 

SIV:s låneram. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag 

redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och 
särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myn

dighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade rikt

linjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet 
Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 

som bör tillämpas. SIV kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa 

denna modell. Verket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i 

Riksgäldskontoret och medlen undet anslaget D I. Statens invandrarverk förs 

till detta konto. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens invandrarverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 613 888 000 kr. 

D 2. Förläggningskostnader m.m.1 

1991/92 Utgift 3 293 387 000 

1992/93 Anslag 2 960 100 000 
1993/94 Förslag 6 407 000000 

lF.d. D 2. Förläggningskostnader 

Från anslaget finansieras SIV:s förläggningsverksamhet med utrednings

slussar och asylförläggningar. Även SIV:s tolk- och översättningskostnader 

för verksamheten med asylprövningar finansieras fr.o.m. budgetåret 1993/94 

från anslaget. 
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Föredragandens överväganden 

Jag beräknar anslagsbehovet vid 30 000 asylsökande till 6 407 mkr, varav 
10 mkr avser driften av förvarslokaler i Carlslund och 38 mkr tolk- och över

sätmingskostnader i samband med asylprövningen. Vid beräkningarna har jag 

antagit att förläggningarna kommer att ha genomsnittligt 62 000 belagda plat
ser under budgetåret 1993/94. Dygnskostnaden har antagits vara 281 kr i 

genomsnitt och innehåller vissa avvecklingskostnader. 

Vid bedömningen av dygnskostnadens storlek, har jag tagit hänsyn till de 
besparingsåtgärder i form av sänkt dagsersättning till de asylsökande och 
mindre omfattande hälsoundersökningar som nyligen beslutats. Jag har vida

re utgått från att den genomsnittliga dygnskostnaden kan sänkas med ytter
ligare minst 10 kr jämfört med innevarande budgetår. Detta kan ske på olika 
vägar, tex. genom upphandlingen av förläggningskapacitet och genom mins

kade personalkostnader. Det senare bör bl.a. kunna åstadkommas genom att 
de som vistas på utredningsslussar och förläggningar i betydligt större ut

sträckning än vad som hittills varit normalt får ta ansvar för sitt eget boende 

och verksamheten vid förläggningarna. Vid min bedömning av att dygnskost
naden kan sänkas har jag också räknat med att förläggningarnas sjukvårds
kostnader bör kunna reduceras med minst 10 %. Erfarenheterna från vissa 

förläggningar tyder på att en viss minskning av sjukvårdskostnaderna är 
möjlig inom ramen för nuvarande regelsystem. Jag har vidare för avsikt att 

återkomma till regeringen med förslag om dels att någon form av egenavgift 
införs och dels i fråga om formen för den ersättning som lämnas till sjuk
vårdshuvudmännen för vård som ges utanför förläggning. 

Resultatet av Riksrevisionsverkets granskning av kostnadseffektiviteten 

vid SIV:s anskaffningar av förläggningskapacitet kan komma att initiera 
ytterligare sänkningar av dygnskostnaderna vid utredningsslussar och för
läggningar. 

Vid min bedömning av dygnskostnaden har jag också beaktat att lnvand
rarverket framdeles skall svara för hela kostnaden för skolundervisning för 

asylsökande barn som vistas på förläggning. Som jag tidigare angett, skall en 
utredning göras om hur skolgången för dessa barn skall kunna ordnas så att 
skolkostnaden per barn kan nedbringas jämfört med idag. 

De redovisade åtgärderna för att sänka flyktingdygnskostnaderna beräk

nas, vid den antagna förläggningsvolymen, medföra kostnadsminskningar 
som uppgår till 453 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förläggningskosmader mm för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
förslagsanslag på 6 407 000 000 kr. 
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D 3. Åtgärder för invandrare 

1991/92 Utgift 

1992193 Anslag 

1993/94 Förslag 

21559000 

22 426 000 

20 926 000 

Reservation 123 000 

Från anslaget bekostas bidrag enligt förordningen (1986:487) om statsbi

drag till invandrarnas riksorganisationer samt till vissa samarbetsorgan för 

sådana riksorganisationer. Vidare finansieras från anslaget sådana bidrag som 

lämnas enligt förordningen (1990:623) om bidrag till avgränsade invandrar

politiska projekt 

Statens invandrarverk 

SIV beräknar medelsbehovet för stöd till central verksamhet vid invandrarnas 

riksorganisationer och samarbetsorgan mellan vissa sådana organisationer för 

budgetåret 1993/94 totalt till 15 640 000 kr, varav 340 000 kr avser stöd till 

samarbetsorganen och 1 000 000 kr ett nyinrättat stöd till nyare riksorganisa

tioner bland invandrare. Detta innebär en ökning med 1 274 000 kr jämfört 

med innevarande budgetår. 

Medelsbehovet för bidrag till avgränsade invandrarpolitiska projekt för 

budgetåret 1993/94 anges uppgå till 14 000 000 kr, varav 1 000 000 kr för att 

underlätta återvändandet. Detta innebär en höjning med 7 440 000 kr jämfört 

med innevarande budgetår. 

SIV föreslår vidare att bidrag också under den närmaste treårsperioden 

skall utgå till projekt som anordnas inom ramen för FN:s kulturårtionde och 

fördelas av den s.k. kulturtiondekommitten. Medelsbehovet beräknas till 
1 500 000 kr för budgetåret 1993/94 och till sammanlagt 4 500 000 kr för 

treårsperioden. Verket framhåller att samarbetet har varit ytterst positivt och 

att kommitten genom sin sammansättning haft stor beslutskompetens. 
I en särskild skrivelse i september 1992 har Invandrarverket hemställt om 

medel till invandrarorganisationernas infonnationsverksamhet inför 1994 års 

kommunalval. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att ett totalt sett oförändrat statsbidrag på 20 926 000 kr skall utgå 

till invandrarorganisationernas riksförbund och vissa samarbetsorgan mellan 

sådana riksförbund samt till avgränsade invandrarpolitiska projekt. Jag har 

vid medelsberäkningen tagit hänsyn till att någon ny riksorganisation nu bör 

komma i fråga för organisationsstöd, medan några tidigare statsbidragsberät

tigade organisationer inte längre bör få sådant stöd. 

Jag är inte beredd att tillstyrka särskilda medel att fördelas av kulturårtion

dekommitten. Jag erinrar om de möjligheter som SIV har att bevilja bidrag till 

projekt med liknande syften och också i övrigt fortsätta samarbetet med kul-
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turårtiondekommitten. Jag erinrar vidare om verkets möjligheter att bevilja bi

drag till valinformationsprojekt inom ramen för den ordinarie bidragsgiv

ningen. Jag avser också att föreslå regeringen att den uppkomna reservatio

nen på anslaget får användas för verkets långsiktiga arbete för valinformation 

genom organisationerna. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

reservationsanslag på 20 926 000 kr. 

D 4. Överföring av och andra åtgärder för flyktingar 
rn.rn.1 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

24 500 (}()() 
22 500 000 

269 960 000 

IF.d. Överföring av flyktingar m.m. 

Från anslaget bekostas organiserad överföring av flyktingar och deras 

mottagande i Sverige samt bidrag till vissa hjälpinsatscr för flyktingar utanför 

Sverige. Vidare bekostas bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till 

flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land. bidrag enligt för

ordningen ( 1984:936) om bidrag till flyk1:ingar för kostnader för anhörigas re

sor till Sverige samt bidrag till resor från Sverige för vissa asylsökande som 

vill lämna landet innan asylärendet är avgjort. 

Statens invandrarverk 

SIV har redovisat att man genom att anlita International Organization for 
Migration (IOM) kan förbilliga resorna vid såväl kvotöverföringar som andra 

resor som avser flyk1:ingar m.fl. 

Omfattningen av flyktingars resor från Sverige, s.k. återvändanderesor, 

bedöms öka något, men anslagsbehovet kan hållas på oförändrad nivå tack 

vare utnyttjandet av IOM. Samma förhållande gäller i fråga om de resor till 

Sverige som bekostas för vissa anhöriga till flyktingar. SIV föreslår i fråga 

om anhörigresorna att medlen i regleringsbrev bör anvisas förslagsvis. 

Omfattningen av bidragskostnadema väntas öka när det gäller hemresor 

för sådana asylsökande som ändrat sig och vill lämna Sverige innan deras 

ärende avgjorts. 
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Föredragandens överväganden 

Som jag tidigare har redovisat, bör ändamålet för åtgärder under detta anslag 
vidgas till att omfatta bidrag till lösningar av flyktingsituationer utanför 

Sverige också på annat sätt än genom organiserad överföring hit. Jag tänker 

då i första hand på sådana insatser som initieras av främst FN:s flykting

kommissarie eller av de mellanstatliga organisationer som är verksamma inom 

flyktingområdet 

För att åstadkomma åsyftad flexibilitet, bör de medel som för närvarande 

finns budgeterade på anslaget för överföring av flyktingar läggas samman 

med den del av ersättningarna till kommunerna som avser kvotflyktingar. 

Genom den ökade flexibiliteten i medelsanvändningen bör det vara möjligt att 

hjälpa samma antal flyktingar till en lägre kostnad än i dag. Jag beräknar där

för ett lägre anslagsbehov för det nya sammanslagna anslaget än vad jag an

nars totalt skulle ha beräknat för överföring av kvotflyktingar och kommuner

sättningskostnaderna för dessa. 

Överföringskostnaden beräknas till 9,7 mkr medan ersättningskostnaderna 

till kommunerna kan komma att uppgå till 248 mkr. Vad gäller beräkningen 

av överföringskostnaderna, ingår kostnadsminskningar till följd av att IOM 

utnyttjas. 

Genom det förslag jag här lämnat, kommer Sverige således inte på samma 

sätt som hittills att ange en preciserad storlek på flyktingkvoten, utan en av

vägning skall göras mot andra angelägna insatser som kan komma att initieras 

av bl.a. FN:s flyktingkommissarie. Jag bedömer dock att överföring till 

Sverige även fortsättningsvis kommer an utgöra en betydelsefull flyktingpoli

tisk insats. Invandrarverket bör som ett minimum planera för överföring av 

1 250 personer under budgetåret 1993/94. 

För s.k. återvändanderesor beräknar jag i likhet med SIV ett oförändrat 

medelsbehov, dvs. 3,5 mkr. 

Med den föreslagna förändringen vad gäller synen på flyktingkvoten räk

nar jag också med ett minskat behov av bidrag till anhörigas resor till Sverige. 

Anslaget för detta ändamål bör kunna reduceras med 240 000 kr till 

2 760 000 kr. 

Jag delar. mot bakgrund av den omfattande asyltillströmningen till 

Sverige. SIV:s bedömning att hemresorna för vissa asylsökande torde 

komma att öka i omfattning och att anslaget för ändamålet därför bör räknas 

upp med 2 mkr till 6 mkr. 

Hemställan 

Jag hemställer an regeringen föreslår riksdagen 

att till Överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m. för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 269 960 000 kr. 

1:-; /?ib.l,1g<'ll 19'1:!!93. I st1111!. Nr /lit!. Bilaga I:! 
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D 5. Ersättning till kommunerna för åtgärder för 
flyktingar m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

3 484 625 000 

4426 000000 

4 295 000000 

Från anslaget betalas ersättning till kommuner och landstingskommuner 

enligt förordningen ( 1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande 

m.m. 

Statens invandrarverk 

SIV:s ambitionsnivå är att kunna teckna avtal med kommunerna i ett intervall 

som medger att 32 000 flyktingar m.fl. skall kunna tas emot under budgetåret 
1992/93. Efter det att verket lämnat sin anslagsframställning har regeringen 

efter förhandlingar med Kommunförbundet beslutat om justerade ersätt

ningsnivåer, varför det inte är relevant att referera SIV:s beräkningar för 

grundersättningar samt schablonersättningar och sekundärflyttningsbidrag. 

Vad beträffar ersättningar till kommunerna för kostnader för äldre och 

handikappade, räknar SIV med ett minskat ersättningsbehov på 30 mkr. 

Ersättningarna för sjukvårdskostnader bedöms däremot öka med 20 mkr. 

Föredragandens överväganden 

Jag kommer vid mina beräkningar att utgå ifrån samma planeringsnivå som 
SIV, dvs att 32 000 personer kan komma att tas emot i kommunerna under 

budgetåret 1993/94. Jag beräknar vidare att ca l 800 av dessa är kvotflyk
tingar och för vilka ersättningarna till kommunerna. enligt vad jag tidigare har 

föreslagit, hör belasta anslaget D 4. Överföring av och andra åtgärder för 

flyktingar m.m .. 
Efter nyligen genomförda överläggningar med Svenska kommunförbundet 

har regeringen beslutat om vissa justeringar av ersättningsnivåerna fr.o.m. 

den l januari 1993. När jag i det följande redovisar mina anslagsberäkningar, 

kommer jag också att ange vilka justeringar som har gjorts. 

Grundersättning 

Den ändrade ersättningsnivån medför att grundersättningarna beräknas till 

119 miljoner kr. 

Sclwblonersättningar 

Schablonersättningen för år 1993 har höjts från 135 500 till 138 300 kr för 
vuxna och från 83 100 till 84 800 kr för barn under 16 år. Anslagsbehovct 

hudgetåretåret 1993/94 beräknas till 3 886 mkr. 
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Sekundärflyttningsbidrag 

Efter justeringar av bidragsnivån beräknar jag anslagsbehovet till 193 mkr. 

Ersättningar för äldre och handikappade 

Jag delar SIV:s bedömning att anslagsbehovet minskar från 90 mkr till 
60 mkr. 

Ersättning för sjukvårdskostnader mm. 

Till sjukvårdshuvudmännen utgår för nävarande ersättning för akut- och för

lossningsvård samt vård vid abort som har lämnats till utlänningar som har 

sökt uppehållstillstånd för bosättning i Sverige och som inte är kyrkobok

förda i riket. Vidare lämnas ersättning för hälsoundersökningar och vård av 

vissa flyktingar som måste beredas varaktig vård på sjukhus eller annan insti

tution. Ersättning för sjukvård betalas i enlighet med det riksavtal som finns 

om ersättning me1lan olika landsting vid vård av utomlänspatienter. 

Kostnaderna vad beträffar ersättning för sjukvårdskostnader har ökat de 

senaste två åren och inom Invandrarverket pågår en analys av orsakerna till 

kostnadsökningen. Liksom i fråga om sjukvårdskostnader för asylsökande 

som vistas på förläggning anser jag att en kostnadsminskning är möjlig. I 

viss utsträckning bör kostnaderna kunna minskas genom förbättrade admini

strativa rutiner inom ramen för gällande regelsystem. Vissa regeländringar är 

också angelägna. Som jag tidigare framhållit har jag för avsikt att återkomma 

till regeringen med förslag om att någon form av egenavgift införs. Vidare 

bör reglerna för ersättning av sjukvårdskostnader ändras så att invandrarver

ket inte är tvingade att följa det s.k. riksavtalet Genom att invandrarverket på 

vissa håll i landet är en mycket stor "kund" hos sjukvårdshuvudmannen torde 

det i vissa fall vara möjligt att träffa avtal med enskilda landsting om en lägre 

ersättningsnivå än vad som anges i riksavtalet. 

Mot bakgrund av vad jag här anfört bedömer jag att anslagsbehovet upp

går till 70 mltr, vilket är 15 mkr mer än anslaget för innevarande år men sam

tidigt är 5 mkr mindre än Invandrarverkets bedömning och utfallet under fö
regående budgetår. 

ÖVergångsvisa ersättningar 

De övergångsvisa ersättningar som utgått enligt förordningen (1990:928) om 

statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar som beviljats uppehålls

tillstånd under åren 1988-1990 upphör vid utgången av innevarande bud

getår. 

Särski.lda bidrag till landstingen och uppföljningskostnader 

Jag beräknar inga medel för dessa ändamål till budgetåret 1993/94. 
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Sammanfattning 

Mina sammanfattande beräkningar uppgår i enlighet med nedanstående speci
fikation till ett totalt anslagsbehov på 4 543 miljoner kronor för budgetåret 

1993/94 

Ändamål Anvisat 1992/93 Förändring 

Grundersättning 115 000 000 +4000 000 

Schablonersättningar och 
sekundärflyttningsbidrag 3 466 000 000 +613 000 000 

Äldre och handikappade 90000000 -30000000 

Barn utan egna vårdnadshavare 40000000 +-0 
Extraordinära kostnader 100000000 +-0 

Bistånd åt asylsökande 75 000 000 +-0 

Sjukvårdskostnader 55 000 000 +15 000 000 
Särskilda bidrag till landstingen 3 000000 -3000 000 

Övergångsvisa ersättningar 480 000 000 -480000 000 

Uppföljning 2000000 -2000000 

Summa kr 4 426 000 000 +117 000 

Kostnadsfordelning till anslag 

Av de beräknade kostnaderna - 4 543 mkr - avser 248 mkr mottagning av 
s.k. kvotflyktingar. Denna kostnadsandel bör föras upp på anslaget D 4. 

Överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m., medan resterande 
kostnadsandel om 4 295 mkr bör tas upp under förevarande anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
L godkänna vad jag anfört om regeländringar för sjukvårdsersättningar 

samt 
2. till Ersättningar till kommunerna för åtgärder för flyktingar mm. för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 4 295 000 000 kr. 

D 6. Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

14 989 000 
15 589 000 

15 589 000 

Från anslaget bekostas statbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen. 
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Stiftelsen Invandrartidningen 

I sin anslagsframställning har Stiftelsen Invandrartidningen anmält att statsbi

draget under de närmaste tre budgetåren måste höjas etappvis från nuvarande 

nivå. Den erforderliga höjningen till budgetåret l 993/94 anges vara 

931 000 kr. Utan höjda statsbidrag måste utgivningen, enligt Stiftelsen, be
gränsas genom att antalet språkutgåvor minskas. Stiftelsen förutsätter att 

statsbidraget, liksom tidigare budgetår, utbetalas i sin helhet den 1 juli så att 

ränteintäkter kan utgöra ett komplement till själva statsbidraget. 

Stiftelsens egna kapital, som till övervägande del byggts upp med räntein

täkter, uppgick den 30 juni till drygt 8,5 mkr och utgjorde därmed ca 60% av 

balansomslutningen. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår ett gentemot innevarande budgetår oförändrat statsbidrag på 

15 589 000 kr som, med hänsyn till kraven på statens kassahållning, bör till

föras Stiftelsen kvartalsvis under budgetåret l 993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statsbidrag till Stiftelsen lnvandrartidningen för budgetåret 1993/94 

anvisa ett reservationsanslag på 15 589 000 kr. 

D 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

3 256 (}(}() 
3 520 (}(}() 

3 829 (}(}() 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. 

Från anslaget betalas kostnader för Ombudsmannen mot etnisk diskrimine

ring med kansli samt Nämnden mot etnisk diskriminering. 

övergripande mål 

Etnisk diskriminering i arbetslivet och på andra områden av samhällslivet 

skall motverkas. 

Myndighetens ans/agsframställning 

Ombudsmannen begär förstärkning av kansliet med en handläggartjänst till 

en årskostnad av 350 000 kr samt anger ökade hyreskostnader. För Nämnden 

mot etnisk diskriminering begärs ytterligare 32 000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att Ombudsmannen anvisas ett ramanslag på 3 829 000 kr. 
Anslaget innehåller en pris- och löneomräknad del på 3 791 000 kr till 
Ombudsmannen med kansli. Jag har härvid inte beräknat något anslagstill
skott för personalförstärkningar. Erforderliga lokalmedel ingår i det prisom
räknade anslaget. 

I ramanslaget ingår ett oförändrat belopp på 38 000 kr avsett för utgifter 
för Nämnden mot etnisk diskriminering. 

Anslaget för myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har 
budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd 
av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansierings
formen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya 
principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa föränd
ringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet 
(bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som 
kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas 
enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgete
rade beloppet. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 
generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 
som bör tillämpas. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering kommer 
fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Ombudsmannen kom
mer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och 
medlen undet anslaget D 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. 
förs till detta konto. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ombudsmannen mot emisk diskriminering m.m. för budget

året 1993/94 anvisa en ramanslag på 3 829 000 kr. 

D 8. Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl. 

1991/92 Utgift 

1992193 Anslag 

1993/94 Förslag 

34 106000 
84 030000 
92 264000 

Från anslaget finansieras Centrala studiestödsnämndens (CSN) kostnader 
för lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 12 
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Centrala studiestödsnämnden 

CSN har utifrån ett kommunmottagande av 28 000 flyktingar m.fl. bedömt att 
utlåningen under budgetåret 1993/94 kommer att öka med ca 270 mkr, vilket 
innebär att lånestocken vid budgetårets utgång kommer att uppgå till nännare 
600 mkr. Kostnaderna för räntesubventioner och avskrivningar av lån beräk
nas med utgångspunkt i nuvarande regler till 78,4 mkr (+7,9 mkr). 

De administrativa kostnaderna för beviljning och återbetalning av lån be

räknas minska med 0,6 till 10,9 mkr. 

Föredragandens överväganden 

Staten kommer att ha kostnader för räntesubventioner samt för avskrivning av 
lån till personer med långvarig betalningsofönnåga. 

Med det antagande jag tidigare gjort om att SIV skall kunna teckna avtal 
om uppemot 32 000 kommunplaceringar för budgetåret 1993/94, behöver 
CSN:s beräkningar revideras. Jag bedömer att antalet beviljade lån kommer 

att uppgå till 15 000 och beräknar på grundval av detta medelsbehovet för 
räntesubventioner och avskrivningar till 80 734 000 kr. 

Under våren 1993 kommer CSN att börja ta ut de första aviseringsavgif

terna av låntagarna. För budgetåret 1993/94 beräknas 653 000 kr i sådana 

aviseringsavgifter tillföras statsbudgetens inkomstsida. CSN har emellertid i 
sina anslagsberäkningar utgått ifrån att avgifterna skall tillföras anslaget för 

hemuuustningslån och har dänned beräknat detta för lågt. Jag föreslår därför 
att en justering görs för detta, vilket innebär att CSN:s administrationskostna
der uppgår till 11 530 000 kr. 

För att minska administrationskostnaderna för låneverksamheten föreslår 
jag, som tidigare redovisats, att en uppläggningsavgift införs med 300 kr. 
Denna skall utgå i samband med att utlänningen beviljas ett lån till hemut

rustning. Även vid uppläggning av kompletterande lån bör en avgift tas ut. 
dock lägre än för primärlånet. Avgiften bör avräknas lånesumman vid låneut
betalningen, vilket innebär att alla låntagare hidrar till administrationen. Vid 

ett antagande om ca 15 000 beviljade lån skulle inkomsterna från en sådan 
uppläggningavgift uppgå till 4,5 mkr. Avgifterna bör föras till statsbudgetens 
inkomstsida. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till hemutrustning för flyktingar mfl. för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 92 264 000 kr. 
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D 9. Utlänningsnämnden 

1991/92 utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

Övergripande mål 

21 222 ()()() 
34 ()()()()()() 

51550000 

Utlänningsnämnden skall svara för att överprövningen av ärenden enligt ut
länningslagen och lagen om svenskt medborgarskap sker på ett rättssäkert 

sätt. 

Föredragandens överväganden 

För att nämnden under hela budgetåret 1993/94 skall kunna bibehålla nuva

rande extraordinära ärendeavverkningskapacitet erfordras ett anslag på 

70 680 000 kr. Med hänvisning till vad jag tidigare i dag har anfört om osä

kerheten i planeringsförutsättningama, föreslår jag emellertid t.v. ett pris- och 

löneomräknat ramanslag på 51 550 000 kr. 
Anslaget för myndigheten Utlänningsnämnden har budgeterats utan hän

syn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av ni

vån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsfonnen för Stats

hälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 

budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 

denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga l, Statsbud

geten och särskilda frågor. avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till 
myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade 

riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 
Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 

som bör tillämpas. Utlänningsnämnden kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 

att tillämpa denna modell. Nämnden kommer därför att tilldelas ett räntekonto 

med kredit i Riksgäldskontoret och medlen undet anslaget D 9. Utlännings

nämnden förs till detta konto. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utlänningsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 

51 550 ()()()kr. 

Prop. 1992/93:100 
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D 10. Internationell samverkan inom ramen för flykting
och migrationspolitiken m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

674 000 

3 000 000 

2 000000 

Reservation 4 228 000 

Från anslaget betalas kostnader för särskilda migrationspolitiska projekt 

och för Sveriges deltagande i internationellt samarbete med syfte att utveckla 

och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier, bl.a. inom ra

men för de informella konsultationerna mellan 16 länder i Västeuropa. Nord

amerika och Australien i asyl-, flykting- och migrationspolitiska frågor. 

Föredragandens överväganden 

Det finns behov av vissa medel inom ramen för internationell samverkan för 

att kunna göra särskilda insatser, vilka inte kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. 

med anlitande av biståndsmedel. Anslagsmedlen bör också kunna användas 

för sådant internationellt samarbete som kan bidra till att utveckla och tillämpa 

nya flykting- och migrationspolitiska strategier och för andra aktiva insatser 

inom hela ramen för migrations- och flyktingpolitiken. Jag beräknar, mot 

bakgrund av nuvarande anslagsbehållning, ett anslagsbehov på 2 miljoner 

kronor för budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Internationell samverkan inom ramen för flykting- och migrations

politiken m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 

2 000 000 kr. 

D 11. Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism 

1992/93 Anslag 

1993/94 Förslag 

10000000 

10000000 

Från anslaget, som inrättades innevarande budgetår, bekostas insatser som 

skall motverka och förhindra främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. 

Föredragandens överväganden 

De mycket oroande utslag av allmän främlingsfientlighet, våld mot asylsö

kande och invandrare samt den ökande antisemitism som förekommer runt 

om i Europa och tyvärr också i Sverige måste motverkas. 

Prop. 1992/93:100 
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Samhället kan och skall ingripa mot vidrigheterna genom lagstiftning och 
genom brottsbekämpning via polisen, men detta måste kompletteras med and

ra insatser. Jag föreslår att regeringen även budgetåret l 993/94 skall kunna 
disponera lO miljoner kr i detta syfte. 

Medlen bör liksom under innevarande budgetår i första hand användas för 

att långsiktigt påverka normer, attityder och förhållningssätt hos ungdomar. 

Vidare bör medel disponeras för att slutföra den attitydundersökning kring 
invandrare och invandring som påbörjats under innevarande budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ätgärder mot främlingsfientlighet och rasism för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på lO 000 000 kr. 

Prop. 1992/93:100 
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E. Jämställdhetsfrågor 

De övergripande målen för jämställdhetspolitiken bör stå fast. Det innebär att 
kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom alla väsentliga områden i livet 
Jämställdhetsarbetet bedrivs i huvudsak enligt den femåriga handlingsplan 

för jämställdhet som antogs av riksdagen under våren 1988 (prop. 

1987/88:105, AU 17, rskr. 364) samt de förslag om vissa åtgärder för att för

stärka och bredda handlingsplanen som riksdagen antog i samband med 

propositionen om en ny jämställdhetslag m.m. (prop. 1990/91:113, AU 17. 
rskr. 288). De föreslagna åtgärderna har vidtagits. Medel har också ställts till 

förfogande för projekt- och utvecklingsarbete. 

En samlad bedömning av resultaten av arbetet för att förverkliga målen i 

handlingsplanen kommer att genomföras under budgetåret 1993/94. Jag 

kommer därefter att ta ställning till den fortsatta inriktningen av jämställdhet<;

politiken. 

Sverige har kommit långt på jämställdhetsområdet jämfört med andra län
der. Det är bl.a. en styrka för ekonomin inte minst nu när Sverige går in i ett 

närmare samarbete med EG. Kvinnors höga förvärvsfrekvens innebär att vi 

bättre än många andra länder tar tillvara kvinnors utbildning och erfarenheter 

på arbetsmarknaden. Tillgången t.E en väl fungerande barnomsorg, baserad 

på föräldrarnas egna önskemål. liksom möjligheter för både kvinnor och män 

att vara hemma när barnen är små är väsentliga förutsättningar för människors 

möjligheter att förvärvsarbeta. Det ökar också valfriheten. 

Kvinnors kunskaper och erfarenheter tas också tillvara på ett bättre sätt i 

samhället idag än tidigare. Detta visar sig inte minst genom att det mål som 
satts upp för kvinnorepresentationen i statliga myndigheters styrelser - 30 % 

under 1992 - nu är uppnått. 

Även om vi kan påvisa betydelsefulla förändringar som främjar jämställd

het består olikheterna mellan kvinnors och mäns villkor på väsentliga områ
den i samhället. Fortfarande utför kvinnor huvuddelen av arbetet med barn 

och hem. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner består och tenderar att 

öka. Arbetsmarknaden är i stort sett lika könsuppdelad som tidigare med 

kvinnor och män inom olika yrkesområden och på skilda nivåer. 

Så länge olikheterna finns kvar måste de göras synliga och beaktas inom 
alla politikområden. En allmänt könsuppdelad statistik är här av stor bety

delse. Det är viktigt att analyser görs av hur olika förändringar i samhället 

påverkar kvinnor respektive män. 

Jämställdhetsarbetet kräver politiska insatser på alla områden för att på

verka och förändra de strukturer i samhället som medverkar till den ojämna 

fördelningen av makt och inflytande som fortfarande råder. Detta gäller inte 

minst på det lokala planet. En viktig förutsättning och början till förändring i 

detta avseende är att S)nliggöra verkligheten. 
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Ekonomi 

En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för välfärd. Att kunna behålla 
och vidareutveckla välfärden är omistligt också för jämställdheten mellan 

kvinnor och män. Som jag nämnde inledningsvis har tillgång till förvärvsar

bete, föräldraförsäkring och barnomsorg som ger båda föräldrarna möjlighet 

att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap betytt mycket för Sveriges in

ternationellt sett långt komna jämställdhetsarbete. Det ger också fördelar för 
svensk ekonomi, inte minst ur konkurrenssynpunkt. Sverige har redan gjort 

de investeringar i social infrastruktur som andra länder framöver kommer att 

behöva göra, i takt med framväxten av det två-försörjarsamhälle som nu kan 

skönjas i de flesta industriländer. 

Hur de ekonomiska resurserna fördelas i samhället är också betydelsefullt 

för jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är därför viktigt att ekono

misk-politiska och andra refonner analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Inom Finansdepartementet analyseras fortlöpande fördelningspolitiska effek

ter av olika förslag. Effekterna för kvinnor respektive män är en naturlig del i 

dessa analyser. Det arbete som bedrivs inom ramen för långtidsutredningen 

(LU) är också betydelsefullt i detta sammanhang. Till 1992 års långtidsutred

ning finns en särskild bilaga om hur kvinnors situation påverkas av den 

europeiska integrationen. 

Jag vill också peka på den studie som Statistiska centralbyrån (SCB), som 

ett led i den femåriga handlingsplanen, nyligen presenterat om kvinnors och 
mäns tidsanvändning (rapport nr 79). Studien, som är den första i sitt slag i 

Sverige. beskriver bl.a. innehållet i och omfånget av det obetalda arbete i 

samhället. som till en stor del utförs av kvinnor. Den kommer att bli ett viktigt 

instrument i det fortsatta jämställdhetsarbetet, inte minst sett i ett ekonomiskt 
perspektiv. Det finns enligt min mening nu ett bra underlag för att vidga de på 

senare är viktiga diskussionerna om välfärdens roll i de övergripande målen 

för den ekonomiska politiken. Dessa frågor har hittills bl.a. belysts i bilaga 

11 till LU 1992 om den s.k. nationalförmögenheten. Jag kommer att ägna 

hithörande frågor ökad uppmärksamhet. 
Liksom tidigare år redovisar jag vissa uppgifter om fördelningen av eko

nomiska resurser mellan könen i bilaga 12.12. 
Årets redovisning visar bl.a. på en fortsatt långsiktig utveckling mot ökad 

ekonomisk jämställdhet mellan könen. Av redovisningen framgår emellertid 

också att löneskillnadema mellan kvinnor och män består. En svag tendens 

till minskning kan dock noteras. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser 

av siffrorna. Jag ser dock positivt på den debatt om löneskillnaderna som 

tagit fart i samhället på senare tid. Debatten bidrar till ökad synlighet kring 

frågorna, vilket är en viktig förutsättning för att ett aktivt arbete skall bedrivas 

för att rätta till löneslållnadema. 

Gemensamt för de studier som hittills presenterats på området är att kvin

nor i de flesta fall generellt sett har lägre lön än män. Även när hänsyn tas till 

utbildning, arbetslivserfarenhet, arbetstid och andra faktorer finns betydande 

skillnader. Det finns således fog för att konstatera att lönediskriminering mot 
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kvinnor förekommer, medvetet eller omedvetet, i det svenska samhället. Detta 

är självfallet inte acceptabelt. 
Inte ens under de bästa ekonomiska förutsättningar är det möjligt att full

ständigt rätta till löneskillnadema mellan kvinnor och män med några enkla, 
kortsiktiga åtgärder. För att skillnaderna på sikt skall elimineras behövs ett 

planmässigt och målinriktat arbete. Jag utgår ifrån att arbetsmarknadens parter 

redan påbörjat ett sådant arbete. Löneskillnadsutredningens (C 1991:05) be

tänkande som presenteras inom kort kommer att utgöra ett viktigt underlag i 

de fortsatta diskussionerna i samhället om metoder för att komma tillrätta med 

löneskillnader som beror på kön. Betänkandet kommer att remissbehandlas. 

Arbetslivet 

Förvärvsfrekvensen var under 1991192 nästan lika stor för kvinnor som för 

män, 81 resp. 85 procent. Detta är positivt för jämställdheten och unikt i ett 

internationellt perspektiv. Kvinnors ekonomiska oberoende ökar och tra

ditionella familjemönster som handlar om fördelningen av det obetalda hem

arbetet och omsorgen om barnen påverkas. Bl.a. kan en viss ökning av mäns 

uttag av föräldraledigheten konstateras. Kvinnors fastare knytning till arbets

marknaden innebär att de blir mer beroende av politiska och fackliga beslut 

vilket medför att deras engagemang i dessa frågor ökar. 

Samtidigt återstår mycket att göra för att uppnå jämställdhet på arbets

marknaden och i arbetslivet. Det största hindret utgörs av den könsuppdclade 
arbetsmarknaden. Kvinnor och män arbetar inom olika yrkesområden och 

branscher. De finns på olika befattningsnivåer. De har olika lön och olika ar

betstid. Kännetecknande för dessa olikheter är att kvinnors arbetsinsatser ofta 

värderas lägre än mäns. Trots många insatser på olika områden för att bryta 

könsuppdelningen både i form av utbildningsinsatser och arbetsmarknadsåt

gärder har det inte skett några avgörande förändringar som tyder på att kvin
nor ökar sin andel i mansdominerade yrken och vice versa. Skälet till detta 

står, enligt min mening, snarare att finna i arbetsmarknadens organisation och 

strukturer, än i olikheter i enskilda kvinnors och mäns intressen och förut
sättningar. Den omstrukturering som nu pågår i t.ex. kommuner och lands

ting, kan innebära arbetsformer med ökad flexibilitet vilket gagnar en utveck

ling mot ett ökat inflytande för kvinnor, både t.ex. vad avser arbetstider och 
innehåll i verksamheten. För detta krävs emellertid en medvetenhet om 

frågornas betydelse och ett målinriktat arbete för jämställdhet. 

Den könsuppdclade arbetsmarknaden innebär också allvarliga begräns

ningar av arbetsmarknadens sätt att fungera. Möjligheterna att nå överens

stämmelse mellan lediga platser och arbetssökande minskar samtidigt som ar

betslivet inte fullt ut får tillgång till kvinnors och mäns kompetens. 

Det är således angeläget att fortsätta arbetet med att bryta denna uppdel

ning. oberoende av hur konjunkturläget är. Ett viktigt led i detta arbete är ak

tiva insatser vid övergången från utbildning till arbete för dem som valt ut

bildning inom yrken som domineras av det motsatta könet. Några länsarbets

nämnder prövar sedan 1991 metoder för en samverkan mellan skola, arbets-
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fönnedling och arbetsplatser i syfte att bereda flickor som studerar på pojk
dominerade linjer i gymnasieskolan arbete i utbildningsyrket. Under våren 

1993 kommer en rapport att avlämnas och syftet är att sprida erfarenheterna 

till samtliga län. 

Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet har tidigare i dag infonnerat om 

de prioriteringar som görs när det gäller kvinnors arbetsmarknad och arbets

villkor. Han har också redovisat förslag från NUTEK om ett handlingspro

gram för att främja kvinnor som företagare i stödområden. 

Den nya jämställdhetslagen (1991:443) är ett viktigt instrument i arbetet 

med att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. I det sammanhanget vill jag 

understryka att lagens två huvuddelar, diskrimineringsförbuden och reglerna 

om aktiva åtgärder, bör ses som två lika viktiga beståndsdelar i detta arbete. 

Avsikten med dessa regler är att de skall komplettera varandra. Diskrimi

neringsförbuden utgör skydd för den enskilda arbetstagaren eller arbets

sökanden mot diskriminerande handlingar i förfluten tid medan reglerna om 

aktiva åtgärder har till ändamål att motverka diskriminering i mer allmän 
mening och att stödja och driva på arbetet för att främja jämställdhet på arbets

platserna. Det är angeläget att den nya lagens räckvidd prövas i bägge dessa 

avseenden. 

Att kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatser är självfallet 

oacceptabelt. Regler om sådana trakasserier återfinns i den nya jämställdhets

lagen (6 och 22 §§). Även brottsbalkens bestämmelser om ofredande och 

sexuellt ofredande (4 kap. 7 § samt 6 kap. 7 §) är tillämpliga. Det behövs 

dock mer kunskap om dessa frågor. Regeringen har därför beviljat medel till 

vissa organisationer m.fl. för projekt som syftar till att motverka sexuella 

trakasserier i arbetslivet. Resultaten av projekten skall redovisas före utgång

en av år 1993. 

Staten bör vara föregångare i jämställdhetsarbetet, både i sin roll som ar
betsgivare och när det gäller verksamhetens innehåll. En hel del åtgärder har 

vidtagits på senare år i syfte att stimulera ett aktivt jämställdhetsarbete hos de 
statliga myndigheterna. Särskilda medel har bl.a. satsats på att öka andelen 

kvinnliga chefer inom statsförvaltingen. Försöksverksamhet har bedrivits på 

några myndigheter. Statens arbetsgivarverk (SA V) har en viktig roll att spela 

som stöd för det arbete som skall bedrivas på myndigheterna. Inom SAV på

går arbete för att uppmärksamma behovet av fler kvinnor på högre tjänster 

inom statsförvaltningen, liksom för att öka kunskaperna om löneskillnader 

mellan kvinnor och män. Det är angeläget att myndigheterna samverkar med 

SA V i dessa frågor. Jag utgår också ifrån att myndigheterna nu är i full färd 

med att, i enlighet med jämställdhetslagens bestämmelser, utarbeta jämställd

hetsplaner m.m. Jag anser det angeläget att myndigheterna därvid sätter upp 

tidsbestämda mål för att öka andelen kvinnor inom olika tjänstekategorier, 

inte minst på högre tjänster. Jag kommer senare att föreslå regeringen att 

myndigheternas ansvar för jämställdhetsarbetet förtydligas. 
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Förvärvsarbete och föräldraskap 

En viktig strävan i jämställdhetspolitiken är att fortgående förbättra möjlighe

terna för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap 

framför allt genom att dela ansvaret för och det praktiska arbetet med om
vårdnaden om barnen. 

Föräldraledighetslagen (1978:410) ger båda föräldrarna rätt till en daglig 

kontakt med barnen liksom den ger dem rätt och möjlighet att behålla kontak
ten med förvärvslivet Föräldrarna kan också förkorta sin arbetstid när barnen 

är små. 

Skillnaden i kvinnors och mäns förvärvsfrekvens har successivt minskat 

under senare år. I dag förvärvsarbetar nästan lika många kvinnor som män. 

Detta innebär dock inte att den faktiska arbetstiden på marknaden för kvinnor 

respektive män har utjämnats i samma utsträckning. Kvinnor arbetar betydligt 

oftare deltid och är i större utsträckning frånvarande från arbetet, framför allt 

för vård av barn. 

Den tidigare nämnda tidsanvändningsstudien visar att förvärvsarbetande 

kvinnor fortfarande oftast bär huvudansvaret för arbetet med hem och barn. 

För att kvinnor skall kunna delta i arbetslivet på lika villkor som män är det 

därför av avgörande betydelse att männens insatser i hemmet och deras prak

tiska ansvar för barnen ökar. 

Pappornas andel av uttagna dagar med föräldrapenning var år 1991 8, 1 % 

jämfört med 7,4 % året innan. 

Även om utvecklingen således går åt rätt håll är det fortfarande ur jäm

ställdhetssynpunkt en alldeles för liten andel nyblivna fäder som utnyttjar sin 

rätt till föräldraledighet. Hittills vidtagna åtgärder för att stimulera en sådan 

utveckling har inte varit tillräckliga. Jag anser att bredare satsningar nu behö

ver göras. 

Som ett första steg har regeringen hösten 1992 tillsatt en särskild arbets

grupp om papporna, barnen och arbetslivet. Dess uppdrag är att utarbeta 

förslag och modeller för att undanröja hinder för en mer allmänt utnyttjad 

pappaledighet. Arbetet skall vara avslutat senast i augusti 1994. I och med 

detta uppdrag har verksamheten i idegruppen (A 1987:A) för mansrollsfrågor 

upphört. 

Chefen för Socialdepartementet har tidigare i dag lagt fram förslag om att 

avsätta medel för särskilda informationsinsatser i syfte att stimulera pappor till 
ett ökat uttag av föräldrapenning. 

För egen del kommer jag att föreslå regeringen att avsätta vissa projektme

del från anslaget E2. Särskilda jämställdhetsåtgärder för ett fortsatt utveck

lingsarbete i syfte att stimulera förändringar i arbetslivet som ökar möjlig

heterna för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

Utbildning 

Valet av utbildning har stor betydelse för individens kommande yrkesliv och 

möjligheter till egen utveckling och försörjning. Innehållet i utbildningen och 
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utformningen av undervisningen ger förutsättningar för hur människor ut

vecklas och vilken tilltro de får till sina egna förmågor. Jag ser därför utbild

ningsfrågorna som en grundläggande del i jämställdhetspolitiken. 

Alla, oberoende av kön, skall ha möjlighet att välja utbildning och yrke uti

från sina personliga förutsättningar och intressen. Mycket återstår dock enligt 

min mening att göra för att nå det målet Under de senaste tio åren har det inte 

skett några stora förändringar i det könsbundna valet till gymnasieskola och 

högskola. Andelen kvinnliga forskare har inte nämnvärt ökat Innehållet i un

dervisningen och de läromedel som används präglas fortfarande av traditio

nellt könsrollstänkande. Trots att man genom forskning och försöksverksam

het idag har kunskaper om undervisningsmetodernas betydelse i jämställd

hetsarbetet undervisar de flesta lärare på ett traditionellt sätt. 

Den pågående reformeringen av utbildningsväsendet ger nya möjligheter 

att lyfta fram och accentuera jämställdhetsfrågorna. I skollagen (1990: 1477) 

och i prop. 1992/93: 1 om universitet och högskolor med förslag om ny hög

skolelag uttrycks jämställdhetsmålen tydligare än förut. De nya läroplanerna 

för grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning kommer 

att kunna ge goda förutsättningar för ett fortsatt aktivt jämställdhetsarbete. 

För att nå en förändring räcker det inte med de politiska ramar som anges 
centralt. Förändringarna måste ske lokalt på de enskilda skolorna. Det förut
sätter medvetna och kunniga lärare. Skolministern har tidigare idag föreslagit 

särskilda medel för bl.a. fortbildning av rektorer och lärare i samband med re
formerna inom skolväsendet Jämställdhetsfrågor bör få ett naturligt utrymme 

i dessa sammanhang. 
I de särskilda direktiven för Skolverkets fördjupade anslagsframställning 

för budgetåren 1994/95-1996/97 anges bl.a. att verket skall utforma en stra

tegi för utvärdering och utveckling av jämställdhetsfrågorna inom ungdoms

skolan. En sådan strategi bör bidra till att såväl Skolverket som de enskilda 
skolorna får ökade kunskaper om framgångsrika vägar för jämställdhets

arbetet. 
Chefen för Utbildningsdepartementet har tidigare i år tillsatt en särskild 

arbetsgrupp för att påskynda och stimulerajämställdhetsarbetet inom högsko

lan. Gruppens uppgift är att utarbeta förslag till konkreta åtgärder inom ut

bildning och forskning för att främja jämställdhet och därvid särskilt upp

märksamma rekryteringen av kvinnor till forskarutbildningen. 

Jag ser ovan beskrivna åtgärder som positiva och angelägna för att stimu

lera jämställdhetsarbetet inom utbildningsområdet. 

Kvinnorepresentation 

Arbetet med att öka kvinnors inflytande i beslutande församlingar kommer 

också i fortsättningen att vara ett prioriterat område inom jämställdhetspoli

tiken. Det är glädjande att kunna konstatera att hittills vidtagna åtgärder för att 

öka andelen kvinnor i statliga myndigheters styrelser givit påtagliga resultat. 

Målet om 30 procent kvinnor i dessa styrelser till år 1992 är nu uppnått. I de 

centrala och regionala styrelserna är andelen kvinnor sammanlagt 30 procent 
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Störst är ökningen i de centrala myndighets-styrelserna, där kvinnorna utgör 
36 procent, en ökning jämfört med föregående år med 5 procentenheter. 

Högst andel kvinnliga ordinarie ledamöter återfinns i styrelser under Kultur

departementet, 49 procent. 
I de regionala myndigheternas styrelser har ökningen inte varit lika mar

kant. Andelen kvinnor i dessa styrelser är nu 27 procent, mot 26 procent år 

1991. Kvinnorepresentationen varierar dock starkt mellan länen. En närmare 

redovisning av andelen kvinnor och män i de statliga myndigheternas styrel

ser lämnas i bilaga 12.13. 
I propositionen (1987/88:105, AU 17, rskr. 364) om jämställdhetspoliti

ken inför 90-talet föreslogs att frågan om en eventuell författningsreglering 

borde prövas om andelen kvinnor i dessa styrelser inte uppgick till minst 30 

procent år 1992 (prop. s. 66). Den ovan redovisade utvecklingen visar dock 

att det går att åstadkomma förändring på frivillig väg, under förutsättning att 

konkreta mål finns och att ett metodiskt arbete bedrivs för att nå de uppsatta 

målen. Enligt min mening är det mot denna bakgrund nu inte aktuellt att i lag 

reglera denna fråga. Jag vill emellertid framhålla att arbetet med att ytterligare 

öka andelen kvinnor i de statliga organen nu måste gå vidare, närmast mot 

målet om 40 procent kvinnor i dessa organ år 1995. Det är regeringens avsikt 
att med kraft driva dessa frågor. 

Även om det således inte finns skäl att uttryckligen reglera frågan i lag, bör 

enligt min mening myndigheternas ansvar när det gäller uppdrag förtydligas. 

Jag har därför för avsikt att senare föreslå regeringen vissa ändringar i för

ordningen (1984:803) om jämställdhet i statlig verksamhet. 

Den särskilda projektverksamhet i frågor som rör kvinnorepresentation, 

som tidigare pågått under tre år med medel från anslaget E2. Särskilda jäm

ställdhetsåtgärder, utvärderas för närvarande av två statsvetare. Utvärde

ringen beräknas kunna presenteras under våren 1993. En skrift om kvinno

representation kommer inom kort att ges ut av Kulturdepartementet. I skriften 

redovisas bl.a. erfarenheter från projektverksamheten, vilka kan utgöra ett bra 

underlag i det fortsatta arbetet för att öka kvinnors inflytande. 

Våld mot kvinnor 

Misshandel, sexuella övergrepp och övrigt våld mot kvinnor är det yttersta 

uttrycket för bristande jämställdhet, såväl mellan enskilda kvinnor och män 

som i samhället i stort. Våld mot kvinnor speglar också den obalans som rå

der i maktförhållandet mellan könen. En av de viktigaste uppgifterna, både 

inom ramen för jämställdhetspolitiken och andra politikområden, är därför att 

vidta åtgärder för att eliminera detta våld och för att stödja och hjälpa de kvin

nor som utsatts för våld. 

Ett flertal åtgärder har vidtagits på senare år i detta syfte. Insatserna har 

omfattat förebyggande åtgärder, straffskärpningar, förbättringar av det rätts

liga förfarandet och ett bättre stöd till brottsoffren. Stödet till det viktiga arbete 

som kvinnojourerna utför har fördubblats. Chefen för Justitiedepartementet 

har nu senast föreslagit skärpta straff för bl.a. ringa misshandel, ofredande 

19 Riksdage11 JC)92/93. I sam/. Nr /IJO. Bilaga 12 
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och sexuellt ofredande (prop. 1992/93:141), vilket stärker det straffrättsliga 

skyddet för bl.a. kvinnor som utsätts för våld eller hot om våld. 

Regeringen avser också att inom kort tillsätta en prostitutionsutredning. 

Ett flertal aktiviteter pågår för närvarande runt om i landet för att på olika 

sätt motverka våld mot kvinnor. En del av dessa är en följd av förslagen i 

propositionen (1990/91: 113, AU 17, rskr. 288) om en ny järnställdhetslag. 

Socialstyrelsen leder ett treårigt regionalt utvecklingsarbete som syftar till ett 

förbättrat samarbete i dessa frågor mellan myndigheter inom rättsväsendet, 

socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Projektet bedrivs i fem län: 

Kopparberg. Skaraborg, Söderrnanland, Blekinge och Stockholm. Det sam
ordnas lokalt av projektledare som är knutna till respektive länsstyrelse. Jag 

kommer an föreslå regeringen att Socialstyrelsen även för budgetåret 1993/94 

erhåller medel för detta arbete från anslaget E2. Särskilda järnställdhetsåtgär

der. 

Rikspolisstyrelsen har nyligen, i samarbete med Socialstyrelsen, Dom

stolsverket och Riksåklagaren, genomfört fortbildning av närmare 200 perso
ner från samtliga län inom r'åttsväsendet, socialtjänsten samt hälso- och sjuk

vården i frågor som rör våld mot kvinnor. Jag har erfarit att insatsen rönt 

intresse och att den fyllt ett stort behov hos dessa yrkesgrupper. De personer 

som nu utbildats skall i sin tur genomföra lokala utbildningsinsatser under år 

1993 i respektive län. 

I Stockholms. Göteborgs och Bohus, Malmöhus och Västernorrlands län 

pågår för närvarande försök med livvaktsskydd för särskilt hotade kvinnor. 

En utvärdering av verksamheten skall lämnas till regeringen senast den 

1 oktober 1993. 
Justitiekanslerns uppdrag att utvärdera bestämmelserna om olaga vålds

skildring (16 kap. lOb § BrB) kommer inom kort att redovisas till regeringen. 
Det finns, enligt min mening, fortfarande åtskilligt att göra för att motverka 

våld mot kvinnor. Det är angeläget att en helhetssyn på frågorna anläggs och 

att rättstillärnpande och andra myndigheters agerande står i samklang med in

tentionerna bakom gällande rätt och de värderingar som statsmakterna har gett 
uttryck för när det gäller våld mot kvinnor. Jag kommer att ägna dessa frågor 

särskild uppmärksamhet framöver. 

Kvinnor och EG 

EES-samarbetet och ett framtida svenskt medlemskap i EG kommer att kräva 

insatser av skilda slag inom ramen för järnställdhetspolitiken. Det blir fram

över tex. än mer angeläget att följa den rättsutveckling som sker inom EG på 

järnställdhetsområdet eftersom Sverige genom EES-avtalet måste följa EG:s 

lagstiftning även i dessa frågor. Därtill kommer att Sverige, genom avtalet, 

tillsammans med övriga EFfA-länder kommer att kunna vara med och på

verka utformningen av ny lagstiftning. 

Ytterligare ett direktiv har antagits sedan EES-avtalet framförhandlades. 

Direktivet (1992/85/EEC) berör hälsa och säkerhet i arbetet för gravida kvin

nor och innehåller bl.a. minimiregler om 14 veckors mödraledighet. Avsikten 
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är att detta direktiv, liksom ett stort antal andra nya EG-regler, skall fogas till 
EES-avtalet genom beslut i den gemensamma EES-kommitten. 

Även i övrigt kommer dessa frågor att kräva ökad uppmärksamhet. Det är 

angeläget att kunskaperna ökar om konsekvenserna för svenska kvinnor av 
EES-avtalet och av ett framtida svenskt medlemskap i EG. Delegationen för 
informationsinsatser om europeisk integration har fördelat medel till vissa 

kvinnoorganisationer för infonnationsinsatser av skilda slag. Jämställdhets
frågorna intar sin givna plats i de övriga informationsinsatser som planeras 
inom UD. Även Jämställdhetsombudsmannen (JämO) arbetar aktivt med in

formation m.m. om dessa frågor. 
Genom de möten och övriga kontakter som bl.a. europautrikeshandels

ministem och jag haft med företrädare för olika kvinnoorganisationer och 
andra har ett flertal önskemål och synpunkter kommit fram angående behovet 
av insatser som rör kvinnor och EG. För att möta det stora intresse som finns 
i samhället och underlätta den fortsatta debatten kring dessa frågor kommer 
jag bl.a. att avsätta medel för och initiera studier och information som berör 
olika aspekter av jämställdhetsfrågorna i ett EG-perspektiv. Avsikten är att 
under år 1993 anordna en större konferens om kvinnor och EG, till vilket 

bl.a. företrädare för EG-kommissionen, EG-parlamcntet m.fl. kommer att 
inbjudas för att infonnera om och diskutera jämställdhetsfrågor i ett Europa

perspektiv. Jag vill också i detta sammanhang nämna att den svenska 

nationalkommitten för EG:s arbetsmiljöår under år 1993 kommer att anordna 
en konferens i Sverige om kvinnors arbetsmiljö. 

Mot bakgrund av den vikt som lagstiftningsfrågorna har inom EG och den 
rättsutveckling som sker på området anser jag det angeläget an svenskajuris
ter m.tl ökar sin kunskap på området. Jag kommer därför att ta initiativ till ett 

rättsseminarium om EG:s jämställdhetslagstiftning med bl.a. företrädare för 
EG-domstolen, för i första hand de jurister som i sitt arbete har att beakta EG
rätten på jämställdhetsområdet i Sverige. För närvarande pågår också inom 

Kulturdepartementet ett arbete med en skrift om EG-rättcn på detta område, 

med referat och analyser av de viktigaste rättsfallen. Ett uppdrag kommer 
också att lämnas om en studie om vissa frågor som rör kvinnor och den of

fentliga sektorn i en EG-perspektiv. Jag ser också att det framöver kan finnas 
behov av något material som belyser regionalpolitiken ur ett kvinno- och EG
perspektiv. Andra behov kommer troligtvis att uppstå framöver och jag har 
självfallet en ständig beredskap för detta. 

Låt mig avslutningsvis konstatera att svensk jämställdhetspolitik ofta ses 
som ett föredöme bland många EG-länder. Det finns inom EG stora förvänt

ningar på vad Sverige som medlemsland kan komma att bidra med till gagn 

för kvinnor runt om i Europa. Det är därför viktigt att dessa frågor drivs med 

kraft, både nationellt och internationellt. Jag är också övertygad om att en 

ökad europeisk dialog om kvinnors villkor i samhället är värdefull även för 

svenska kvinnor. 
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Nordiskt och övrigt internationellt jämställdhetssamarbete 

I Nordiska ministerrådets jämställdhetskommitte (ÄK-JÄM) pågår arbetet 
med att förbereda den nordiska jämställdheL-;konferens som skall äga rum i 

Åbo, Finland, i augusti år 1994. Vid denna konferens skall bl.a. riktlinjer för 
det fortsatta nordiska jämställdhetssamarbetet diskuteras. Ett nordiskt Forum 
med temat Kvinnors liv och arbete kommer att äga rum parallellt med den of
ficiella konferensen. Forum organiseras bl.a. av de nordiska kvinno- och 
ungdomsorganisationema. Även baltiska kvinnor kommer att inbjudas till 

Forum. För att underlätta de svenska kvinnoorganisationernas medverkan i 
konferensen har regeringen lämnat ekonomiskt bidrag till den svenska plane
ringsgruppen för nordiskt Forum. 

Inom Europarådet har jämställdhetsfrågoma fått en mer framskjuten plats 

än tidigare, både innehållsmässigt och organisatoriskt. Aktuella frågor fram
över är bl.a. uppföljning av den tredje jämställdhetsministerkonferensen 

våren 1993 med våld mot kvinnor som tema, en studie om jämställdhet och 

demokrati, en europeisk kampanj om jämställdhet mellan kvinnor och män 
samt en studie om prostitution. 

Sveriges engagemang i det internationella jämställdhetssamarbetet gäller 
också OECD där Sverige deltar i organisationens arbetsgrupp om kvinnors 
roll i ekonomin. Inom ramen för gruppens arbete har bl.a. en rapport om 

kvinnors roll i strukturomvandlingen utarbetats. Rapporten, som har rönt stor 

uppmärksamhet, kommer under 1993 att kompletteras med en analytisk rap
port om kvinnor och 1980-talets omstruktureringar i arbetslivet Denna skall 

bl.a tjäna som underlag för en OECD-konferens i juni 1993 i Finland. Jag är 

övertygad om att dessa rapporter kommer att utgöra ett värdefullt bidrag till 
den fortsatta debatten om kvinnor och ekonomi och kommer därför att me.d
verka till en bred spridning av dem i Sverige. 

På svenskt initiativ och med bistånd av svensk expertis kommer också en 
OECD-rapport om Kvinnor, arbetsmiljö och hälsa att presenteras under 1993. 

Inom FN har ett arbete påbörjats för att få till stånd en internationell dekla
ration om våld mot kvinnor. Sverige har deltagit aktivt i arbetet med ett utkast 
till en sådan deklaration som skall diskuteras vid nästa möte med FN:s kvin

nokommission i mars 1993. Avsikten är au deklarationen skall antas av FN:s 

generalförsamling samma år. I övrigt fortskrider arbetet i FN:s kvinno

kommission med att förbereda nästa världskvinnokonferens som äger rum i 

Peking, Kina, den 4-15 september 1995. Sverige deltar aktivt i detta plane

ringsarbete i kommissionen. Formerna för det svenska deltagandet i världs
kvinnokonferensen bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

Sveriges tredje implementeringsrapport avseende FN-konventionen om 

avskaffande av all slags diskriminering av h·innor kommer inom kort upp till 
behandling i den kommitte (CEDA W) som har att övervaka att de stater som 

undertecknat konventionen lever upp till dess bestämmelser. Rapporten har 

utarbetats inom Kulturdepartementet på grundval bl.a. av underlag från 
organisationer och myndigheter. 
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E 1. Jämställdhetsombudsmannen m.m. 

1991/92 Utgift 

1992/93 Anslag 

1992/93 Förslag 

5 464 771 
6 046 ()()() 
6 576 ()()() 

Från anslaget betalas kostnader för Jämställdhetsombudsmannen (JämO) 

med kansli och för Jämställdhetsnämnden. 

Jämställdhetsombudsmannen 

JämO:s uppgifter och organisation framgår av jämställdhetslagen (1991:443) 

och av förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombuds

mannen. 

JämO har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksamheten 
inom områdena diskrimineringsärenden, aktiva jämställdhetsåtgärder, infor

mation och opinionsbildning. JämO visar i sin resultatanalys att myndigheten 

fyller de enligt instruktionen ålagda uppgifterna. De resultatmått som redovi

sas är huvudsakligen prestationsmått såsom antal diskriminerings-anmäl

ningar, enkätundersökningar, telefonintervjuer med allmänheten, arbetsplats

undersökningar och antal pressklipp. Positiva indikatorer på att uppställda 

mål nåtts är, enligt JärnO, bl.a. att antalet diskrimineringsanmälningar min

skar och att arbetsgivare för stora företag uttalar sitt stöd för jämställdhets
strävanden. 

JämO har under de senaste fem åren handlagt rrier än 260 diskrimine

ringsärenden. Flertalet av dessa har avskrivits på grund av att brott mot lagen 

inte kan påvisas. I 19 fall har förlikning nåtts. Sedan 1987 har JämO inte fört 

något ärende till avslut i arbetsdomstolen. JärnO noterar med tillfredsställelse 

att de fackliga organisationerna åtar sig alltfler ärenden. JärnO avser, bl.a. av 

resursskäl, an även fortsättningsvis begränsa antalet processer i domstol samt 
öka ansträngningarna för an uppnå förlikningar. 

Inom området aktiva åtgärder har utvecklingen visat på ett ökat behov av 

insatser såsom arbetsplatsundersökningar och projekt. Trots att arbetsgivarna 
visar en seriös och välvillig inställning till jämställdhetsfrågorna finns det få 

exempel på arbetsplatser med ett planlagt och aktivt jämställdhetsarbete. 

JämO konstaterar att den nya jämställdhetslagen kräver ökade insatser på 
området aktiva åtgärder och att myndighetens arbete i dessa frågor bör inrik

tas mot en ny - mer kvalitativt orienterad - nivå. 

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och de bedömningar som 

JämO kunnat göra i sin framtids- och resursanalys föreslås ingen ändring i 

verksamhetsinriktningen för den kommande treårsperioden. JämO anger två 

alternativ för hur den nuvarande verksamhetsinriktningen skall kunna utveck

las. Alternativ 1 innebär samma organisation som idag medan alternativ 2 in

nebär att JämO:s organisation förstärks genom att de medel som riksdagen 

anvisar under elfte huvudtitelns reservationsanslag E2. Särskilda jämställd-
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hetsåtgärder samt två tjänster från Kulturdepartementet förs över till myndig
heten. Alternativ 2 förordas av JämO. 

Sveriges närmande till EG ställer ökade krav på myndighetens kompetens. 

JämO begär i båda alternativen ökade resurser för kompetensutveckling inom 

det internationella områdeL Därutöver yrkas tillskott av medel för ett ökat lö

neutrymme, för information och rådgivning inom utbildningsomrädet samt 

för ett nytt telefonsystem. 

J ämställdhetsnämnden 

Jämställdhetsnämndens uppgifter framgår av jämställdhetslagen (1991:433) 

och av förordningen (l 991: 1437) med instruktion för Jämställdhetsnämndcn. 

Nämndens resursbehov torde enligt JämO inte komma att öka jämfört med 

anslaget för innevarande budgetår. JämO beräknar nämndens kostnader till 

200 000 kr per år för den kommande treårsperioden. 

Föredragandens överväganden 

Förslag 

Övergripande mål 

För den kommande treårsperioden skall de mål som framgår av 

jämställdhetslagen (1991:433) och av förordningen (1991:1438) med 

instruktion för Jämställdhetsombudsmanncn samt förordningen 

( 1991: 1437) med instruktion för Jämställdhetsnämndcn gälla. 

Resurser 
Ramanslag 1993194: 6 576 000 kr 

Planeringsram: 1993/94 1994/95 1995/96 
6 576 000 kr 6 576 000 kr 6 576 ()()() kr 

Resultatbedömning 

JämO:s fördjupade anslagsframställning visar. enligt min mening, att verk

samheten bedrivs med en sådan inriktning att verksamhetsmålen har upp

fyllts. Emellertid saknas underlag för att till fullo kunna bedöma effektiviteten 

i arbetet inom de olika verksamhetsområdena eftersom kostnaderna inte sär

redovisas. Därtill kommer att resultaten av arbetet med att förverkliga de 

övergripande målen för jämställdhet i arbetslivet inte på ett enkelt sätt låter sig 

mätas i ett kort perspektiv. 

JämO:s resultatanalys visar att antalet diskrimineringsärenden under den 

senaste femårsperioden minskat och att tendensen är att fackliga organisatio

ner tar över allt fler ärenden. Resultatanalysen visar vidare att myndighetens 
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informationsinsatser och övriga insatser på området aktiva åtgärder ökat un

der perioden. 
Resultatredovisningen är i huvudsak kvantitativ. Att bedöma kvaliteten och 

härleda framgångar i samhället på jämställdhetsområdet till just JämO:s 
insatser är, enligt min mening, förenat med stora svårigheter eftersom det 

finns många aktörer i arbetet för att främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män. 

Fördjupad prövning och slutsatser 

Övergripande mål enligt jämställdhetslagen (1991 :433) och förordningen 

(1991:1438) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen skall fonsätta 

att gälla för JämO:s verksamhet. Målen för jämställdhetsnämndens verksam
het framgår av förordningen (1991:1437) med instruktion för Jämställdhets

nämnden. 

Jag anser inte att det föreligger skäl att föreslå ändringar i myndighetens 

allmänna verksamhetsinriktning. Jag har tidigare i dag redovisat min syn på 

jämställdhetslagen som en instrument i arbetet med att förbättra kvinnors vill

kor i arbetslivet. 

Genom den nya lagen har JämO fått ett ökat tillsynsansvar när det gäller att 

bevaka om lagens regler om aktiva åtgärder efterlevs. Jag bedömer att JämO:s 

resurser behöver förstärkas på detta område under den kommande tre-årspc

rioden. För 1993/94 bör det i första hand ske genom omprioriteringar inom 
myndighetens befintliga resurser. Jag föreslår dock att 100 000 kr tillförs 

JämO för inköp av externa tjänster för utredningar och undersökningar som 

JämO i dag själv utför. Syftet är att frigöra en del av de fasta resurserna för 

det ökade tillsynsansvaret. Jag har också beräknat ökade medel för kompe

tensutveckling och ett nytt telefonsystem. 

Genom en ändring i JämO:s instruktion ålades myndigheten ansvar för in
formation och rådgivning också på utbildningsområdet. För budgetåret 

1991/92 ökades JämO:s resurser väsentligt. Bland annat tillfördes myndighe

ten medel för två tjänster. JämO fick också 800 000 kr för sin informations
och rådgivningsverksamhet, varav 500 000 kr utgjorde en engångsanvisning. 

Jag är inte nu beredd att tillskjuta ytterligare medel för informations- och råd

givningsverksamheten. Jag tar inte heller ställning till JämO:s förslag enligt 
alternativ 2 eftersom en samlad bedömning av resultaten av regeringens 

femåriga handlingsplan kommer att göras under budgetåret 1993/94. 

För Jämställdhetsnämnden har jag beräknat medel utifrån en oförändrat re

sursbehov. 

JämO:s behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 359 000 

kr, varav 159 000 kr avser ADB och 200 000 kr ett nytt telefonsystem. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av 

utgifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets 

budgetförslag. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 
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som bör tillämpas. JämO kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa 
denna modell. Myndigheten kommer därför att tilldelas ett räntekonto med 
kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget El. Jämställdhets
ombudsmannen m.m. förs till detta konto. 

Anslaget för JämO har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar 
som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, 
den ändrade finansieringsfonnen för Statshälsan, övergången till lån i Riks
gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Rikt
linjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 
2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition 
kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför 
avvika från det nu budgeterade beloppet 

Planeringsramen för perioden 1993/94-1995/96 har mot denna bakgrund 
beräknats till 19 728 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till lämställdhetsombudsmannen m.m. för budgetåret 1993/94 

anvisa ett ramanslag på 6 576 000 kr. 

E 2. Särskilda järnställdhetsåtgärder 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

12 501454 
10 556000 
10 556000 

Reservation 12 150 505 

Från anslaget betalas kostnader för särskilda jämställdhetsåtgärder som 
syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Inom ramen för den projektverksamhet som bedrivs med stöd av anslaget 
prövas nya metoder och modeller i jämställdhetsarbetet. 

Under budgetåret 1991/92 och andra halvåret 1992 har bl.a. 5 miljoner 
kronor beviljats till projekt m.m. för att motverka våld mot kvinnor samt ca 
2 miljoner kronor till projekt för att motverka sexuella trakasserier i arbets
livet. Övriga prioriterade områden har varit kvinnor och den europeiska 
gemenskapen samt löneskillnader mellan kvinnor och män. 

För budgetåret 1993/94 bör inriktningen vara fortsatt satsning på utveck
lings- och förändringsarbete som syftar till att främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män. För denna verksamhet beräknar jag 10 556 000 kr. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda jämställdhetsåtgärder för budgetåret 1992/93 anvisa 

ett reservationsanslag på 10 556 000 kr. 
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Bilaga 12.1 

Sammanfattning av rapporter m.m. från Statens kulturråd 
om ett vidgat deltagande i kulturlivet 

Genom beslut av regeringen den 21 april 1988 fick Statens kulturråd i upp

drag an samla och analysera erfarenheter som vunnits i arbetet för att aktivera 

nya grupper i kulturverksamheten. Under hösten 1990 överlämnade rådet till 

regeringen rapporten Att vidga deltagandet i kulturlivet. Ett diskussionsunder

lag (Rapport från Statens kulturråd 1990:4). Den utgör rådets huvudrapport 

och beskriver vanor, erfarenheter och förändringsbehov i ett helhetsperspek

tiv. Regeringen gav den 28 juni 1990 Kulturrådet i uppdrag att genom re

misser och andra åtgärder som rådet fann lämpliga fortsätta beredningen av 

den redovisning som rådet gjort i sin huvudrapport. 

Under första halvåret 1991 har Kulturrådet publicerat följande fyra delrap

porter, nämligen 1991:1 Teater. Dans, Film - 1991:2 Musik- 1991:3 Bild
konst, Museer, Kulturmiljövård, Arkiv -1991:4 Litteratur, Folkbildning, In
satser i olika miljöer. Rapporterna har utarbetats av Kulturrådets kansli. Riks

antikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet har svarat för sina 

resp. ansvarsområden. Tillgängliga forskningsresultat om kulturvanor har ut

nyttjats. En fördjupad undersökning har vidare beställts från SIFO. Hösten 

1991 publicerades en sammanfattning av samtliga rapporter med titeln Stra
tegi för vidgat deltagande i kulturlivet (1991 :8). 

Kulturrådet har i en skrivelse till regeringen den 24 mars 1992 redovisat de 

svar Kulturrådet fått genom att sända ut rapporterna om vidgat deltagande på 

remiss till samtliga kommuner, landsting, kulturinstitutioner. universitet och 

högskolor. I skrivelsen sammanfattas mycket översiktligt svaren och redovi
sas Kulturrådets bedömningar och planer för fortsatt bearbetning. Riksantik

varieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet har deltagit i utform

ningen av skrivelsen. 

I denna bilaga redovisas kortfattat innehållet i Kulturrådets skrivelse avse
ende dels remissinstansernas allmänna synpunkter på rapporterna dels Kul

turrådets bedömning och planering. I övrigt hänvisas till Kulturrådets olika 

rapporter. 

Remissinstansernas allmiinna synpunkter på rapponema 

Remissvaren som kommit in är mycket olika. Många är utförliga med detalje

rade redovisningar av egna erfarenheter och kommentarer till rapporterna. 

Andra är mer kortfattade. Man säger ofta att man tagit del av rapporterna och 

avser att använda dem i sill eget fortsatta arbete. Helt naturligt har det varit 

lättare för institutioner med ett mer avgränsat ansvarsområdet att ge konkreta 

svar än för kommuner med sitt breda ansvar. 

Följande remissvar från kulturförvaltningen i Laholms kommun speglar 

väl hur en klar majoritet av remissinstanscrna ser på rapporterna som helhet. 

"Kulturnämnden har med stort intresse tagit del av de fyra delrapporterna 'Att 

vidga deltagandet i kulturlivet'. Nämnden finner dem ambitiösa. innehållsrika 
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och inspirerande. I det framtida arbetet med att planera en utveckling av 
nämndens verksamhetsområden kommer rapporterna att vara en viktig del." 

De positiva synpunkterna överväger i förhållande till de negativa. Framför 

allt kommuner, museer och andra kulturinstitutioner understyrker rapporter
nas användbarhet som underlag för fortsatta diskussioner, vilket också varit 

ett av huvudsyftena. Många visar med exempel hur de redan har eller kommer 
att främja deltagandet i kulturlivet inom det egna ansvarsområdet i överens

stämmelse med tankegångarna i rapporterna. 

Även om flertalet av remissinstanserna välkomnar att Kulturrådet på rege

ringens uppdrag fokuserar deltagandet och publikarbetet finns en och annan 

som menar att andra problem inom kulturpolitiken är angelägnare just nu, 

t.ex. kvalitetsfrågorna. Några ifrågasätter också den del av regeringens direk

tiv som gick ut på att uppdraget inte fick leda till någon ökning av de offent
liga utgifterna för kultur. En huvudfråga som ställts är hur man bedriver kul

turverksamhet med hög kvalitet i en krympande ekonomi. Slutligen före

kommer att remissinstanser anser att uppdraget och Kulturrådets arbete inne
burit en för stark centralstyrning av ett området som måste betraktas som en 

angelägenhet för den enskilde eller att ett centralt organ inte kan ge uppdrag åt 

ett regionalt eller lokalt organ i dessa frågor. 
I övrigt kan de kritiska rösterna mot rapporterna i ett helhetsperspektiv 

sammanfattas i tre huvudpunkter: 

Rapporterna bekräftar bara det som redan är känt - det finns en brist på 

framtidsperspektiv och nya ideer. 
Vissa målgrupper t.ex. barn, samer, invandrare och funktionshindrade har 

inte tillräckligt uppmärksammats i analysen. 
Vissa verksamhetsområden har försummats eller tilldelats en alltför undan

skymd roll i analysen, Lex. körsång, arkitektur och hemslöjd. 

Landstingsförbundet beklagar att rapporterna utarbetats utan kontakter med 

representanter för den regionala kulturverksamheten för att få en bild av den 
förnyelseverksamhet som bedrivs där. 

Ett mindre antal remissinstanser har i allmänna ordalag avfärdat den modell 

som Kulturrådet haft som utgångspunkt för analysen. Som grund för detta 

har då i allmänhet anförts att den undersökning som gjordes av SIFO, och 

vars uppgift var att ge empiriskt underlag för modellen, kritiserats i mass
medier. Ingen av dessa kritiker har emellertid presenterat några alternativa 

modeller som skulle kunna vara mer ändamålsenliga för att systematisera en 

komplicerad verklighet. I gengäld har några remissinstanser framhållit att just 

denna modell inneburit ett nytänkande, som möjliggjort en överblick över 

problemområdet 

Endast Statens ungdomsråd har på ett seriöst sätt kunnat sätta fingret på 

några svagheter i modellen som handlar om svårigheterna att överföra ideal

typiska grupper till identifierbara målgrupper för aktivt publikarbete. 

En konsekvens av de vetenskapliga utgångspunkterna har uppmärksam

mats av Malmö kommun, som påpekar att förklaringar till människors delta

gande i kulturlivet främst sökts hos människorna själva - i termer av motiva

tioner och möjligheter - inte i verksamheternas innehåll eller i konsten som 
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sådan. Detts skulle innebära att analysen kommit att överbetona publikarbete 

på bekostnad av versamhetsförändringar i försöken att vidga deltagandet i 
kulturlivet Ytterligare ett antal remissinstanser har framhållit att de innehålls
liga och kvalitativa aspekterna kommit i skymundan. De menar därmed att 
bara verksamheterna har tillräckligt hög kvalitet kommer publiken att infinna 

sig. 
En annan förekommande synpunkt är att analysen av deltagandet fått en 

för stark kvantitativ slagsida - dvs. analysen bygger i för stor utsträckning på 

statistiska data Därmed skulle de kvalitativa aspekterna av deltagandet - t.ex. 

vilka värden som skapas och vilka upplevelser som kan framkallas - åsido

sättas. 
Det finns å andra sidan ett flertal remisser som betonar värdet av att få sta

tistiken om kulturvanorna i befolkningen och i olika delgrupper sammanfat

tade på det sätt som rapporterna redovisar. 
Sammanfattningar av remissinstansernas synpunkter inom olika konstom

råden redovisas inte här men kan erhållas av Kulturrådet. 

Kulturrådets bedömning och planering 

Ett viktigt syfte med remissomgången var att få en överblick över insatser på 

central nivå som kan vidtas för att främja syftet att vidga publiken. I det av

seendet har det åsyftade resultatet nåtts. En lång rad förslag och uppslag har 

redovisats. För Kulturrådet liksom för Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet 

blir den naturliga platsen för att redovisa sina ställningstaganden i de fördju

pade anslagsframställningama. 
I första hand gäller det för kulturmyndigheterna att se vad som kan göras 

inom ramen för de medel för stöd till bl.a. forskning, utvecklingsarbete och 
information man redan disponerar. 

I andra hand kommer förslag och uppslag att arbetas in i de fördjupade 

anslagsframställningarna i vad avser myndigheternas egna förvaltnings-, ut

vecklings- och forskningsanslag liksom stöden till institutionerna och organi

sationerna. 
I tredje hand kommer Kulturrådet och övriga kulturmyndigheter att syste

matiskt analysera vilka förslag som bör kunna tas om hand av andra myndig

heter eller av organisationer. 

Med utgångspunkt i erfarenheter samlade i rapporterna om och bearbetning 

av förslag och synpunkter som kommit in i remisserna har Kulturrådet arbetat 

fram en preliminär plan för fortsatt arbete med vidgat deltagande. Till grund 

för planen ligger också svaren på Kulturrådets enkät till kulturinstitutionerna 

angående deras barn- och ungdomsverksamhet Innehållet i planen redovisas 

i bilaga 12.3. 
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Bilaga 12.2 

Sammanfattning av uppdrag till Statens kulturråd om 
kulturinstitutionernas verksamhet för barn och ungdom 

Genom beslut den 28 juni 1990 uppdrog regeringen åt Kulturrådet att ta upp 
diskussioner med statliga och statsunderstödda kulturinstitutioner om deras 
insatser för barn och ungdom. I den till uppdraget bifogade promemorian 
formulerades ett antal frågeställningar som skulle beaktas i diskussionerna 

med kulturinstitutionerna: 
- att göra en redovisning av kulturinstitutionernas insatser för barn och ung

dom, 
- att redovisa institutionernas syn på sina uppgifter, 
- att beskriva erfarenheter av arbetet med barn- och ungdomskultur, 

- att redovisa planer för att omfördela insatserna till förmån för barn och 

ungdom. 
Det insamlade materialet skulle ligga till grund för en samlad bedömning 

av Kulturrådet när det gäller kulturinstitutionernas nuvarande och framtida in
satser för barn och ungdom. Eventuella förslag skulle rymmas inom nuva

rande ekonomiska ramar. 
Kulturrådet skickade i maj 1991 en skrivelse till samtliga statliga och stats

understödda kulturinstitutioner. Svaren har fördelat sig enligt följande: 20 av 
24 tillfrågade länsbibliotek har lämnat svar, 3 av 4 centrala musik- och teater

institutioner, 20 av 32 regionala musikinstitutioner, 16 av 23 regionala och 

lokala teater- och dansinstitutioner, 23 av 25 centrala museer m.fl. och 17 av 
26 regionala museer. Med utgångspunkt från de inkomna svaren har Kultur

rådet redovisat en sammanfattande bedömning av situationen. 

Svaren på Kulturrådets enkät 

Sammanfattande bedömning av utvecklingen 

Utvecklingen i stort 

Att verksamheten för barn i förskola och skola generellt skulle ha minskat vid 
institutionerna stämmer inte vad beträffar den period enkäten omfattar, dvs. 
t.o.m. budgetåret 1990/91. 

Publikantalet på verksamheter som avser barn i skol- och förskoleåldern 

har som helhet inte påtagligt förändrats på teater-, konsert- och museiinstitu
tionerna under 1980-talet. Med undantag för att antalet skolkonserter halve

rats har utbudet inte genomgått några större förändringar. Detta gäller landet 
som helhet. 

Enskilda institutioner uppvisar dock betydande uppgångar eller nedgångar 

i verksamheten. Det finns också stora skillnader mellan olika delar av landet 

med avseende på hur många barn och ungdomar som i en region blir delak

tiga i institutionernas utbud i förhållande till det totala underlaget av barn och 

ungdomar. 
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I fråga om folk.bibliotekens utlåning av litteratur för barn och ungdom har 
en tydlig minskning skett under senare hälften av 80-talet, helt parallellt med 

utlåningen av vuxenlitteratur. 

Den mekanism som beskrivits av teaterkostnadsutredningen, dvs. att kost

naderna inom en personalintensiv verksamhet ökar snabbare än inflationen, 

torde gälla även på andra kulturområden. Minskad verksamhet och minskade 

publik.siffror för vissa kulturinstitutioner avspeglas också i verksamheten för 

barn och ungdom. Många kulturinstitutioner är beroende av att exempelvis 

föreställningar köps av skolor och förskolor. Dessa har i sin tur på senare tid 

fått sämre möjligheter att köpa. Det decentraliserade budgetansvaret inom 

skolväsende och barnomsorg har inte inneburit ökade resurser för teater, 

konserter och museibesök utan snarare tvärtom. 

En annan förklaring till minskad verksamhet vid vissa institutioner är att 
man där kan ana en konkurrens mellan konstnärlig verksamhet för vuxna och 

arbete med barn och ungdom. 

Ytterligare en förklaring är ungdomarnas minskade intresse för kulturinsti

tutionernas verksamhet. Deras uppmärksamhet riktas i stället mot kulturutbu

det i medierna - särskilt bild- och ljudmedier. Här har kulturinstitutionerna 

inte alltid lyckats finna former att möte ungdomarnas behov och intressen. 

Detta gäller speciellt för teatern och museerna. 

Ambitiösa satsningar 

Satsningen på barnkultur i Sverige är väl känd och sannolikt mer ambitiös än 

på många andra håll i världen. Det underströks också av Europarådets exami

natorer när de konstaterade "att barn länge varit den viktigaste målgruppen när 

det gällt att bygga upp en ny publik". De ansåg det "tydligt att den svenska 
kultursatsningen på barn lagt grunden till en allmän förtrogenhet med kultur

livet, som blir kvar i vuxen ålder och sprids allteftersom generationerna avlö

ser varandra. Olyckligtvis står det också klart att ungdomen upphör med en 
stor del av sina kulturaktiviteter när de slutar skolan". Denna sammanfattning 

beskriver några av de ambitioner som man haft på detta område men också 

problemet med ungdomarnas minskade intresse för kulturinstitutionernas 
verksamheter. 

Stort engagemang 

Det dominerande intrycket av enkätsvaren är ett bibehållet stort engagemang 

för barnverksamheten. Institutionernas målsättning och syn på den verksam

het som vänder sig till förskolebarn och skolbarn visar en hög ambitionsnivå 

inom alla områden, vilket är utomordentligt glädjande. När det gäller verk

samhet för ungdomar, i den mån sådan finns, är många av institutionerna vill

rådiga och osäkra. Man har inte hittat former och metoder för att nå dessa 

grupper. Det bekräftar den kritik som framförts när det gäller institutionernas 

bristande insatser för ungdomsgruppema, framför allt för de ungdomar som 

lämnat skolan. 
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Bristande framforhållning 

Få institutioner tycks enligt svaren ha någon aktiv framförhållning inför de 
förändringar som kulturlivet kan stå inför. Sedan enkäten besvarats har den 
ekonomiska krisen skärpts i många kommuner med neddragningar av verk

samheter som följd eller överhängande hot om sådana. Folkbiblioteken tillhör 
det område som nu direkt drabbas av förändringarna. Flera institutioner hän

visar när det gäller dessa frågor till Kulturrådet och framhåller behovet av 

stöd och hjälp med att utveckla strategier inför en osäker framtid. 

Kulturinstitutionernas syn på barn- och ungdomsverksamheten 

Institutionerna har genomgående en positiv syn på barn- och ungdomsverk
samheten. Några framhåller dock att det finns en konkurrens mellan verk
samheter för barn och verksamheter för vuxna och därav följer svårigheter att 

hävda satsningar på barn- och ungdomsområdet. Anledningarna kan vara 
ekonomiska - kommunerna anser sig inte ha råd att låta barn och ungdom få 

del av kulturen. Men det kan också handla om bristen på motivation eller 

intresse inom institutionen för att göra verksamhet för barn och ungdom. 
Några kulturinstitutioner framhåller vikten av att ha chefer med ett genuint 
intresse att utveckla speciellt barn- och ungdomsverksamheten. 

Formulerade mål eller handlingsprogram för barn- och ungdomsverksam
heten finns framför allt hos bibliotek, teatrar och musikinstitutioner/stiftelser. 
Inom museiområdet är det inte lika vanligt, på sina håll är man på gång med 

ett sådant arbete. 
Kulturinstitutionerna anser överlag att barn och ungdom är viktiga mål

grupper. Bland dessa är förskolebarn och skolbarn prioriterade. Invandrar

barn och handikappade barn uppges vara angelägna grupper för flera av insti
tutionerna, främst biblioteken. Verksamheter för äldre ungdomar, exempelvis 
gymnasister och de ungdomar som lämnat skolan kräver särskilda insatser. 
De flesta institutioner framhåller dock inte speciellt ungdomsgruppema. 

Kulturinstitutionernas erfarenheter 

Över huvud taget redovisas mestadels positiva erfarenheter av barn- och ung
domsverksamheten. Misslyckanden finns knappast nämnda i materialet. Det 
är många erfarenheter som är gemensamma för samtliga konstområden, ex

empelvis svårigheterna att hitta bra samverkansformer med skolan. Den eko
nomiska situationen i kommunerna som innebär minskad efterfrågan blir ett 

alltmer överskuggande problem. Ungdomarnas minskade intresse för kultur

institutionernas verksamheter är likaså ett problem för många av institutio

nerna. 
Metoderna skiljer sig när det gäller målgrupper (förskolebarn, skolbarn 

och ungdom) och för olika konstområden. Det går inte att ge en generell be
skrivning av alla metoder som praktiseras. Varje konstområde utvecklar sina 

metoder. 
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Samverkan med barnomsorg, skola och fritidsverksamhet är ett måste för Prop. 1992/93: 100 
institutionerna på lokal nivå. Men man återkommer ständigt inom alla områ- Bil. 12 
den till svårigheterna att hitta ingångar till skolan, speciellt i den situation som 
nu råder i kommunerna. Få institutioner uppger samarbete med föreningsliv 
och folkbildning. 

Samverkan på regional nivå sker mestadels i formella eller infonnella sam
arbetsgrupper. För att utveckla kvalitet, kompetens och för erfarenhetsutbyte 
finns samarbete mellan institutionerna inom det egna konstområdet och 

mellan olika konstområden. Många uppger att enskilda konstnärer och fria 

grupper är viktiga för att utveckla den egna verksamheten. Internationella 
kontakter eller behovet av sådana nämns över huvud taget inte i svaren från 

institutionerna. 
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Bilaga 12.3 

Sammanfattning av Statens kulturråds plan för vidgat 
deltagande i kulturlivet samt Riksarkivets, 
Riksantikvarieämbetets och Svenska Filminstitutets 
bedömningar inom sina resp. verksamhetsområden 

Statens kulturråds plan 

Med utgångspunkt i erfarenheter samlade i rapporterna om och bearbetning av 

förslag och synpunkter som kommit in i remisserna har Kulturrådet arbetat 

fram en preliminär plan för fortsatt arbete med vidgat deltagande. Till grund 

för planen ligger också svaren på Kulturrådets enkät till kulturinstitutionerna 
angående deras barn- och ungdomsverksamhet. 

Syftet med planen är att främja publikarbetet inom kulturinstitutioner och 

organisationer och att underlätta deras samverkan med förskolan, skolan, 

högskolan och folkbildningen samt med olika intresseorganisationer t.ex. in

vandrarorganisationer, handikapporganisationer och turistfrämjande organi

sationer. Grundvalen för planen är forskning, kunskapsspridning och erfa

renhetsutbyte samt att utveckla metoder för att stimulera till vidgat deltagande 

i kulturlivet. En viktig del är också relevant utbildning för ändamålet. 

Planen sammanfattas i följande huvudpunkter. 

Förstärkt samverkan mellan f..."Ulturliv och skola 

Skolans hela regelsystem håller på att göras om. Ett större ansvar läggs på 

lokal nivå. Kulturliv och skola behöver finna fonner för kontakter i den nya 

situationen. Nya samverkansfonner behöver utvecklas. Kulturrådet kommer 

att samarbeta med pedagogisk expertis inom och utom Skolverket, låta utar

beta skrifter och stödja utvecklingsprojekt. 

Kulturprogram för ungdomnr som slutat skolan 

Många ungdomar minskar sin kulturaktivitet då de lämnar skolan eller studi

erna. Det behövs kulturverksamheter som är förankrade i olika ungdoms
gruppcrs speciella förutsättningar och behov. Programidcer kan lämpligen ut

vecklas i samverkan mellan Kulturrådet, Statens ungdomsråd och vetenskap

lig expertis på ungdomskulturer. 

Fortbildning a1· personal inom kulturområdet 

Ett ökat medvetande inom institutioner och organisationer om betydelsen av 

insatser för vidgat deltagande. Många efterlyser bättre kunskaper om förut

sättningar och metoder i arbetet. Det behövs fortbildningsmöjligheter för 

yrkesverksamma inom kulturområdet. Fortbildningskurser av denna typ är 

kanske främst en uppgift för studieförbunden. Men även högskolan torde ha 

möjligheter att delta med kurser av olika typer för yrkesverksamma inom 

kulturområdet. 
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Kulturpedagogik och marknadsföring i högskolornas grundutbildning 

Även högskolans kultur- och kulturvetarutbildning måste reformeras. Den 
kommande generationen av kulturskapare och kulturtjänstemän måste i större 

utsträckning än föregående generationer i sin grundutbildning kunna komma i 

kontakt med sociologiska, psykologiska och pedagogiska fakta och teorier av 

betydelse för publikarbete inom kultursektorn. Kulturskapare och annan per

sonal inom kulturinstitutioner och kulturadministration behöver det slags ut

bildning i kulturpedagogik och marknadsföring som är vanlig i andra delar i 

Europa. 

Metodutveckling 

Det behövs metodutveckling inom publikarbetet Behoven är olika inom olika 

konstarter och kultursektorer. Särskilt behövs mer kunskap om hur person

kontakter och nätverk utvecklas. Informations- och marknadsföringsmetoder 

behöver utvecklas också för särskilda miljöer och publikgrupper som t.ex. 

handikappade. 

Förbättrad information och erfarenhetsutbyte 

Om nya metoder utvecklas och de inte når de berörda så har litet vunnits. 

Kulturrådet och andra kulturmyndigheter har en viktig uppgift att sprida erfa

renheter och framgångsrika arbetsformer och modeller. Kulturrådet har en 

särskild roll att följa och informera om utvecklingen av kulturvanorna. 

Forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete 

I remissvaren har nämnts rader av frågor där man efterlyser mer kunskap som 

bara kan skaffas genom forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete. Kul
turrådet lägger fram konkreta planer i sitt underlag för 1993 års forsknings

proposition. 

Särskilda insatser för språkliga och kulturella minoritetsgrupper 

Sve.rige är i dag ett mångkulturellt samhälle. Detta skall speglas i planen för 

vidgat deltagande. Detta är viktigt för de olika minoritctsgrupperna men också 

för att de kulturmönster som är osynliga för de flesta svenskar lyfts fram. 

Riksarkivets bedömning för arkivområdet 

Arkivväsendet utgör på annat sätt än övriga kulturområden en helhet under 

Riksarkivets direkta ledning. Riksarkivet har därför valt att göra en samlad 

bedömning, som täcker åtgärder på lokal, regional och central nivå över Att 

vidga deltagandet och för frågan om arkivens verksamhet för barn och 

ungdom. 

Riksarkivet ställer sig bakom de allmänna beskrivningar, analyser och 

ställningstaganden som Kulturrådet har fört fram i skrivelsen till regeringen. 
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Det redovisade arbetet har utgjort ett positivt steg framåt när det gäller 
arkivens kulturverksamhet 

Samverkan mellan kulturinstitutioner och med studieförbund samt andra 
folkbildande organisationer blir allt väsentligare med tanke på krympande 
resurser. 

Remissinstanserna inom arkivområdet visar, enligt Riksarkivet, att det 
finns både kompetens och vilja att öka arkivinstitutionernas folkbildningsin
satser och att anpassa verksamheten till dagens samhälle. Det gäller både stat
liga, kommunala och enskilda arkiv, i första hand folkrörelsearkiv och före

tagsarkiv. Det som saknas är vissa grundförutsättningar. 
Både statliga, kommunala och enskilda arkiv behöver bevaras/vårdas, dvs. 

ytterligare inventeras, ordnas och förtecknas, innan de kan tillgängliggöras 

enligt Arkivlagen och Arkivpropositionen. Stora balanser finns i dag. inte 
minst beträffande de enskilda arkiven. 

Teknikstöd måste vidareutvecklas för att förteckna och registrera arkiv, 

sprida information om var man söker arkiv, reproducera frekvent efterfrågade 
arkiv för spridning samt marknadsföra och levandegöra arkiv. 

För att vidga deltagandet i kulturlivet krävs bl.a. följande: 

Initiativ av Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet i form av 
attitydpåverkan på kommuner och landsting. Kommunarkivens roll i kultur

verksamheten måste klart formuleras. 
Varje regional och lokal arkivinstitution bör planera och systematisera sin 

kulturverksamhet och utveckla den egna kompetensen i fråga om kunskap 

och teknikstöd. 

Arkivinstitutionernas resurser för att bevara och fysiskt vårda, att ordna 
och förteckna/registrera arkiven, dvs. göra dem användbara, är överlag så 
små att en omprioritering från delmålet bevara/vårda arkiv inte kan ske till 

förmån för tillhandahålla och levandegöra. 

Riksantikvarieämbetets bedömning för kulturmiljöområdet 

De synpunkter som framförts på rapporten inom kulturmiljövårdens område 
ger stöd åt förslagen an förstärka den initierande, stödjande och uppföljande 
verksamheten på central nivå. Verksamheten bör bl.a. inriktas på 

att främja kulturmiljövården i skolan liksom inom hembygdsrörelsen och 
folkbildningen genom att 

- initiera och stödja metodutvecklingsprojekt 

- framställa studie- och undervisningsmaterial 
- samla och sprida erfarenheter 

att främja utvecklingen av kulturmiljöer och kulturminnen som besöksmål 
genom att 

- ge ekonomiskt stöd till insatser för att göra dem tillgängliga och attraktiva 
för en bred publik 

- initiera och stödja metodutvecklingsprojekt 
- samla och sprida nationella och internationella erfarenheter. 
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Svenska Filminstitutets bedömning av filmområdet 

Insatser på filmområdet regleras genom ett avtal mellan staten och film- och 
videobranschen. På så sätt delar staten ansvaret med övriga aktörer på områ

det. Ett nytt filmavtal har nyligen slutits mellan staten och företrädare för 

branschen. 

Filminstiti.Itet pekar särskilt på vikten av följande åtgärder: 

- ökade insatser för lansering och marknadsföring av film och särskilt av 

svensk film 

- förstärkning av Filminstitutets roll för att öka förmågan till flexibel anpass

ning av åtgärder och resurser för aktuella insatser under avtalstidens gång 

- insatser för att stärka filmens och biografernas roll i det lokala kulturlivet. 

Som underlag för kommuners, biografägares och filmföreningars gemen

samma planering genomförs för närvarande på Filminstitutets initiativ en riks

täckande kartläggning av film- och biografsituationen på lokal nivå 

- etablerandet av en fast regional struktur på filmområdet 

- bibehållandet av centrala resurser för stöd till upprustning av biografer, 

breddning av filmrepertoaren, lokal filmkulturell verksamhet för barn och 

ungdom samt lokalt arbete med video 

- etablerandet av regionala filmverkstäder. 

Filminstitutet ser det som naturligt att förstärka de centrala insatserna för 

att fördjupa och bredda intresset för film och biografer över hela landet. Möj

ligheterna att se film på biograf bör finnas i alla kommuner. Det förutsätter 

nära samverkan mellan offentliga organ som stat och kommun samt företag 

och föreningar inom filmområdet. 
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Bilaga 12.4 

Sammanfattning av Statens kulturråds förslag om 
huvudmannaskapet för Södra teatern och det framtida 
utnyttjandet av Södra teatern 

Regeringen uppdrog den 6 februari 1992 åt Statens kulturråd att - med beak

tande av vad som uttalats i 1992 års budgetproposition - utreda och lämna 

förslag om huvudmannaskapet för Södra teatern och det framtida utnyttjandet 

av teatern. Kulturrådets slutsatser sammanfattas enligt följande: 

Inledning 

Utredningen understryker den centrala roll som en statlig gästspelsscen spelar 

i ett teaterliv som allt mer präglas av internationellt utbyte och nya produk

tionsforrner inom och utanför de lokaldrivande teatrarna. Det finns också ett 

klart kulturhistoriskt intresse i att bevara Södra teatern som en offentlig och 

publik gästspelsteater. En genomgång av föreställningsverksamheten vid 

Södra teatern ger en bild av mångfald såväl beträffande producenter som 

genrer. Det är angeläget att denna mångfald kan bestå också i framtiden och 

att kvaliteten på gästspelsverksamheten ytterligare kan stärkas. 

En statlig gästspelsscen i Stockholm utgör också ett viktigt kulturpolitiskt 

instrument för att sprida teaterföreställningar i övriga landet. Det är vanligt att 

projekt planeras med utgångspunkt från premiär på Södra teatern varefter 

produktionerna går ut på turne i andra delar av landet. Den mediaexponering 

som en Stockholmspremiär normalt innebär kan i förlängningen användas för 

marknadsföring gentemot arrangörer och publik utanför Stockholm. 

Direktiven till utredningen begränsar sig till att utreda och lämna förslag 

om huvudmannaskapet för och det framtida utnyttjandet av Södra teatern. 

Mot bakgrund av föredragande statsrådets uttalande i 1992 års budgetpropo
sition att " ... man bör undersöka möjligheten till ett samutnyttjande av Södra 

teatern för flera intressenter, där bl.a. både Operahögskolans behov av en 

scen för föreställningar och Operans behov av en andra scen bör kunna beak
tas" har särskild vikt lagts vid att undersöka förutsättningarna för ett gemen

samt ansvarstagande för Södran av flera intressenter. 

Det har inte varit utredningens uppgift att göra en noggrannare analys av 

Södra teaterns bidragsbehov för de närmaste åren. Teaterns ekonomiska utfall 

är beroende av repertoarplanering och andra för utredningen okända faktorer. 

Verksamheten har under senare år haft en sund ekonomi och det statliga an

slag som i dag utgår bör kunna ligga till grund för kommande medelstilldel

ning. För att möjliggöra en utökad internationell verksamhet föreslår utred

ningen dock att statsbidraget för 1993/94 förstärks med ca 1 miljon kronor. 

lluvudrnannaskap 

Utredningen konstaterar att verksamheten vid Södra teatern fungerat väl 

under det nuvarande huvudmannaskapet. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 

309 



Av intressenterna för Södra teatern säger sig Operan, Riksteatern, Opera
högskolan och Teatercentrum vilja delta i en ny organisation för Södra tea

tern. Intressenterna menar att staten måste ta ett eget ekonomiskt ansvar för 
Södra teaterns verksamhet och ingen är beredd att skjuta till resurser från den 
egna institutionen i händelse av uppkomna underskott. Utredningen konstate

rar att sådana garantier svårligen kan lämnas. Utredningen konstaterar också 
att det inte heller av andra skäl finns förutsättningar att åstadkomma ett 
huvudmannaskap baserat på de tre statliga teatrarna Operan, Dramaten och 
Riksteatern. Dramaten säger sig inte ha behov av scener utanför det egna 

teaterhuset och anser heller inte att det ligger i nationalscenernas intresse att ta 
ett gemensamt ansvar för statens gästspelsscen. Operan har till skillnad mot 

Dramaten behov av en andrascen för framför allt barn- och ungdomsrepertoa

ren men uppger att man under rådande anslagsförhållanden inte har råd att 
spela på Södra teatern i den omfattning som man skulle vilja. Riksteatern 

känner som nationellt turnerande teater med tyngdpunkt lagd på verksamhet 

utanför Stockholm inte heller något direkt kulturpolitiskt ansvar för en gäst
spelsscen i Stockholm. 

Utredningen har kommit fram till att Södra teatern förvaltas väl under det 
nuvarande huvudmannaskapet och att det från konstnärliga och administrativa 
utgångspunkter i nuläget knappast går att konstruera en bättre fungerande 

förvaltning för en statlig gästspelsscen. Mot bakgrund av detta samt att det 

inte gått att få stöd för planerna på ett gemensamt huvudmannaskap mellan 

övriga statliga teatrar, föreslår utredningen att Riksteatern ges i uppdrag att 

tills vidare kvarstå som ensam huvudman för Södra teatern. 
Utredningen anser dock att det på sikt bör bli ett gemensamt ansvar för de 

helt statligt finansierade teatrarna att driva Södra teatern. Förutsättningarna för 
ett samlat huvudmannaskap mellan Operan, Dramaten och Riksteatern bör 
därlör prövas på nytt vid en senare tidpunkt. 

Operahögskolan 

I likhet med flertalet remissinstanser avstyrker utredningen förslaget i Gunilla 

Lagerbielkes utredning om att erbjuda Södra teatern till Operahögskolan. 
Operahögskolans publika verksamhet är inte av den omfattningen att den mo

tiverar ett teaterhus av Södra teaterns storlek. Det är emellertid viktigt att 

Operahögskolan ges fortsatta möjligheter att genomföra uppspel på Södra 

teaterns scener. 
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Bilaga 12.5 

Förteckning över remissinstanser och sammanställning av 
remissyttranden över Statens kulturråds förslag om 
huvudmannaskapet för Södra teatern och det framtida 
utnyttjandet av Södra teatern 

Remissins tanser 

Efter remiss har yttranden över utredning av Statens kulturråd om Södra tea
tern avgetts av Operahögskolan, Svenska riksteatern, Operan och Teater

centrum. 

Synpunl..1er på utredningens förslag 

Operahögskolan påpekar att Operahögskolans behov av scen och repetitions

utrymmen är skriande och att detta inte har tagits på allvar av utredningen. 

För Operahögskolan är det oväsentligt vilken huvudman Södra teatern har 

under förutsättning att Operahögskolan ges garantier för tillgång till Södra 

teaterns scen under begränsade, i god tid avtalade perioder, till dess skolans 

scenfråga slutgiltigt lösts och för kostnader som motsvarar en högskolas 

budget. 

Svenslw riksteatern anser att det finns många skäl som talar för en fast 

gästspelsscen i Stockholm. Om Riksteatern skall ta på sig ett fortsatt huvud

mannaskap för Södra teatern måste detta kopplas till att det ges ekonomiska 

resurser för en gästspelsscen värd namnet. Riksteatern är beredd att under 

ytterligare en tid ta på sig huvudmannaskapet under förutsättning att det ges 
möjligheter att där bedriva en väl fungerande internationell och nationell gäst

spelsverksamhet. För att möjliggöra detta krävs att statsbidraget till Södra tea

tern påtagligt förstärks. Det bör vidare klart framgå att Riksteatern gör detta 
på regeringens uppdrag. Riksteatern anser vidare att man på sikt bör ta upp 

förnyade diskussioner som skall syfta till att hitta andra och bättre former för 

huvudmannaskapet för Södra teatern. 
Operan framför att man inte har någonting att tillägga utöver de synpunkter 

som lämnats till utredningen. 
Teatercentrum har inget att erinra angående ett fortsatt huvudmannaskap av 

Riksteatern för Södra teatern. Teatercentrum vill dock när det gäller program

verksamheten trycka på den stora vikt Södra teatern har för Teatercentrums 

grupper när det gäller gästspel, både av grupper verksamma i Stockholm och 

när det gäller grupper utifrån övriga landet. 
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Bilaga 12.6 

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1991:31) Statens 
arkivdepåer, en utvecklingsplan till år 2000 

Utredningens slutsatser och förslag kan sammanfattas på följande sätt. 

Uppdraget 

Kommittens uppdrag har varit att utarbeta en plan för försörjningen av statliga 

arkivdepåer. Planen skulle behandla vilka depåutrymmen och övriga resurser 

som de statliga arkivmyndigheterna kan beräknas behöva under i första hand 

1990-talet. Inom utredningsuppdragets ram har även ingått att beakta de re

sursbehov folkbokföringens framtida förvaring föranleder. 

Leveransbehov 

Riksarkivet och landsarkiven förvarar för närvarande drygt 300 000 hyllme

ter arkivhandlingar i sina depåer. Utrymmet för att ta emot ytterligare hand

lingar är obetydligt samtidigt som leveransbehovet till arkiven uppgår till ca 

10 000 hyllmeter årligen under 1990-talet. Därtill kommer ca 20 000 hyllme

ter folkbokföringsarkiv samt vissa enskilda arkiv. Sammanlagt bedömer 

kommitten att ytterligare depåutrymme om ca 140 000 hyllmeter behövs för 

att Riksarkivet och landsarkiven under den närmaste tioårsperioden skall 

kunna ta emot dessa arkiv. Utöver detta tillkommer de behov av arkivdepåer 

som affärsverken har. 

Kommittens beräkningar utgår från att tillväxten av pappershandlingar 

successivt kommer att avta på grund av ökad användning av teknikberoende 
medier (ADB, mikrofilm m.m.). 

Mikrofilmning 

Kommitten har prövat förutsättningarna för att begränsa behoven av depåut

byggnad genom överföring av arkiv på papper till mikrofilm (ersättnings

mikrofilmning). men har funnit att detta endast är ekonomiskt försvarbart i de 

begränsade fall då handlingarna riskerar att förstöras eller används mycket 

frekvent i låne- och forskningsverksamheten. 

Depåutbyggnad 

För att depåutrymmena hos de statliga arkivmyndigheterna skall räcka för att 

under 1990-talet k.11nna ta emot handlingar från myndigheter i den omfattning 

som kan bedömas erforderlig behövs en utökning av depåkapaciteten med 

närmare 50 %, motsvarande ca 140 000 hyllmeter. Därtill kommer de even

tuella behoven föranledda av förändringarna av affärsvcrksstrukturen. 

Kommitlen har inte funnit några avgörande forsknings- eller kulturpoli

tiska skäl för att föreslå att en sådan utbyggnad skall ske i första hand genom 

en uppdelning av nuvarande landsarkivdistrikt och etablering av nya lands-
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arkiv. Den tekniska utvecklingen innebär att forskare och andra i framtiden 
inte i samma utsträckning som tidigare personligen behöver besöka lands

arkiven för att ta del av det mest efterfrågade arkivmaterialet. 
Samtidigt gör kommitten bedömningen att det finns skäl att beakta det 

ökande intresset för arkivfrågor hos andra huvudmän och att tillvarata de 

möjligheter till samverkan som kan finnas genom lokala och regionala initia

tiv. Sådana förutsättningar bedömer kommitten föreligger i Vännlands län. 

Man föreslår därför en samverkan med Värrnlandsarkiv i Karlstad i syfte att 

skapa en landsarkivfunktion för Värmlands län. Detta skulle samtidigt inne

bära en avlastning för Göteborgs landsarkivdistrikt. 

Vidare noterar kommitten att flera intressenter lagt fram förslag om att dela 

upp Vadstena landsarkivdistrikt i ett antal mindre distrikt. Kommitten bedö

mer därvid alternativet att tillskapa ett landsarkiv för sydöstra Sverige, genom 

en utbrytning av Kronobergs och Kalmar län ur Vadstena landsarkivdistrikt 

och Blekinge län ur Lunds landsarkivdistrikt, vara särskilt intressant. Detta 

alternativ bör prövas innan någon fortsatt utbyggnad av Vadstena landsarkiv 

sker. 

Beträffande stadsarkiven i Stockholm och Malmö, vilka har landsarkivs 

funktion i sina resp. kommuner, föreslås följande. Stockholms stadsarkivs 

landsarkivfunktion utökas till att omfatta hela länet för att därigenom avlasta 

Uppsala landsarkiv, som har det i särklass största landsarkivdistriktet. Vidare 

att Malmö stadsarkiv upphör att vara landsarkiv och ges rollen att vara en 

depå under Lunds landsarkiv, vars distrikt därvid utvidgas till att omfatta hela 

Malmöhus län. 

I övrigt föreslår kommitten en allmän utökning av arkivdepåerna för såväl 

Riksarkivet som landsarkiven. 

Ökat ansvar för landsarkiven 

Kommitten föreslår att arkiven från hovrätter, kammarrätter, försäkringsrätter 
samt från universitet och högskolor avlämnas till landsarkiv istället för till 

Riksarkivet. Depåansvaret för ADB-upptagningar från regionala och lokala 

myndigheter bör likaså föras över från Riksarkivet till landsarkiven. 

Resursbehov 

Kommitten har beräknat de resursbehov som föreligger. Detta bland annat i 

fonn av nyckeltal för att beräkna kostnaderna för långsiktig arkivförvaring. 
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Bilaga 12.7 

Förteckning över remissinstanser och sammanställning av 
remissyttranden över betänkandet (SOU 1991:31) Statens 
arkivdepåer, en utvecklingsplan till år 2000 

Remissins tanser 

Efter remiss har yttranden över utredningen avgetts av Domstolsverket, Göta 
hovrätt, Datainspektionen, Krigsarkivet, Riksåklagaren, Riksförsäkrings
verket, Riksskatteverket, Byggnadsstyrelsen, Riksarkivet efter hörande av 
landsarkiven, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer, Uni
versitets- och högskoleämbetet efter hörande av universitet och högskolor, 

Statskontoret, Länsstyrelsernas organisationsnämnd, Dialekt-, ortnamns- och 
folkminnesarkivet i Umeå, Samhall Kalmarsund, länsstyrelserna i Stock
holms, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Värm
lands, Örebro, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län, Stock
holms, Vadstena, Jönköpings, Växjö, Kalmar, Malmö, Arvika, Forshaga, 
Karlstads, Ånge, Östersunds och Umeå kommuner, Östergötlands, Jön
köpings, Kronobergs, Kalmar, Värmlands, Örebro, Jämtlands och Väster
bottens läns landsting, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, 
Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, Emigrantregistret i 
Karlstad, Föreningen Värmlandsarkiv, Folkrörelsernas arkivförburid, Folk
rörelsernas arkiv för Värmland, Näringslivets arkivråd och Sveriges Släkt
forskarförbund. 

Remissammanställning 

Flertalet remissinstanser instämmer i organisationskommittens bedömningar. 
Remissarnmanställningen tar därför fasta på synpunkter utöver detta. 

Leverans- och resursbehov 

Byggnadsstyrelsen instämmer i utredningens bedömningar av arkivtillväxten 
och de lokalbehov som genereras av denna. I och med utredningen finns nu 

ett underlag för utbyggnadsplanering, ett underlag som kan kompletteras av 

Riksarkivet inom ramen för budgetprocessen. Byggnadsstyrelsen konstaterar 
vidare att det ligger en rationalitet i stora anläggningar och att det inte är 

möjligt att bygga ut arkivlokaler i den långsamma takt som den i vilken 
arkivmaterialet tillskapas. Vidare betonar Byggnadsstyrelsen att kostnaderna 
för att flytta arkiv är mycket höga, materialet bör därför genast hamna på sin 
slutliga förvaringsplats, interimslösningar och provisorier bör undvikas. 
Byggnadsstyrelsen ställer dessutom frågan om det kan finnas anledning att 
föreslå att arkivbildarna skall ha arkiven så kort tid som möjligt 

Riksarkivet ansluter sig i allt väsentligt till kommittens bedömningar men 
anför att det tämligen korta tidsperspektivet inriktat på 1990-talet inte räcker 
för att helt belysa behoven av depåutbyggnad. Riksarkivet menar att begrän-
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sade etappvisa utbyggnader av arkivdepåer endast kan innebära tillfälliga 

lösningar. Förutsättningarna för en rationell planering måste i stället vara att 
ha en större framförhållning i lokalplaneringen. 

Även Krigsarkivet delar utredningens bedömningar om tillväxten av ar

kivmaterial, medan Riksskatteverket anser att utredningen snarast varit för 

försik.'tig i sin bedömning av leveransbehoven. 
DomHolsverket tillstyrker att äldre arkivmaterial tas in till landsarkiven så 

snart det är möjligt och att det därför är angeläget att bygga ut arkivdepåerna. 

Riksförsäkringsverket tillstyrker förslaget vad gäller arkivmyndigheternas 

behov av depåer och resurser. Länsstyrelsernas organisationsnämnd noterar 

med tillfredsställelse att utredningen föreslår att länsstyrelserna får leverera 
arkivmaterial till landsarkiven fram till och med länsstyrelsereformen 

1952/57. Nämnden betonar att en lösning för Stockholms län snarast måste 

komma till stånd. 

Mikrofilmning m.m 

Riksarkivet bedömer att hypotesen att tillväxten av pappershandlingar avtar 

torde stämma på längre sikt men att den knappast fär genomslag under 1990-
talet. Flera remissinstanser, däribland Riksförsäkringsverket och Riksskatte
verket, konstaterar att användningen av ny teknik och nya lagringsmedia 

ökar, något som bör påverka Riksarkivets och landsarkivens verksamhets

planering och behov av särskilda s.k. klimatarkiv. 

Domstolsverket förordar ökat utnyttjande av andra media än papper för 

långtidsförvaring. Riksförsäkringsverket anser att utredningens ställningsta

gande för mikrofilm via s.k. COM-teknik är för ensidigt formulerat. Myndig
heter har nu att enligt Riksarkivets särskilda föreskrifter välja media och data

bärare med hänsyn till arkivbehoven - här bedömer Riksförsäkringsverket att 

även aspekter utöver de rent utrymmesmässiga kan vara relevanta. 

liinsstyrelsen i Kalmar län och Samhall Kalmarsund anser att mikrofilm
ning av befintliga arkiv är ekonomiskt försvarbart och bör komma i fråga 

även för andra materialgrupper än folkbokföringsarkiv. Riksskatteverket be
dömer de samhällsekonomiska vinsterna av mikrofilmning vara större än vad 

utredningen antar, i synnerhet om filmning kan ske redan hos myndigheten 
som ett led i arbetsprocessen. 

Riksarkivet, Länsstyrelsen i Stockholm~ län, Västerbottens läns landsting 

och Umeå kommun m.fl. delar utredningens slutsats att det för närvarande 

inte finns några ekonomiska fördelar i en omfattande ersättningsfilmning av 

befintligt arki"material. Krigsarkivet framhåller att mikrofilmning inte kan ut

göra en ersättning för depåutbyggnad utan skall ses som ett komplement och 

en skyddsmöjlighet. 

Landsarkivdistrikt 

Allmänt 

Byggnadsstyrelsen delar uppfattningen om behovet av samverkan med 

Värmlandsarkiv i Karlstad. om en utökning av Stockholms stadsarkiv till att 
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omfatta hela länet, att Malmö stadsarki v i fortsättningen blir en lokal depå Prop. 1992/93: 100 

samt att frågan om ett nytt landsarkivdistrikt i sydöstra Sverige, som ett alter- Bil. 12 
nativ till en utbyggnad av Vadstena landsarkiv, snarast utreds. Riksarkivet 
delar utredningens grundsyn, rörande depåutbyggnad, att nuvarande lands-

arki vdistrikt i fortsättningen bör vara utgångspunkt för den regionala organi-

sationen. 
Statskontoret avstyrker en uppdelning av nuvarande landsarkivdistrikt. I 

stället efterlyser Statskontoret en utbyggnad baserad på anpassning och 

modernisering av nuvarande organisationsstruktur. Statskontoret föreslår 
vidare en omfördelning av län mellan de nuvarande landsarkiven så att 

Uppsala avlastas och Vadstena förstärks. Med nuvarande tendens mot förän

dring av länsbegreppet anser Statskontoret vidare att det är mindre lämpligt att 
tillskapa enlänslandsarkiv som det föreslagna i Värmland. 

Etablering på särskilda orter 

Riksarkivet biträder förslaget att Stockholms stadsarkivs ansvar utvidgas till 

att omfatta Stockholms län samt att Riksarkivet förses med en ny depå. Riks

arkivet biträder vidare förslaget att etablera ett nytt landsarkiv i Värmland. 

Riksarkivet anser det också vara befogat att ytterligare pröva möjligheterna att 

inrätta ett landsarkiv i sydöstra Sverige. 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Svenska kommunförbundet tillstyrker 

utredningens förslag beträffande en avlastning av Uppsala landsarkiv genom 
att låta Stockholms stadsarkivs distrikt omfatta hela länet. Även Stockholms 

kommun förordar den föreslagna lösningen av landsarkivfunktionen i 
Stockholms län. Riksförsäkringsverket tillstyrker att staten snarast tar upp 

förhandlingar med Stockholms kommun om förändring av landsarkivfunk
tionen vid Stockholms stadsarkiv. Flera remissinstanser påtalar att behovet av 

en lösning av dessa frågor för Stockholms län är brådskande, i synnerhet 
måste depåkapaciteten för länet snarast byggas ut. 

För tillskapande av ett sydöstligt landsarkiv talar enligt Riksförsäkrings

verket de särskilda behov som Östergötlands län som intensivdataområde kan 
komma att få, vilket ställer större krav på arkivmyndigheten Vadstena lands

arkiv som därför behöver avlastas. Även Svenska kommunförbundet och 

Landstingsförbundet tillstyrker en lokalisering av ett nytt landsarkiv till syd

östra Sverige. 

Riksantikvarieämbetet anser att ett landsarkiv för sydöstra Sverige ej bör 

tillskapas om detta innebär att vallarna vid Vadstena slott ej byggs ut. Läns

styrelsen i Östergötlands län bedömer att det finns akuta behov att bygga ut 

landsarkivet i Vadstena såväl ur arkiv- som ur kulturmiljösynpunkt. Vadstena 

kommun och Landstinget i Östergötlands län delar denna uppfattning. Även 

Riksarkivet bedömer behovet av en utbyggnad av landsarkivet i Vadstena 

vara mycket stort, detta oakttat en eventuell etablering av ett landsarkiv i 

sydöstra Sverige. 

Lunds universitet är tveksamt till en att bryta ut Blekinge län ur Lunds 

landsarkivdistrikt. Universitets- och högskoleämbetet delar den uppfatt
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liinsstyrelsen i Kronobergs län, Landstinget i Kronobergs län, Högskolan 

i Växjö och Växjö kommun förordar ett nytt landsarkiv i sydöstra Sverige 

med placering i Växjö: Växjö bedöms ha de bästa förutsättningarna i sydöstra 
Sverige; Växjö har den i regionen största högskolan med krav för forskning 

och forskarutbildning. 

liinsstyre/sen i Kalmar län bedömer möjligheterna vara goda för en sam
verkan mellan olika huvudmän om etablering av ett landsarkiv i sydöstra 

Sverige med placering i Kalmar. Kalmar kommun och Samhall Kalmarsund 

delar den uppfattningen. Kalmar läns landsting instämmer i kommittens upp

fattning att en utbyggnad av landsarkivorganisationcn grundad på länstanken 

inte är realistisk under 1990-talet. Landstinget anser vidare att man före ett 

slutligt ställningstagande bör göra en kostnadsjärnförelse mellan en utbygg
nad i Vadstena och en etablering i sydöstra Sverige. 

liinsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings kommun förordar en eta

blering av ett nytt landsark.iv till Jönköping medan liinsstyrelsen i Blekinge 

län förordar en lokalisering till Karlskrona. Landstinget i Jönköpings län för

ordar en lokalisering till Jönköping, detta dock under förutsättning av en stat

lig finansiering. 

Malmö kommun avstyrker en nedläggning av stadsarkivets i Malmö 

landsark.ivfunktion, kommunen förutsätter dock att ersättning skall utgå från 

staten för kommunens omfattande tjänster vad avser statliga arkiv. Sådan 

ersättning bör utgå oaktat formen för stadsarkivets organisation. Svenska 

kommunförbundet tillstyrker att statsbidrag skall utgå till Malmö stadsarkiv 

för dess verksamhet på det statliga arkivområdet. 
liinssryrelsen i Värmlands län instämmer i utredningens bedömningar vad 

gäller etablering av landsarkiv i Värmland i samverkan med regionala och 

lokala huvudmän och stöder förslaget avseende ombildning av Värrnlands

arkiv till landsarkiv för Värmlands län. Länsstyrelsen pekar härvid särskilt på 

det breda regionala och kommunala intresse som utvecklats i denna fråga. 

Även Karlstads och Forshaga kommuner, Svenska kommunförbundet, 
Landstingsförbundet, Emigrantregistret i Karlstad, Föreningen Värmlands

arkiv och Folkrörelsernas arkiv för Värmland förordar att Värmlands län 

bryts ut ur Göteborgs landsarkivdistrikt och att ett nytt landsarkiv etableras i 
Karlstad. Värmlands läns landsting uttalar sig positivt till en utveckling av 

Värmlandsarkiv till ett landsarkiv för Värmlands län och pekar särskilt på 
möjliga samordningsvinster och på redan befintliga lokalresurser. Vidare 
konstaterar man att med det övergripande målet i sikte är formerna för sam

verkan kring ett kommande landsarkiv av underordnat intresse samt att de 

regionala arkivintressenterna i Värmland är öppna för diskussioner om olika 

modeller för samverkan och huvudmannaskap. Riksförsäkringsverket bedö

mer det vara värdefullt an genom en samordning med Värmlandsarkiv fä erfa

renhet av möjliga samverkansvinster. 

Högskolan i Karlstad tillstyrker bildandet av ett landsark.iv i Värmland 

medan Högskolan i Örebro ser ett möjligt alternativ i en lokalisering av ett 

landsarkiv till Örebro omfattande Örebro och Värmlands län. Härigenom 

sk.11lle en nödvändig avlastning av Uppsala landsarkiv kunna ske. Länsstyrel-
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sen i Örebro län anser att en utbyggnad av landsarkiven bör bygga på läns

tanken och finner det anmärkningsvärt att kommitten inte vidarutvecklat 

tanken på en etablering av ett landsarkiv i Örebro. Även Landstinget i Örebro 

län förordar en landsarkivetablering i Örebro. 

l.iinsstyrelsen i Västernorrlands län noterar att arkivdepåkommitten inte 

förordar etablering av ett nytt landsarkiv i Umeå. Länsstyrelsen bedömer att 

det i Härnösand finns förutsättningar för ett ökat samarbete mellan olika 

arkivintressenter. 
l.iinsstyrelsen i Västerbottens län och Dialekt-, ortnamns- och folkminnes

arkivet i Umeå förordar utvecklandet av ett landsarkiv i Umeå, detta inte 

minst med hänsyn till Umeå Universitet. Universitet i Umeå ser ur användar

synpunkt det som en allvarlig brist att utredningen inte mera ingående disku

terat tillskapande av en arkivdepå i Umeå. Universitets- och högskoleämbetet 

delar den uppfattningen. Umeå kommun och Västerbottens läns landsting är 

starkt kritiska ti,11 att kommitten inte förordar Umeå som lokaliseringsort för 

ett landsarkiv. 
Svenska kommunförbundet föreslår inrättande av ett landsarkiv eller en 

statlig arkivdepå i Umeå. Landstingsförbundet framhåller olägenheten av att 

Härnösands landsarkivdistrikt omfattar ett så vidsträckt geografiskt område. 

Universitets- och högskoleämbetet noterar att ytterligare samråd måste ge

nomföras innan tillfredställande lösningar nåtts beträffande lokalisering av 

landsarki v. 

Landsarkivens uppgifter 

Riksarkivets grundsyn i fråga om depåansvar är att ett sådant bör hänga 

samman med med ansvaret för motsvarande tillsynsverksamhet. Med hänsyn 
till förvaltningens fortgående förändringar bör dessa fr.lgor löpande samord

nas inom arkivorganisationen. 
Domstolsverket, Riksförsäkringsverket, länsstyrelserna i Stockholms och 

Kalmar län och Östersunds kommun anser att landsarkivens depåansvar bör 

utsträckas till att omfatta, förutom ADB-, ljud- och videoupptagningar, även 

mikrofilm. Detta för att landsarkivens depåansvar och tillsynsroll skall för

tydligas. Västerbottens läns landsting tillstyrker förslaget om ett regionaliserat 

depåansvar för vissa domstolar, universitet och högskolor. 

Beträffande högskolans arkiv anser Stockholms universitet att dess eget 

arkivmaterial, oavsett medium, bör föras över till en och samma arkivmyn

dighet. Tekniska högskolan i Stockholm (KTH) anser att högskolor utanför 
Stockholmsområdet bör kunna fä depåansvaret överflyttat till landsarkiv. 

KTH vill för egen del behålla Riksarkivet som depå främst därför att 

leveranser redan skett dit och det knappast kan vara rationellt att dela 

beståndet. 
Universitetet i Uppsala finner förslaget motiverat men anser det även vara 

logiskt att överföra hela arkivmyndighetsansvaret visavi högskolan till lands

arkiven. Denna åsikt delas av Universitet i Lund och av Universitets- och 
högskoleämbetet. Ämbetet instämmer även i åsikten frän Lunds universitet att 

sammanförandet av arkiv frän regionala domstolar (hovrätter m.fl.) och från 
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universitet och högskolor med övriga regionala arkiv (ex: länsstyrelsers och 

domkapitels) i landsarkiven är fördelaktigt ur forskningssynpunkt. 
Umeå kommun tillstyrker förslaget om regionaliserat depåansvar men är 

mera tveksam till en fullständig regionalisering av depåansvaret för ADB

upptagningar. 

Enskilda arkiv 

Byggnadsstyrelsen efterlyser en precisering av vilken mängd enskilda arkiv 

som det allmänna på lång sikt ska anses kunna ta ansvar för. 
Riksantikvarieämbetet efterlyser åtgärder för att bevara företagsarkiv och 

anser att landsarkivens depåutbyggnad bör inrymma en reserv så att andelen 

enskilda arkiv i landsarkiven ej minskar. Även Riksarkivet bedömer de 
enskilda arkivens läge vara besvärligt och framhåller att det här inte endast är 
fråga om pappershandlingar utan att stora delar av t.ex. näringslivsarkiven nu 

bildas och lagras med annan teknik vilket kommer att ställa ytterligare krav på 

arkiven för att möjliggöra ett bevarande. 
Näringslivets arkivråd betonar de enskilda arkivens utsatta läge och 

konstaterar att utredningen ej utsagt annat på detta område annat än att dessa 
frågor måste lösas i särskild ordning. Folkrörelsernas arkiv för Värmland 

anser att stödet till de enskilda arkiven via Riksarkivets nämnd för enskilda 

arkiv bör utökas. 

Leveransmodell 

Flera remissinstanser efterlyser en mera långsiktig strategi beträffande arkiv
lokalförsörjning. Statskontoret förordar att ersättningsförordningen tillämpas 
för tidigarelagda arkivleveranser från affärsverk och statliga myndigheter. 

Riksarkivet bedömer att en resursöverföring i samband med leveranser till 

arkivmyndigheterna är den rimliga vägen ut ur den resursobalans som upp

stått. En sådan resursutjämning bör ske inom ramen för den årliga budgetpro
cessen i regeringskansliet. Man måste härvid ta hänsyn till behoven av såväl 

engångskostnader, i samband med en leverans, drifts- och personalkostna
der, för den tid levererade arkivbestånd skall förvaras, samt kostnaderna för 

arkivlokaler. 
Riksförsäkringsverket förordar att leveranser sker, dels efter överens

kommelse när arkivmaterialet förlorat sitt intresse för myndigheten och såle
des bevaras för forskningen, dels när materialet behöver fackmässig vård för 

att kunna bevaras. Riksskatteverket delar detta synsätt och bedömer behoven 

av leverans vara ännu större än kommittens uppskattningar anger. 
Riksförsäkringsverket anser att frågan om resursöveföringar bör prövas 

noga mot bakgrund av den ansvarsfördelning mellan arkivmyndigheter och 

myndigheter som klargjorts i prop. 1989/90:72 Arkiv m.m. 
Länsstyrelsernas organisationsnämnd menar att äldre arkivhandlingar be

varas främst för forskningens skull varför särskilda medel bör bekosta sådant 

bevarande. l.iinsstyrelsen i Stockholms län påpekar att det är angeläget med 
en långsiktig lösning av tillgången till arkivdepåer. Detta får dock inte 
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innebära att resurser tas från de arkivbildande myndigheterna. Länsstyrelsen i 
Jämtlands län betonar att det är av stor vikt att arkivdepåerna byggs ut i en 

sådan takt att arkivmyndigheterna har utrymme att erbjuda när leveransbehov 

uppstår hos myndigheterna samt att arkivmyndigheterna måste erhålla resur

ser i takt med leveranserna. De arkivbildande myndigheterna måste dock be

hålla oförändrade resurser för sina arkiv. 

Krigsarkivet betonar att en central förvaring av arkivhandlingar hos arkiv

myndighet är såväl mest rationellt som totalt sett mest ekonomiskt, inte minst 

med hänsyn till snabbhet och säkerhet i återsökning. 

Riksskatteverket konstaterar att då endast ett fåtal myndigheter har egna 

arkivarietjänster är det angeläget att arkivmyndigheterna även i fortsättningen 

har resurser för att kunna ge myndigheterna råd, stöd och undervisning i 

arkivfrågor. 
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Sammanfattning av betänkandet (SOU 1992: 107) 
Kulturstöd vid ombyggnad 

Bilaga 12.8 

Utredningen har gjort följande sammanfattning av ovannämnda betänkande. 

Uppdraget 

Med anledning av de förändringar som beslutats inom det statliga bostadsfi
nansieringssystemet har regeringen funnit det nödvändigt att se över och om
pröva formen för kulturstöd inom bostadsbyggandet. I dir. 1992:64 fram

håller regeringen att ett fortsatt kulturstöd till bostäder som komplement till 

det allmänna statliga ombyggnadsstödet framgent kommer att vara av central 
kulturpolitisk betydelse och att det är viktigt att bostadsstödet är utformat så 
att det främjar ett långsiktigt tillvaratagande av bebyggelsens kultur- och 

miljövärden. 
Utredningen har bland annat fått i uppdrag att utreda om formerna för och 

hanteringen av stödet kan förenklas, om stödets effektivitet kan ökas och om 
stödet går att samordna med Riksantikvarieämbetets (RAÄ) ordinarie bi

dragsgivning till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Omfattningen 

av kulturstödet förutsätts motsvara den ram som för närvarande finns avsatt 
för tillstyrkan av förhöjt bidragsunderlag och tilläggslån, dvs. 170 mkr. I 

uppdraget ingår även att se över det stöd som utgår i form av tilläggslån till 

undersökning av fasta fornlämningar vid bostadsbyggande. 

Bakgrund 

Utredningen har som grund för sina överväganden redovisat det nuvarande 
systemet för stöd till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och arkeologiska 
undersökningar. Det gäller dels bostadsfinansieringen och dels bidragen för 
byggnadsvård. Till bakgrunden hör också en genomgång av den föreslagna 
nya bostadsfinansieringen och dess konsekvenser för de kulturhistoriskt 

värdefulla husen. 
En särskild genomgång har gjorts av vad som kan betraktas som kulturhis

toriskt betingade överkostnader och av de krav på varsamhet och särskild 

omsorg vid upprustnings- och ombyggnadsarbeten som kan ställas upp. 

De överväganden och förslag utredningen för fram baseras bland annat på 
en analys av de fastighetsekonomiska aspekterna på kulturstöd vid ombygg

nader och underhåll. 

21 Riksdagen 1992193. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Utredningens slutsatser och förslag 

Huvudprinciper för stöd till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse 

Utredningen föreslår an det befintliga räntebidrags- och tilläggslånestödet för 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse omvandlas till engångsbidrag. Stödet 

bör i första hand utgå i samband med ombyggnader som i övrigt delfinansie

ras genom det allmänna bostadsstödet, men det bör inte vara förbehållet 

denna typ av ombyggnader. 

Stödet får benämningen "Kulturstöd till bostadshus". Stödet bör även i 
fortsättningen vara förbehållet bostadshus, men stöd bör även kunna utgå till 

komplementbebyggelse i vid mening, dvs. även till ett bevarande av hel

hetsmiljöer med kompletteringslokaler av olika slag, såväl som till parkytor, 

staket och dylikt 

I enlighet med direktiven utgår utredningen från att stödets omfattning 

skall uppgå till 170 mkr. Anslagskonstruktionen bör oförändrat utgöras av ett 

rambegränsat förslagsanslag. Det bör hanteras i enlighet med det befintliga 

bidragssystemet för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Myndighetsansvaret för anslaget föreslås överfört från Boverket till RAÄ. 

Visst kompletterande stöd inom ramen för bostadsfinansieringen 

Utredningen har funnit att en viss begränsad koppling mellan det generella 

bostadsstödet och kulturstödet skulle kunna ge stora vinster i administration 
och effektivitet till en begränsad kostnad. För de kulturhistoriskt värdefulla 

bostadshusen skulle en förhöjning av det ordinarie bidragsunderlaget för om

byggnad, upp till samma nivå som gäller för schablonen för nybyggnad, av

lasta kulturmiljövården många arbetskrävande småärenden. Förhöjningen av
ses täcka preciserade anpassningskostnader knutna till stödberättigade åtgär

der, dvs. åtgärder som ingår i bidragsunderlaget. 

Differentierat stöd till byggnader med olika kulturhistoriskt värde 

I enlighet med det byggnadsvårdsbidrag som RAÄ hanterar i dag kan bygg

nadsminnesvärd bebyggelse och byggnader i riksintresseområden få bidrag 
med upp till 90 % av de kulturhistoriska merkostnaderna. Byggnader av 

större kulturhistoriskt värde i allmänhet kan få bidrag med upp till 50 % av 

de kulturhistoriska överkostnaderna. Samma regel föreslås gälla för det nya 

bidraget. 

Krav och villkor för stöd 

De bestämmelser och villkor för stöd som gäller enligt förordningen för det 

befintliga byggnadsvårdsbidraget föreslås gälla även för det nya bidraget för 

vård och underhåll av bostadshus. Mot bakgrund av de stora belopp som det 

oftast är fråga om skärps kraven i fråga om att byggnadsminnesförklaringar 

skall genomföras. Förordnande om anmälningsplikt enligt 3 kap 6 § lagen 

(1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) bör användas i vissa fall. 
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Handläggning Prop. 1992/93:100 

En delegering av beslut om kulturstöd från RAÄ till länsstyrelserna bör Bil. 12 

genomföras fr.o.m. budgetåret 1993/94. Varje länstyrelse bör få en egen ram 

med ett visst minimibelopp för en tre års period i taget. 

En ansökan om kulturstöd vid ombyggnad går i dag genom många instan

ser. Utredningens förslag innebär en reduktion med tre eller fyra instanser 

vilket i sig medför en påtaglig förenkling. 

Utredningen föreslår att länsbostadsnämnderna även framdeles bistår 

länsstyrelsernas kulturmiljöenheter med att göra rimlighetsbedömningar av 

kostnader vid ombyggnad och upprustning. Handläggningen kommer att bli 

en ren länsstyrelseangelägenhet om den inordning av länsbostadsnämnderna i 

länsstyrelsen som för närvarande utreds kommer till stånd. 

Utredningen förutsätter att en del av de resurser som finns i systemet för 

att administrera de nuvarande tilläggslånen och förhöjningarna omfördelas till 

det nya kulturstödssystemet. I dag finns övergripande fastighetsekonomisk 

kompetens knuten till Boverket. I det nya systemet måste på motsvarande sätt 

RAÄ tillföras kompetens för rådgivning, uppföljning: utvärdering m.m. 

Utformning och hantering av stöd till arkeolngiska undersökningar vid 
bostadsbyggande 

Även tilläggslånen för undersökning av fast fornlämning föreslås frikopplas 

från bostadsfinansieringssystemet och omvandlas till bidrag. RAÄ blir myn

dighetsansvarig för stödet. Nuvarande regler för stödet behålls i huvudsak, 
men bidrag bör inte kunna utgå när särskilda antikvariska värden skadas av 

företaget. 

Behov av vidare utredningar 

Under arbetet med utredningens huvudfrågor har några följdfrågor aktualise
rats som antingen ligger något utanför uppdraget eller inte har behandlats 

vidare i utredningen. Det gäller: 
- förhållandet mellan kulturbidragen och KML:s regler om ersättning i sam-
band med byggnadsminnesförklaringar, · 

- kompetenskrav i samband med ombyggnad samt 
- bedömningar av de kulturpolitiska konsekvenserna av förslagen om fortsatt 

reformering av bostadspolitiken. 

Utredningen har slutligen pekat på behovet .att utfallet av ett nytt kulturstöd 
utvärderas efter 1995. 
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Bilaga 12.9 

Förteckning över remissinstanser och sammanställning av 
remissyttranden över betänkandet (SOU 1992: 107) 
Kulturstöd vid ombyggnad 

Remissinstanser 

Efter remiss har yttranden över betänkandet (SOU 1992: I 07) Kulturstöd vid 

ombyggnad avgetts av Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens histo

riska museer (RAÄ och SHMM), Statens bostadskreditnämnd, Riksrevi

sionsverket, Statskontoret, länsstyrelserna i Stockholms, Göteborgs och 
Bohus och Västernorrlands län, Svenska kommunförbundet, Sveriges fastig

hetsägareförbund, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Bygg

entreprenörerna, HSB:s Riksförbund, Riksbyggen, Hyresgästernas Riksför

bund, Föreningen Sveriges länsantikvarier och Föreningen Sveriges lands

antikvarier. Jan Granberg!Morgondagens Minnen och Tage Klingberg har 

också lämnat synpunkter på betänkandet 

Övergripande synpunkter 

Samtliga remissinstanser tillstyrker i stort utredningens förslag. Att stödet 

omvandlas till bidrag tillstyrks generellt eftersom det uppfattas som en för

enkling av formerna för hantering av stödet. Det anses dessutom eliminera 

osäkerheter om villkoren och vara att föredra ur likviditetssynpunkt. 

Omfattningen av stödet - 170 mkr 

Statskontoret tillstyrker att stödet skall uppgå till 170 mkr. Övriga instanser 
som har yttrat sig i frågan anser att 170 mkr är en alltför låg nivå på det före

slagna stödet. Sveriges fastighetsägareförbund, SABO, HSB:s Riksförbund 

och Hyresgästernas Riksförbund befarar att, eftersom det generella stödet till 

ombyggnadsverksamhet sänks kraftigt fr.o.m. 1 januari 1993, många fastig

hetsägare kommer att fä svårt att genomföra upprustning av kulturhistoriska 

byggnader. Byggentreprenörerna anser att det är angeläget att ett genomfö

rande av ombyggnadsåtgärder inte försenas på grund av otillräcklig 

medelstilldelning. 
Svenska kommunförbundet vill peka på att om stödet inte utökas över 170 

mkr per år, torde det faktiska kulturstödet vid ombyggnad och underhåll 

minska i högre grad än det generella stödet. Kommunförbundet anser att 

kreditgivarnas bedömningar också kommer att påverkas av om statligt stöd 

kan erhållas för antikvariska överkostnader. RAÄ och Länsstyrelsen i Stock

holms län påpekar att anspråken på ramen för närvarande ligger på det dubbla 

beloppet. Man befarar att den givna ramen blir för låg med tanke på det dolda 

kulturstöd som finns i det hittillsvarande bostadsfinansieringssystemet. vilket 

kan leda till allvarliga skadeverkningar för den kulturhistoriskt värdefulla 
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bostadsbebyggelsen. Man anser att det därför är viktigt att det ges möjligheter 
att utvärdera stödet och vidta korrigeringar. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län påpekar att ombyggnad av kulturhisroriskt värdefull bebyggelse är 
mycket sysselsättningseffektivt och att det också mot denna bakgrund är 
synnerligen angeläget att stödet behålls på minst nuvarande nivå. Länsstyrel

sen i Västernorrlands län framhåller att man inom länet inte har utnyttjat 
stödsystemet i särskilt stor omfattning beroende på att mindre hus dominerar, 
där de kulturhistoriska åtgärderna har rymts inom den ordinarie bostads

finansieringen. När detta förändras kommer behovet av stöd att öka i länet 

och belasta den planerade bidragsramen. Länsstyrelsen delar därför utred

ningens uppfattning att trycket på det nya kulturstödet kommer att öka. 

Ombyggnadsverksamhetens omfattning 

Sveriges fastighetsägareförbund befarar att ombyggnadsverksamheten nu 

kraftigt kommer att minska. En negativ konsekvens av detta kommer att bli att 

kåren av yrkeskunninga hantverkare som renoverar kulturhus kan komma att 
försvinna. 

Riksbyggen hävdar att, med de nya generella förutsättningar som före

ligger, kommer ombyggnadsinvesteringar i bostadshus att försvåras eller 
omöjliggöras. Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen kommer att drab
bas särskilt hårt på grund av de högre kostnaderna. En ändring av det beslu
tade generella bostadssubventioneringssystemet behövs för att komma till 
rätta med saken. 

SABO anser att den beslutade minskningen av statens stöd till ombyggnad 

på ett radikalt sätt ändrar förutsättningarna för underhåll och ombyggnad av 

det äldre bostadsbeståndet. En stor del av de planerade ombyggnaderna 
kommer inte att genomföras. Risken är stor att många äldre byggnader i 

stället kommer att rivas. Detta innebär ett allvarligt hot mot de oftast kost
nadskrävande kulturhistoriskt intressanta byggnaderna. 

Underhållskostnader/problem 

RAÄ betonar att kulturstödet vid underhåll enbart skall gälla kvalificerat 
underhåll, där verkliga överkostnader kan dokumenteras. 

länsstyrelsen i Västernorrlands län anser det vara en betydelsefull marke
ring att stöd skall kunna utgå vid renovering och underhåll. 

Sveriges fastighetsägareförbund pekar på att ekonomiska förutsättningar 

för kontinuerligt underhåll i stor utsträckning saknas i dag. Ett särskilt pro

blem för många mindre fastighetsägare.är att kunna accumulera kapital för 

större planerade reparations- och förbättringsinsatser. Förbundet anser att 

detta oftast inte är möjligt med dagens skatteregler, utan man har varit 
tvungen att skjuta på åtgärderna och låta utföra dem inom ramen för ett statligt 

ombyggnadslån. Förbundet anser därför att för att bevara den kulturhistoriska 

bebyggelsen krävs, dels ändrade skatteregler för privata fastighetsägare som 
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underlättar kontinuerligt underhåll, dels möjligheter att fondera till större in

grepp. 

Enligt de beräkningar som Byggentreprenörerna har gjort kommer det nya 

bidragsunderlaget för ombyggnad, på grund av avdraget för byggnadens 

värde före ombyggnad, inte ens att täcka kostnaderna för utbyte av de huvud

sakliga försörjningssystemen. 

Riksbyggen och HSB:s Riksförbund understryker att när nu möjligheten 

till stöd för underhållsåtgärder tas bort kommer ombyggnadsmöjlighetema 

generellt att minska. 

Tage Klingberg anför att det finns ett stort behov av ökad kompetens avse

ende drift och underhåll av fastigheter. 

Varsam ombyggnad 

Innebörden i varsamhetskravet bör enligt RAÄ klargöras i syfte att få en en

hetlighet i kommunernas bedömning av vad som fastighetsägaren enligt plan

och bygg lagen (1987: 10, PBL) får tåla och vad som skall betraktas som 

överkostnad. RAÄ önskar att, parallellt med att man utarbetar råd för kultur

stöd och byggnadsvårdsbidrag, få i uppdrag att i samråd med Boverket utar

beta råd för tillämpningen av PBL:s varsamhetskrav. 

Antiknriska överkostnader/ kompletteringsbebyggelse 

Samtliga remissinstanser som yttrat sig i frågan tillstyrker förslaget 

Krav och villkor för stöd 

Beträffande villkoren för stöd anser RAÄ det självklart att en byggnad som 

får kulturstöd av offentliga medel också måste garanteras ett skydd mot riv

ning eller förvanskning. Utredningens förslag om tillämpning av de regler 

som gäller för byggnadsvårdsbidragen tillstyrks. Antikvariska villkor knutna 

till bidragsbcslutet skall enligt RAÄ alltid upprättas i samband med gransk

ning av åtgärdsförslag och bidragsansökan. För byggnadsminnesvärda hus 

bör byggnadsminnesförklaring ställas som villkor och genomföras. Övriga 

byggnader bör enligt RAÄ tillförsäkras skydd genom bestämmelser enligt 

PBL. 

l.ii.nsstyrelserna i Stockholms, Göteborgs och Bohus och Västernorrlands 

län ställer sig tveksama till att byggnadsminnesförklaring skall vara ett krav 

för stöd - även om man anser att byggnadsminnesförklaring bör vara en mål

sättning. Man befarar att ett sådant villkor kan motverka stödsystemets syfte. 

En byggnadsminnesförklaring är oftast administrativt komplicerad och läns

styrelserna har redan nu stora svårigheter att hantera redan väckta frågor om 

byggnadsminnesförklaring. 

Man förutsätter att det inom ramen för kulturstödet kommer att finnas ut

rymme för erforderligt arbete med byggnadsminnesförklaringar. på samma 
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sätt som exempelvis arbetet med antikvarisk förprojektering och annan Prop. 1992/93:100 
expernnedverkan som kan komma att aktualiseras. Bil. 12 

Föreningen Sveriges landsantikvarier anser att säkerställandeförslaget i 
praktiken innebär en oerhört tung hantering, som riskerar att lamslå hela 
bidragshanteringen. Detta särskilt med tanke på att utredarna förväntar att den 

ökade ärendebördan på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter skall sväljas utan 
resursförstärkning. Föreningen anser att det för säkerställandet i stället borde 
skapas en något enklare form av tidsbegränsat instrument, där bidraget helt 

eller delvis måste återbetalas om byggnaden förvanskas. Landsantikvarieför

eningen vill framhålla vikten av att den kompetensuppbyggnad inom bygg
nadsvärden, som skett på de flesta av landets länsmuseer under det senaste 
årtiondet, får möjlighet att fortsätta inom ramen för den föreslagna bidrags

ramen. Grunden för denna verksamhet har i de flesta fall varit dagens 
tilläggslån, där länsmuseerna på uppdragsbasis svarat för en kvalificerad 
kontrollverksamhet. 

Föreningen Sveriges länsantikvarier anser att frågan om skydd har största 
betydelse. I en förhandling med en fastighetsägare om stöd är det avgörande 
att den rättsliga situationen för stödet är entydig, och att ägarens åtagande för 

att få stödet kan överblickas. Den byggnad som får stöd måste tillförsäkras ett 
långsiktigt skydd, oavsett byggnadens värde, men skyddets omfattning kan 

varieras. Föreningen anser au utredningens förslag är ogynnsamt för länssty

relsen som handläggande myndighet av stödet, och att det skulle göra för
handling om stöd tungrodd och otydlig för byggherrama. Föreningen föreslår 
att lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) ändras så att även sär
skilt värdefulla byggnader kan skyddas. I en bidragssituation skall frivillighet 

föreligga och som ett led i bidragsförhandlingen skall finnas möjlighet att att 
utfärda det skydd som bör vara motprestationen till bidraget. Något tvång att 

skydda byggnaden bör dock inte föreligga. 

Anmälningsplikt enligt 3 kap 6 § KML 

RAÄ ställer sig tveksamt till förslaget om att förordnande enligt 3 kap 6 § 
KML skall kunna utnyttjas när en begränsad del av ett hus berörs, eftersom 
bestämmelsen närmast har tillkommit som en förberedelse för en byggnads
minnesförklaring. 

Länsstyrelsen i Stockholms län vill inte tillstyrka förslaget om att använda 
förordnande enligt 3 kap 6 § KML när tveksamhet råder om en byggnad 

uppfyller kriterierna för byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelsen anser där
emot att förordnandet bör användas vid större stöd, med 90 % av överkost

naderna, när en byggnadsminnesförklaring av olika skäl inte kan genomföras 

omedelbart i samband med upprustningen. Det åligger sedan länsstyrelsen att 
snarast möjligt genomföra förklaringen. 
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Kompetenskrav inom projektering och byggande 

Byggentreprenörerna instämmer i utredningens påpekande att frågor om kom
petenskrav vid projektering och byggande mot bakgrund av praxis inom EG 

bör utredas. Stöd till fördjupade utbildningsinsatser i samband med att projekt 

genomförs bör övervägas. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att frågan bör studeras 

vidare, eftersom det otvivvelaktigt är så att många ovarsamma ombyggnader 

kunnat undvikas och mycken tid - och dänned kostnader - kunnat sparats om 

ett system med kompetenskrav funnits. 

Jan Granberg/Morgondagens Minnen föreslår att en viss undervisning i 

samband med restaurering, som syftar till en praktisk och teoretisk inblick i 

bebyggelsehistoria med äldre byggnadsteknik, blir lånegrundande. På så sätt 

skulle utredningens förslag tiH auktorisation kunna uppnås. 

Delegering av bidragsmedlen till länen 

Samtliga som yttrat sig om möjligheten att delegera besluten om stöd från 

RAÄ till länsstyrelserna ställer sig positiva till förslaget. Den allmänna upp

fattningen är att en delegering kommer att leda till en effektivisering av hand

läggningen och att ett samarbete inom länsstyrelsens ram mellan kultunniljö

enhetema och länsbostadsnämndema utgör grunden och en förutsättning för 

detta. 
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att det blir svårt att fördela stödet 

rättvist och ändamålsenligt mellan länen. Man anser att det bör finnas en 

möjlighet an under löpande period överföra medel från ett län till ett annat om 

medlen av brist på projekt inte skulle förbrukas. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att system med treåriga 
planeringsramar är en förutsättning för en effektiv byggnadsvård. Stora om

byggnadsprojekt är en process på flera år. Dagens ibland stora osäkerhet är 

mycket arbetsam för alla inblandade. 

Svenska kommunförbundet anser att det är viktigt att länsstyrelserna vid 

en delegation får tillräckliga resurser så att den administrativa hanteringen blir 

effektiv. Det är viktigt för de sökande att inte drabbas av onödigt administra

tivt krångel. 

Kompetensfrågor inom RAÄ 

Riksrevisionsverket anser att nya tjänster som tillför fastighetsekonomisk 

kompetens på RAÄ bör tillskapas genom antingen omdisponering av RAÄ:s 

nuvarande resurser eller omflyttning av föreslagna tjänster från Boverket. 

RAÄ och Sveriges fastighetsägareförbund anser att anser det är nödvän

digt att fastighetsekonomisk kompetens tillförs. 

Prop. 1992/93:100 
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Effektivitetsvinster genom förenklad hantering 

Boverket finner att länsstyrelserna i framtiden är väl skickade att handlägga 

ärendena med det förslag som finns att lä_nsstyrelserna intregreras inom läns

styrelsen. 

Som komplettering till utredningens redogörelse vill RAÄ påpeka att kost

naderna för kulturhistorisk expertmedverkan ofta bestrids inom tilläggslånet 

Vid en omvandling av stödsystemet till bidrag måste kostnader för kulturhis

torisk expertmedverkan inräknas i bidragsramen. 

Sveriges fastighetsägareförbund och Byggentreprenörerna anser det viktigt 

att det nuvarande krångliga systemet förenklas. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län förutsätter att de nya administra

tiva uppgifterna med att ta in underlag för och betala ut bidragen åtföljs av 
erforderliga resurser. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län påpekar att när bidragen överförs till 

länsstyrelsen kommer det att innebära en del belastning för administrationen. 

Föreningen Sveriges länsantikvarier anser att det viktigt för kulturmiljö

vårdens anseende att stödet inte bara administreras snabbt och effektivt, utan 

också med stor grad av rättssäkerhet och rättvisa. Vidare anser man det vara 

viktigt med en kvalificerad och omfattande tillsyn, bidraget skall gå till antik

variskt korrekta åtgärder, olika för varje byggnad. Föreningen anser att detta 

medför ett betydande medarbete jämfört med handläggningen av tilläggslånen 

och att det är viktigt att länsstyrelsen får en rimlig kostnadstäckning för detta 

arbete. 

Kommunens roll m.m. 

Kommunförbundet påpekar att byggnadsnämndernas möjlighet att påverka 

fastighetsägarna att beakta varsamhetskraven i samband med bygglovsansö

kan blir betydligt svårare i det nya systemet. Kommunernas rådgivande roll i 

samband med räntebidragsansökningar kommer att försvinna I januari 1993. 
Kommunerna kommer inte heller att beröras av lånebesiktningar i framtiden. 

Beträffande handläggningen anser SABO att det är nödvändigt att kopp

lingen till kommunens lokalkännedom säkerställs även i det nya systemet 

Beskattning av bidraget 

Föreningen Sveriges landsantikvarier hävdar att eftersom bidraget är avsett att 

även kunna ges till komplementbyggnader kan detta innebära att lokal som 

används som t.ex. hantverkslokal i en rörelse i anslutning till bostaden kan 

komma i fråga för bidrag. Sådana lokaler är avdragsgilla i rörelsen och varje 

bidrag som ges måste rimligtvis tas upp som inkomst, vilket innebär att 

bidraget i detta fall skulle kunna bli beskattat. 

Prop. 1992/93:100 
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Möjlighet till vissa insatser inom ramen för 
bostadsfinansieringen 

RAÄ, HSB:s Riksförbund, SABO, Länsstyrelserna i Stockholms, Göteborgs 

och Bohus och Västernorrlands län samt Föreningen Sveriges länsantikvarier 

tillstyrker förslaget 
Sveriges fastighetsägareforbund anser förslaget alltför begränsat. eftersom 

det enbart gäller "anpassningskostnader". 

Boverket avstyrker utredningens förslag i denna del. Boverket anser att det 
inom det nya beslutade bostadssystemet inte finns någon möjlighet att inräkna 
sådana anpassningskostnader som utredningen syftar på, eftersom åtgärderna 
i sig själva inte är bidragsberättigade. Förslaget saknar därför praktisk bety
delse. I stället vill man föreslå att man inom ramen för det nya bostadsstödet 

tar bort maxgränsen på 120 kvm för de kulturhistoriskt värdefulla bostadshu

sen, eftersom det sannolikt inte kommer att bli möjligt att förränta överkost
naden för stora lägenheter på marknadsmässiga villkor. 

Utformning och hantering av stöd till arkeologiska 
undersökningar vid bostadsbyggande 

Det är enligt Kommunförbundet mycket viktigt att det finns klara kriterier för 

när RAÄ/länsstyrelsen skall kunna vägra bidrag när särskilda antikvariska 
värden skadas. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 12 

330 



Förslag till 

Bilaga 12.10 Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 

Lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift 

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1989:41) om TV-avgift skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreswgen lydelse 

7 §1 

TV-avgiften är 1 4()4. kronor för TV -avgiften är I 440 kronor för 
ett år. Den skall betalas i fyra poster ett år. Den skall betalas i fyra poster 
om 351 kronor. om 360 kronor. 

Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och skall betalas senast 
sista vardagen före avgiftsperiodens början. 

För innehav av TV-mottagare under tiden före den första avgiftsperioden 
skall avgiften betalas med så stort belopp i förhållande till årsavgiften som 
motsvarar innehavstidcn. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1994. 

tsenaste lydelse 1992:826. 331 



Förslag till 
Lag om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om 
rundradiosändning av finländska televisionsprogram 

Bilaga 12.11 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1986:3) om rundradiosändning av 
finländska televisionsprogram 

dels att lagen, som gäller till utgången av år 1993, skall fortsätta att gälla 
till utgången av år 1994, 

dels att 1 § skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 §1 

Regeringen får för tiden intill Regeringen får för tiden intill 
utgången av år 1993 medge rätt till utgången av år 1994 medge rätt till 
rundradiosändning från radiosän- rundradiosändning från radiosän-
dare av televisionsprogram i radio- dare av televisionsprogram i radio-
eller trådsändning från Finland. eller trådsändning från Finland. 

Med rundradiosändning, radiosändning och trådsändning förstås det
samma som i radiolagen (1966:755). 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. 

1Senaste lydelse 1992:316. 
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Fördelning av ekonomiska resurser mellan 
kvinnor och män 

Bilaga 12.12 Prop. 1991/92:100 
Bil. 12 

Liksom föregående år redovisas här vissa uppgifter om fördelningen av eko

nomiska resurser mellan kvinnor och män. Föregående års redovisning åter

finns i propositionen 1991/92:100, underbilaga 12.5. 

Den långsiktiga utvecklingen har gått mot ökad ekonomisk jämställdhet 

mellan könen, bl.a. genom att kvinnors utbildning och sysselsättning ökat 

och till följd av låglönesatsningar. Löneskillnadema har minskat fram till 

mitten av 1980-talet, men har därefter ökat något inom de stora kollektiven. 

I tabell 1 redovisas kvinnors löner i förhållande till männens för fem stora 

avtalsområden. För de fyra områdena där uppgifter finns från år 1973, har 

skillnaderna minskat sedan detta år. Kring mitten av 1980-talet avstannade 

denna minskning och skillnaderna inom resp. område har därefter varit 

oförändrade eller i vissa fall i stället ökat 

Tabell I. Kvinnornas lön i procent av männens åren 1973-1991, 
heltidsanställda 

År Privat sek1or Offentlig sek1or 

Industri- Industri- Stats- Primär- Landstings-
arbetare tjänstemän anställda kommunalt anställda 

anställda 

1973 84 63 81 74 
1975 86 67 83 79 
1977 88 70 86 82 
1979 90 71 87 84 
1981 91 72 89 85 
1983 91 74 90 86 74 
1985 90 73 91 87 75 
1987 91 74 90 86 75 
1989 90 75 89 83 74 
1990 89 75 88 83 74 
1991 90 75 85 (90)* 87 (84)* 75 

*Lärarpersonal har fr.o.m. den l januari 1991 kommunalt reglerade löner och redo
visas bland primärkommunalt anställda. Siffrorna inom parentes är fiktiva tal som 
visar procentsiffran för kvinnors löner om jämförelsegruppen varit densamma som 
tidigare år. 

Källa: SCB, lönestatistiken. 

Ekonomiska resurser kan påvisas med flera olika löne- och inkomstmått, 

men olikheterna kan till stor del förklaras av demografiska faktorer och att 

kvinnor och män finns inom olika delarbetsmarknader och i olika positioner 

vad gäller yrkesområden och befattningar. Årsinkomstens storlek beror även 

på skillnader i arbetad tid och arbetskraftsdeltagande. 
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Lönespridningen uttryckt som den relativa skillnaden i förhållande till 
medianen har ökat något inom respektive kollektiv för både kvinnor och män. 
Lönespridningen har ökat mer för privata tjänstemän än för LO-kollektivet 

och för den statliga sektorn. Ökad lönespridning har också medfört att den 
utjämning av /önenivån mellan könen som pågått sedan lång tid har avstannat. 

För grupper med liten lönespridning, t.ex. inom varuhandel, är skillnaden 

mellan kvinnors och mäns lön liten. 
Veckoarbetstiden 1991 för en heltidsanställd privattjänsteman skiljer inte 

mycket mellan kvinnor och män utan uppgår till 39,6 tim /vecka. Andelen 

deltidsanställda kvinnor är ca 35 procent jämfört med 3 procent för män. En 
deltidsanställd kvinnlig tjänsteman arbetar i genomsnitt 25 tim/vecka, vilket 

medför att genomsnittet för hel- och deltidsanställda sjunker till ca 35 tim för 

kvinnor. Kvinnliga arbetare inom varuhandel, hotell- och restauranger är till 
ca 70 procent deltidsanställda, inom statlig sektor är andelen ca 35 procent 

och inom landsting och primärkommuner är drygt 50 resp. drygt 55 procent 

av kvinnorna deltidsanställda jämfört med ca 20 procent av männen. 

Liksom för den relativa lönenivån kan man se en skillnad mellan kvinnor 

och män vad gäller storleken på arbetsinkomsten 1990 för en heltids- och 

helårsanställd. Arbetsinkomsten omfattar förutom förvärvsinkomster även de 
transfereringar som är knutna till arbetet och kompenserar för inkomstbort

fall. Retroaktiva utbetalningar faller på det år utbetalning sker. Lantbrukare 
och andra företagare ingår inte. Uppgifterna är hämtade från inkomstfördel
ningsundersökningen och kan fördelas på socioekonomisk grupp. Mellan 

!989 och 1990 är ökningen 22 300 kr för kvinnor och 24 700 kr för män, 

vilket motsvarar 16,6 resp 14,1 procent. Tjänstemän har en större ökning än 

genomsnittet Inom vardera av de tre socioekonomiska grupperna har kvinnor 

en större procentuell ökning än män. 
Arbetsinkomstens storlek för anställda påverkas av de basbreddningar som 

införts 1990 i samband med skattereformens första steg (endagstraktamenten, 
resekostnadsavdrag, bilförmån). 

Tabell 2. Arbetsinkomst för helårs- och heltidsanställda 20-64 år efter 
socioekonomisk grupp 1989 och 1990, tkr 

Kvinnor Män 
1989 1990 1989 

Arbetare och lägre tjänstemän 123,7 142,9 153,3 
Tjänstemän på mellannivå 144.5 169,7 187,2 
Högre tjänstemän 178,9 216,5 255.6 
Totalt 134,7 157,0 175,4 

1990 

172,8 
212,4 
289,4 
200,1 

Arbetsinkomst utgör summan av lön, företagarinkomst. sjukpenning, föräldra
penning och dagpenning vid utbildning eller tjänstgöring inom totalförsvaret. 

Källa: SCB Be 21 SM 9201 

För att studera genomsnittsinkomster inkl. samtliga inkomstkällor får man 

övergå till det taxeringsmässiga begreppet sammanräknad inkomst, vilket 
förutom förändringar i arbetsinkomst även påverkas av förändring i arbetstid 

Prop. 1992/93:100 
Bil.12 
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och arbetskraftsdeltagande. Lantbrukare och andra företagare ingår i detta 

underlag. Inkomst av kapital, rörelse och andra inkomstslag ingår (se not 

tabell 3). Den sammanräknade inkomsten har ökat med ca 12 % för kvinnor 

och ca 11 % för män mellan 1989 och 1990, vilket innebär en ökning med 

11 100 kr för kvinnor och 15 400 kr för män, dvs. skillnaden i kronor ökar 

trots ungefär samma procentuella ökning. Ensamstående har nominellt haft en 

något svagare inkomstutveckling jämfört med samtaxerade och kvinnor har i 

huvudsak haft en svagare utveckling än män. 

Tabell 3. Samnumräknad inkomst för samtliga inkomsttagare, tkr, 
1989 och 1990 

Kvinnor Män 
1989 1990 1989 1990 

Ensamstående utan barn 82,6 92,3 105,6 117.3 
Ensamstående med barn 107,8 119,5 163,5 182.7 
Samtaxerade 93,8 106,1 162,9 181,2 
Totalt 89,7 100,8 136,0 151,4 

Sammanräknad inkomst utgör summan av de sex inkomstslagen inkomst av tjänst, 
kapital, annan fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet samt rörel
se. I inkomstsummorna ingår också sociala förmåner så som sjukpenning, 
föräldrapenning, arbetslöshetsersättning. Anm: I totalsiffran ingår även personer 
som saknar taxeringskod. 

Källa: SCB Be 20 SM 9201. 

Den sammanräknade inkomsten ökar med stigande ålder och är som störst 

i åldersgruppen 35-49 år. Inkomstökningen mellan 1989 och 1990 är likartad 

för både kvinnor och män med en större ökning ju äldre man är. För män är 

ökningen 9 000-20 000 kr och för kvinnor 8 000-15 000 kr. I den yngsta 

åldersgruppen ökade inkomsten med 2 000 kr. Inkomsten efter skatt följer 

samma mönster med större nettoinkomst med stigande ålder. Här sker dock 

en omfördelning så att inkomstfördelningen blir jämnare. Ökningen blir 

8 000-14 000 kr för män och 7 000-11 000 kr för kvinnor jämfört med 
föregående år. 

Årets intjänade genomsnittliga ATP-pensionspoäng är något större 1990 
än föregående år och är beroende av både löneutveckling, arbetskrafts

deltagande och basbelopp. För kvinnor ökade genomsnittet med 0,20 poäng 

och för män med 0, 17 poäng. Ökningen är 0,11 till 0,26 poäng i alla ålders

grupper med undantag av 16-19 åringar och något högre för kvinnor. Den 

största ökningen finns hos kvinnor över 35 år. 

Andel utan pensionspoäng under 1990 har ökat något i flertalet ålders

grupper för män medan andelen utan pensionspoäng för kvinnor har minskat 

i samtliga åldersgrupper över 20 år. För 16--19 åringar ökar andelen för båda 
könen. 

Medelarbetstiden per vecka är oförändrat för män men har ökat med någon 

10-dels timme per vecka i genomsnitt för kvinnor från 1989 till 1990. 
Minskning för de yngsta samt för kvinnor under 25 år. Den höga vecko

arbetstiden för män återspeglar att egna företagare ingår i underlaget 

Prop. 1992/93:100 
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Tabell 4. Inkomster, pensionspoäng och veckoarbetstid efter åUiersgrupper Prop. 1992/93:100 
1990 Bil.12 

1990 1989 Förändring 

16-19 20-24 25-34 35-49 50--64 Total Total 89/90, % 

Samrnanräknad inkomst! (tkr), män 35,6 104.4 153,4 195,9 187,2 151,4 136,0 11,3 
därav sociala ersättningar (tkr) 1.6 9,4 13.9 10.7 13.9 9,0 8.2 9,8 

Sarnmanräknad inkomst l(tkr), kvinnor 31.7 91,3 110,2 130,6 122,7 100,8 89,7 12,4 
därav sociala ersättningar (tkr) 2,2 16,6 26.0 13.3 11.l 11,0 9,6 14,6 

Inkomst efter skatt (tkr), män 26.1 70,9 101,7 122,6 114,I 96,5 84,7 13,9 
kvinnor 23,7 63,2 75.4 86,5 80,9 69,2 60,5 14,4 

Genomsnittlig pensionspoäng, män 1,51 3,00 4,23 4,91 4,80 4,37 4,20 4,0 
kvinnor 1.25 2.50 2,92 3,46 3.37 3,11 2,91 6,9 

Andel utan pensionspoäng, män 66,9 14,8 7,5 4,4 4,7 12,2 11,8 3,4 
k"Vinnor 69,4 15,3 9,6 6,5 13.6 15,9 16,3 -2,5 

Medclarbetstid per vecka, män 31.6 40,0 41.7 43,0 39.9 41,5 41,5 0,0 
kvinnor 27,7 35.8 33.6 34.5 31,5 33,7 33,5 0,6 

lsammanräknad inkomst. se föregående tabell. 

Källa: SCB Be 20 SM 9201 (Inkomster), RFV (pensioner). SCB AKU grund-
tabeller (arbetstid). 
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Bilaga 12.13 Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 

Könsfördelningen i statliga lekmannastyrelser 

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndighetsstyrelser på central 

och regional nivå redovisats varje år för att ge riksdagen möjlighet att kunna 
följa utvecklingen. Bakgrunden är de mål för kvinnorepresentationen i statliga 

organ som föreslogs i propositionen (1987/88:105. AU 17, rskr. 364) om 

jämställdhetspolitiken inför 90-talet. Det första etappmålet som angavs i pro

positionen om 30 % kvinnor år 1992 är nu uppnått. Den sammanlagda 

andelen kvinnor i de centrala och regionala styrelserna är nu 30 procent. Jäm

fört med redovisningen i förra årets budgetproposition har en del förändringar 

skett i departementsorganisationen. Några myndigheter har upphört och andra 

har tillkommit. Det totala antalet redovisade styrelser på central nivå är nu 119 

jämfört med 118 förra året och 123 år 1990. Årets redovisning avser 

förhållanden per den 1 juli 1992. Andelen kvinnor i statliga kommitteer redo

visas årligen i kommitteberättelsen. 

Centrala myndigheters styrelser 

De centrala myndigheter som ingår i redovisningen har en styrelse med 

beslutsfunktioner enligt vcrksförordningens (1987: 1100) modell. Detta för att 

åstadkomma enhetlighet i redovisningen. Därtill redovisas även könsfördel

ningen i de affärsdrivande verken samt några myndigheter som har råd istället 

för styrelse. 

Av tabell 1 och 2 nedan framgår att andelen kvinnor bland de ordinarie 
ledamöterna ökat med fem procentenheter sedan förra året. De uppgår nu till 
36 % (med ordinarie ledamöter avses även ordförande). Högst andel kvinn

liga ledamöter finns i styrelser under Kulturdepartementet, 49 %. 

Andelen kvinnliga ordföranden har ökat från 10 % till 18 % sedan förra 
året. 7 av 15 styrelser under Kulturdepartementet har kvinnliga ordföranden. 

Tre departement har inte utsett någon kvinnlig ordförande i de redovisade 

styrelserna. 

Regionala myndigheters styrelser 

I tabell 3-5 redovisas andelen kvinnor i 10 regionala myndighetsgrupper 
jämfört med 12 förra året. Studiemedelsnämnderna och vuxenutbildnings

nämndema med en traditionellt relativt hög andel kvinnor har upphört som 

regionala myndigheter. Försäkringskassor och utvecklingsfonder är ej n.?
gionala myndigheter men finns med i redovisningen eftersom de har vissa 

myndighetsliknande uppgifter. Uppgifterna omfattar samtliga län och avser 

även här förhållanden per den 1 juli 1992. Redovisningen bygger på upp

gifter som länsstyrelserna fått i uppgift att lämna. 

22 Riksdagen 1992193. l sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Kvinnorna utgjorde 27 % av de ordinarie ledamöterna (inkl. ordförande). Prop. 1992/93:100 
Motsvarande andel för år 1991var26 %. Av tabell 3 framgår att flest kvinn- Bil. 12 
liga ledamöter återfinns i försäkringskassornas styrelser, 43 %. I länsarbets-

nämndernas styrelser ökade kvinnorepresentationen med 7 procentenheter 

från 22 % till 29 %. AMU-styrelserna däremot har 17 % kvinnor. Lägst andel 

kvinnor har skogsvårdsstyrelserna, 14 %. 

Tabell 4 visar hur de nominerande organisationernas representanter i 
styrelserna fördelar sig på kön. Här avses således endast de ledamöter som 

enligt myndighetens instruktion har att företräda sin organisation i styrelsen. 

Samtliga andra ledamöter redovisas under övriga. 

Andelen kvinnor bland de ledamöter som nominerats av en organisation 

har ökat med en procentenhet. Störst har ökningen varit för SACO, 10 

procentenheter. Bland de politiska partierna har moderata samlingspartiet, 

socialdemokraterna och vänsterpartiet ökat andelen kvinnor bland de leda

möter som dessa partier föreslagit i styrelserna. Centerpartiets andel är oför

ändrad och folkpartiet liberalernas andel har minskat med en procentenhet. 

För KDS finns som nytt riksdagsparti ingen jämförelse. Ny demokrati har 

inga ledamöter i de regionala styrelserna, bl.a. beroende på att partiet inte 

deltog i landstingsvalet Vänsterpartiets ökning avser 2 kvinnor jämfört med 

en kvinna förra året. 

Tabell 5 visar andelen kvinnor i de regionala styrelserna fördelade på län. 

Liksom tidigare år är variationen mellan länen stor. Högst andel kvinnliga 
ledamöter har Gävleborgs län, 34 % vilket är en ökning med 5 procentenheter 

jämfört med föregående år. Lägst andel har Malmöhus län som minskat sin 

andel kvinnor från 20 % till 17 %. I 15 län har kvinnornas andel ökat, 7 län 

minskade sin kvinnorepresentation. 

Tabell i. Könsfördelningen i centrala statliga lekmnnnastyrelser fördelade på 
depanement; ordinarie ledamöter exkl. personalföreträdare 

Ordförande Ledamöter 
Dep. antal kvinnor män 

kv m antal % % antal % % 
1992 1992 1992 1991 1992 1992 1991 

Ju I 4 13 32 39 28 68 61 
UD 0 8 28 37 36 47 63 64 
Fö 2 Il 30 25 25 88 75 75 
s 3 9 50 43 29 65 57 71 
K 2 Il 42 39 28 67 61 72 
Fi 0 11 33 31 25 73 69 75 
u 2 4 13 28 37 34 72 63 
Jo 6 19 33 31 38 67 69 
A 7 34 39 29 54 61 71 
Ku* 7 8 64 49 36 66 51 64 
N** 2 Il 28 29 24 68 71 76 
c 0 2 7 41 36 JO 59 64 
M 5 14 27 28 38 73 72 

Totalt 22 97 375 36 31 676 64 69 

*1991 års siffror avser Bostadsdepartementet 
**1991 års siffror avser Industridepartementet 

samtliga 
antal % 
1992 1992 

41 1()() 

75 100 
118 100 
115 100 
109 100 
106 100 
47 100 
57 100 
88 100 

130 100 
96 100 
17 100 
52 100 

1 051 100 
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Tabell 2. Könsfördelningen i centrala statliga lekmannastyre/ser fördelade på Prop. 1992/93: 100 
myndighet; ordinarie ledamöter exkl. personalföreträdare 

Bil. 12 
Ordförande Antal ledamöter 

inkl. ordförande 
Centrala myndigheter kv m kv m samt-

liga 

Justitiedepartementet 

Dom stolsverket 7 8 
Rikspolisstyrelsen 1 7 8 
Kriminal vårdsstyrelsen 4 2 6 
Brottsförebyggande rådet 4 4 8 
Datainspektionen 1 3 8 11 

Utrikesdepartementet 

SIDA 5 7 12 
Sandö U-centrum 3 8 11 
SAREC 4 8 12 
Nordiska afrikainstitutet 2 3 5 
BITS 4 7 11 
SWEDECORP 4 5 9 
Kommerskollegium 4 4 8 
Swedfund International AB 2 5 7 

Försvarsdepartementet 

Fortifikationsförval tningen 2 8 10 
Försvarets materielverk 2 8 10 
Försvarets förvaltningshögskola 2 9 11 
Försvarets datacenter 2 5 7 
Kustbevakningen 8 9 
Överstyrelsen för civil beredskap 2 7 9 
Statens räddningsverk 3 5 8 
Styrelsen för psykologiskt försvar 2 7 9 
Försvarets forskningsanstalt 4 7 11 
Försvarshögskolan 2 7 9 
Försvarets personalnämnd 4 5 9 
Flygtekn. försöksanstalten 0 7 7 
Vapenfristyrelsen 4 5 9 

Socialdepartementet 

Socialstyrelsen 4 6 10 
Läkemedels verket 5 6 
Statens institut för psykosocial 

miljömedicin 4 7 11 
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Ordförande Antal ledamöter 
Prop. 1992/93:100 

inkl. ordförande Bil. 12 

Centrala myndigheter kv m kv m samt-
liga 

Rättsmedicinalverket 2 5 7 
Riksförsäkringsverket 1 4 6 10 
Statens bakteriologiska laboratorium 1 1 5 6 
Folkhälsoinstitutet 6 5 11 
Statens nämnd för internationella 
adoptionsfrågor 8 3 11 

Bammiljörådet 7 3 10 
Statens handikappråd 5 12 17 
Statens beredning för utvärdering 
av medicinsk metodik 4 5 9 

Nämnden för vårdartjänst 4 3 7 

Kommunikationsdepartementet 

Postverket 4 5 9 
Televerket 4 6 10 
Statens järnvägar 3 7 10 
Banverket 3 7 10 
Vägverket 4 5 9 
Trafiksäkerhetsverket 4 5 9 
S jöfans verket 3 5 8 
Handelsflottans kultur- och 

fritidsråd 3 7 10 
SMHI 2 5 7 
Luftfartsverket 3 4 7 
Statens väg- och trafikinstitut 4 5 9 
Statens geotekniska institut 1 3 3 6 
Telestyrelsen 2 3 5 

Finansdepartementet 

Riksgäldskontoret 7 8 
Statskontoret 4 4 8 
General tullstyrelsen 3 5 8 
Byggnadsstyrelsen 4 6 10 
Statistiska centralbyrån 6 6 12 
Finansinspektionen 2 5 7 
Riksrevisionsverket 4 6 10 
Riksskatteverket 0 11 11 
Boverket 3 5 8 
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Prop. 1992/93: 100 
Ordförande Antal ledamöter 

Bil. 12 inkl. ordförande 
Centrala myndigheter kv m kv m samt-

liga 

Statens arbetsgivarverk 4 12 16 
Statens löne- och pensionsverk 2 6 8 

Utbildningsdepanementet 

Kungliga biblioteket 3 5 8 
Arkivet för ljud och bild 3 3 6 
Centrala studiestödsnämnden 3 8 11 
Manne Siegbahninstitutet för fysik 0 8 8 
Institutet för rymdfysik 7 8 
Statens psykologisk-pedagogiska 

bibliotek 3 3 6 

Jordbruksdepanementet 

Statens jordbruksverk 3 5 8 
Statens livsmedelsverk 4 8 12 
Skogsstyrelsen 2 7 9 
Fiskeriverket 2 5 7 
Statens utsädeskontroll 3 3 6 
Statens maskinprovningar 2 7 9 
Statens veterinärmedicinska anstalt 3 3 6 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Arbetsmarknadsstyrelsen 3 4 7 
AMU-styrelsen 6 6 12 
Arbetsmiljöinstitutet 7 9 16 
Arbetarskyddsstyrelsen 1 7 8 
Arbetsmiljöfonden 4 8 12 
Arbetslivscentrum 4 6 10 
Arbetslivsfonden 4 7 11 
Glesbygdsmyndigheten 5 7 12 

Kulturdepartementet 

Statens kulturråd 5 7 12 
Riksarkivet 4 5 9 
Riksantikvarieämbetet och statens 

historiska museer 5 6 11 
Statens konstmuseer 5 4 9 
Livrustkammaren, Skoklosters slott 

och Hallwylska museet 4 3 7 
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Ordförande Antal ledamöter 
Prop. 1992/93: 100 

inkl. ordförande Bil. 12 

Centrala myndigheter kv m kv m samt-
liga 

Naturhistoriska riksmuseet 6 3 9 
Statens sjöhistoriska museer 4 8 12 
Folkens museum - etnografiska 4 3 7 
Arkitekturmuseet 5 4 9 
Statens musiksamlingar 4 4 8 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket 6 2 8 
Statens invandrarverk 5 4 9 
Dialekt- och ortsnamnsarkiven 

samt svenskt visarkiv 0 6 6 
Svenskt biografiskt lexikon 3 4 7 
Statens biografbyrå 4 3 7 

Näring sdepanementet 

Närings- och teknikutvecklingsverket 3 6 9 
Statens institut för byggnadsforskning 2 5 7 
Statens råd för byggnadsforskning 3 4 7 
Sprängämnesinspektionen 2 6 8 
Sveriges geologiska undersökning 2 5 7 
Nämnden för statens gruvegendom l 3 4 
Statens provningsanstalt 2 5 7 
Styrelsen för teknisk ackreditering 3 5 8 
Rymdstyrelsen 2 5 7 
Patent- och registreringsverket 2 6 8 
Bränslenämnden 2 5 7 
Elförsörjningsnämnden 1 9 10 
Styrelsen för Sverigebilden 3 4 7 

Civildepartementet 

Kammarkollegiet 3 4 7 
Konsumentverket 4 6 10 

Miljö- och naturresursdepartementet 

Statens naturvårdsverk 3 7 10 
Kemikalieinspektionen 3 6 9 
Statens lantmäteriverk 6 7 
Centralnämnden för fastighetsdata 7 8 
Statens strålskyddsinstitut 4 5 9 
Statens kärnkraftinspektion 2 7 9 
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Tabell 3 Andelen hinnor i regionala myndigheters styrelser; ordinarie 
ledamöter exkl. personalföreträdare (procent) 

Myndighets grupper Kvinnor% Förändring 
1992 1991 procentenheter 

Försäkringskassor 43 42 +l 
Arbetslivsfonder 37 37 0 
Länsskattemyndigheter 31 29 +2 
Kronofogdemyndigheter 30 34 -4 

Länsbostadsnämnder 30 32 -2 
Länsarbetsnämnder 29 22 +7 
Länsstyrelser 24 19 +5 
Utvecklingsfonder 18 17 +1 
AMU-myndigheter 17 14 +3 
Skogsvårdsstyrelser 14 10 +4 

Samtliga 27 26 +1 

Tabell 4 Andelen kl•innor i regionala myndigheters styrelser fördelade efter 
nominerande organisation*; ordinarie ledamöter exkl. personalföreträdare 
(procent) 

Ledamoten Kvinnor% Förändring 
nominerad av 1992 1991 procentenheter 

LO 29 26 +3 

TCO 43 40 +3 

SACO 63 53 +10 

kds 13 
c 22 22 0 
fp 29 30 -1 

m 21 16 +5 
s 25 22 +3 
v** 22 11 +11 

övriga*** 27 29 -2 

Samtliga 27 26 +1 

*Avser andelen kvinnor av de ledamöter som den nominerande organisationen 
föreslagit i enlighet med resp. myndigheters instruktion. Svenska Arbetsgivare
föreningen (SAF) har beslutat att inte längre föreslå ledamöter i bl.a. de regionala 
statliga styrelserna. 

**Vänsterpartiet har ~ndast sammanlagt sju ledamöter i de regionala styrelserna. Av 
dessa är två kvinnor. Ar 1991 hade vänsterpartiet en kvinna. 

***Avser samtliga övriga ledamöter i styrelserna. Här återfinns således bl.a. leda
möter som nominerats av kommun- resp. landstingsförbunden. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 
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Tabell 5 Andelen kvinnor i regionala myndigheters styrelser fördelade på län; Prop. 1992/93: 100 
ordinarie ledamöter exkl. personalföreträdare (procent) 

Bil. 12 

Län Kvinnor% Förändring 
1992 1991 procentenheter 

Gävleborg 34 29 +5 

Kristianstad 33 32 +1 
Västerbotten 33 25 +8 
Göteborg och Bohus 32 30 +2 

Kopparberg 31 36 -5 

Uppsala 30 31 -1 

Västmanland 30 30 0 

Södermanland 30 29 +l 

Jönköping 30 24 +6 

Halland 29 28 +l 

Blekinge 28 26 +2 

Norrbotten 28 24 +4 

Älvs borg 27 29 -2 

Stockholm 27 26 +l 

Kronoberg 26 26 0 
Kalmar 26 24 +2 

Örebro 25 23 +2 

Skaraborg 24 27 -3 

Vännland 24 23 +l 

Gotland 24 21 +3 

Jämtland 23 17 +6 
Östergötland 22 23 -1 

Västernorrland 20 25 -5 

Malmöhus 17 20 -3 

Samtliga 27 26 +1 
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Register Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 

Sid. 

3 Inledning 

5 A. Kulturdepartementet m.m. Anslag kr 

5 1. Kulturdepartementet, ramanslag 42 386 000 

5 2. Utredningar m.m., ramanslag 13 300 000 
5 3. Internationellt samarbete m.m., 

reservationsanslag 1345 000 

Summa littera A 57 031 000 

6 B. Kulturverksamhet m.m. 

15 Allmän kulturverk.samhet m.m. 
39 1. Statens kulturråd, ramanslag 25 663 000 
40 2. Bidrag till utvecklingsverksamhet inom 

kulturområdet m.m., reservationsanslag ll8 572 000 
54 3. Bidrag till samisk kultur, 

reservationsanslag 9 372 000 
55 4. Stöd till icke-statliga kulturlokaler, 

forslagsanslag 25000000 

58 Ersättningar och bidrag till konstnärer 
60 5. Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 56 785 000 
61 6. Bidrag till konstnärer, reservationsanslag 31624 000 
64 7. Inkomstgarantier för konstnärer m.m., 

forslagsanslag 21467 000 
66 8. Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m.m.,forslagsanslag . 86444000 
69 9. Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 3 375 000 

70 Teater, dans och musik 
70 10. Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och 

Dramatiska teatern 609 185 000 
77 11. Bidrag till Svenska rikskonserter, 

reservationsanslag 69 664 000 
80 12. Täckning av vissa kostnader vid Svenska 

rikskonserter,förslagsanslag 1000 
80 13. Bidrag till regional musikverksamhet, 

förslagsanslag 226 270 000 
82 14. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans-

och musikinstitutioner, fors lagsanslag 370 500 000 
86 15. Bidrag till fria teater-, dans- och 

musikgrupper m.m., reservationsanslag 57 756 000 
87 16. Bidrag till Musikaliska akademien 3 424 000 
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89 Bibliotek Prop. 1992/93: 100 

89 17. Bidrag till regional biblioteksverksamhet, Bil. 12 

förslagsanslag 35 292 000 

91 Bildkonst, konsthantverk m.m. 

91 18. Statens konstråd, ramanslag 5 041000 

95 19. Förvärv av konst för statens byggnader 
m.m., reservationsanslag 28 038 000 

96 20. Bidrag för konstnärlig utsmyckning i 
bostadsområden, förslagsanslag 3 000 000 

97 21. Utställningar av nutida svensk konst i 
utlandet, reservationsanslag 1 520000 

98 22. Bidrag till Akademien för de fria konsterna 1580000 

98 23. Främjande av hemslöjden,förslagsanslag 15 742 000 

102 Arkiv 
112 24. Riksarkivet och landsarkiven, ramanslag 183 842 000 

117 25. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt 
svenskt visarkiv,förslagsanslag * 26 452 000 

118 26. Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag 3 238 000 

121 Kulturmiljövård 
130 27. Riksantikvarieämbetet, ramanslag 126 452 000 

132 28. Kulturmiljövård, reservationsanslag 70 213 000 

134 29. Riksantikvarieämbetet: U ppdragsverksamhet, 
förslagsanslag 1000 

134 30. Kulturstöd vid ombyggnad m.m., 
förslagsanslag 120 000 000 

148 Museer och utställningar 
167 31. Centrala museer: Myndigheter, ramanslag 389 060 000 

168 32. Centrala museer: Stiftelser 102 683 000 

168 33. Bidrag till vissa museer m.m. 113 610000 

174 34. Bidrag till regionala museer,förslagsanslag 79 268 000 

176 35. Riksutställningar 33 360000 

178 36. Inköp av vissa kulturföremål,förslagsanslag 80000 

180 Forskning 
180 37. Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 

kulturområdet, reservationsanslag *30 855 000 

181 Lokalförsörjning m.m. 
181 38. Inredning och utrustning av lokaler för 

kulturändamål, reservationsanslag 3 000000 

Summa littera B 3 087 429 000 
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183 c. Massmedier m.m. Prop. 1992/93: 100 

186 Film m.m. Bil. 12 

186 1. Statens biografbyrå, ramanslag 7 728 000 

188 2. Stöd till svensk filmproduktion m.m., 
reservationsanslag 61500000 

189 3. Stöd till filmkulturell verksamhet, 
resen,ationsanslag 68 298 000 

191 4. Stöd till fonogram och musikalier, 
reservationsanslag 12 377 000 

195 Dagspress och taltidningar 
198 5. Presstödsnämnden och Taltidningsnärnnden, 

ramanslag 5 316 000 

200 6. Driftsstöd till dagspressen,förslagsanslag 420000000 

202 7. Utvecklingsstöd till dagspressen, 
reservationsanslag 7 800 000 

203 8. Täckande av förluster vid statlig kredit-
garanti till dagspressen,förslagsanslag l 000 

203 9. Distributionsstöd till dagspressen, 
förs lagsanslag 75 000 000 

204 10. Stöd till radio- och kassettidningar, 
jörslagsanslag 101974 000 

209 Litteratur och tidskrifter 
209 11. Litteraturstöd, resen>ationsanslag 40 866 000 

213 12. Stöd till kulturtidskrifter, reservationsanslag 19 450000 

216 13. Stöd till bokhandel, resen>ationsanslag 8 030 000 

219 14. Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation 
och litteratur, reservationsanlag 8 576 ()()() 

224 15. Talboks- och punktskriftsbiblioteket, ramanslag 62 323 ()()() 

230 16. Bidrag till Svenska språknämnden och 
Sverigefinska språknämnden. förslagsanslag 3 128 000 

232 Radio och television 
232 Den a vgiftfinansierade radio- och TV-verksamheten 

245 17. Kabelnämnden, förslag sans/ag 4 204000 

248 18. Närradionämnden,jörslagsanslag 4 761 000 

250 19. Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige 
och Finland, förslagsanslag 27 132 ()()() 

253 20. Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen 
och till europeiskt mediesamarbete, 
reservarionsanslag 16 287 ()()() 

Summa littera C 954 751 000 
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256 D. 
266 I. 

Invandring m.m. 
Statens invandrarverk, ramanslag 

Prop. 1992/93:100 
613 888 000 .Bil. 12 

269 2. 
271 3. 
272 4. 

274 5. 

276 6. 

277 7. 

278 8. 

Förläggningskostnader m.m.,förslagsanslag 6 407 000 000 

Åtgärder för invandrare, reservationsanslag 20 926 000 
Överföring av och andra åtgärder för 
flyktingar m.m.,förslagsanslag 269 960 000 
Ersättning till kommunerna för åtgärder för 
flyktingar m.m.,förslagsanslag 4 295 000 000 
Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen, 
reservationsanslag 15 589 000 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m., 
ramanslag 3 829 000 
Lån till hemutrustning för flyktingar, m.fl., 
förslagsanslag 92 264 000 

280 9. Utlänningsnämnden. ramanslag 51550000 
281 10. Internationell samverkan inom ramen för 

flykting- och migrationspolitiken m.m., 
reservationsanslag 2 000 000 

281 11. Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism, 

283 

293 

296 

reservationsanslag 10 000 000 

Summa littera D 11 782 006 000 

E. Jämställdhetsfrågor 
1 . Jämställdhetsombudsmannen m.m., ramanslag 6 575 000 

2. Särskilda j ämställdhetsåtgärder. 
reservationsanslag 

Summa littera E 

Summa Kulturdepartementet 

10 556 000 

17 132 000 

15 898 349 000 

348 



Bilagor 
298 12. l Sammanfattning av rapporter m.m. från Statens kulturråd om 

ett vidgat deltagande i kulturlivet 
301 12.2 Sammanfattning av uppdrag till Statens kulturråd om kulturin

stitutionernas verksamhet för barn och ungdom 

305 12. 3 Sammanfattning av Statens kulturråds plan för vidgat del
tagande i kulturlivet samt Riksarkivets, Riksantikvarieämbetets 
och Svenska Filminstitutets bedömingar inom resp. verksam
hetsområde 

309 12.4 Sammanfattning av Statens kulturråds förslag om huvud
mannaskapet för Södra teatern och det framtida utnyttjandet av 
Södra teatern 

311 12.5 Föneckning över remissinstanser och sammanställning av 
remissyttranden över Statens kulturråds förslag om huvud
mannaskapet för Södra teatern och det framtida utnyttjandet av 
Södra teatern 

312 12.6 

314 12.7 

321 12.8 

324 12.9 

331 12.10 
332 12.11 

333 12.12 

337 12.13 

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1991:31) Statens arkiv
depåer, en utvecklingsplan till år 2000 

Förteckning över remissinstanser och sammanställning av 
remissyttranden över betänkandet (SOU 1991:31) Statens 
arkivdepåer, en utvecklingsplan till år 2000 

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1992: 107) Kulturstöd 
vid ombyggnad 
Förteckning över remissinstanser och sammanställning av 
remissyttranden över betänkandet (SOU 1992: 107) Kulturstöd 
vid ombyggnad 

Lagen (1989:41) om TV-avgift 

Lagen (1986:3) om rundradiosändning av här finländska tele
visionspro gram 

Fördelning av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män 

Könsfördelningen i statliga lekmannastyrelser 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 12 
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Bilaga 13 till budgetpropositionen 1993 

Näringsdepartementet 
(tolfte huvudtiteln) 

Näringsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Lundgren 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 
Inledning 

Näringspolitiken 

Till Näringsdepartementet hör bl.a. frågor inom följande områden: 
- de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken, 
- övergripande näringspolitiska frågor, 
- företagens allmänna utvecklingsbetingelser, service, utbildning m.m., 
- industrins finansiering, bl.a. vissa exportkreditfrågor, 
- förvaltning och avyttring av aktier eller andra tillgångar i vissa helt 

eller delvis statligt ägda företag, 
- näringsfrihet och inrikeshandel, 
- pris- och konkurrensförhållanden, 
- byggnadsväsendet och viss byggforskning, 
- mineralfrågor, 
- teknisk forskning och utveckling, 
- patent- och registreringsverksamhet, 
- skydd för varumärken, mönster och namn, 
- teknisk kontroll, provning och mätning, vissa säkerhetsfrågor, 
- turism, 
- energiförsörjning, energiforskning, kommunal energiplanering och 

beredskap inom energiområdet. 
En av regeringens främsta uppgifter är att bryta den ekonomiska 

stagnationen och att återupprätta Sverige som en tillväxt- och företagar
nation med en stark och växande ekonomi. I näringspolitiken betonas 
enskilt ägande, företagande och sparande, avskaffandet av tillväxthäm
mande skatter, avreglering och ökad konkurrens, effektivisering och 

~ 
~ 
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privatisering av de statliga företagen samt ett snabbt inträde i EG. De 
näringspolitiska beslut som riksdagen fattat under senare tid innebär 
sammantagna att en kraftig omläggning har genomförts av näringspoliti
ken. 

Den övergripande näringspolitiken omfattar ett brett område av frågor 
inom alla samhällsområden. Till Näringsdepartementets ansvarsområde 
hör de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och de övergripande 
näringspolitiska frågorna. Under senare tid har betydelsefulla åtgärder 
vidtagits för avreglering och konkurrens inom nästan alla samhällsekto
rer. Regeringen avser att fortsätta och utveckla de samlade näringspoli
tiska insatserna för att stärka marknadsekonomin, riva tillväxthinder och 
förbättra det långsiktiga näringsklimatet i Sverige. 

Sett över en längre tid har det blivit allt dyrare och krångligare att 
starta och driva företag i Sverige. Samtidigt har skatte- och socialför
säkringssystemen byggts ut så att de sammantagna diskriminerat be
skattat arbete och i många fall motverkat en återgång till arbete från 
stöd inom försäkringssystemet. Politiken har i hög grad varit inriktad på 
att fördela redan skapad välfärd, medan drivkrafterna för skapandet av 
ny välfärd och nya arbeten har hållits tillbaka. 

Näringspolitikens huvuduppgift är nu att återskapa goda förutsättning
ar för produktiva investeringar och produktivt arbete i Sverige. För 
detta måste drivkrafter skapas. Det privata näringslivet måste ges en 
väsentligt bättre konkurrenskraft och bättre förutsättningar att växa. 

Dessa krav förstärks av Sveriges anknytning till EG:s inre marknad 
genom EES-avtalet. Det innebär att svenska företag och svenska konsu
menter kan dra nytta av den europeiska inre marknadens ökade utbud 
och ökade avsättningsmöjligheter. Konkurrensen skärps på såväl export
som hemmamarknaderna, vilket bidrar till en för konsumenterna gynn
sam prispress samtidigt som strukturomvandlingen förstärks, särskilt 
inom sektorer som tidigare varit avskännade från internationell konkur
rens. 

Den ökande internationaliseringen skärper kraven ytterligare på den 
svenska ekonomin och politiken. Internationell konk'Urrens medför ett 
starkt omvandlingstryck. För att Sverige skall kunna hävda sig i kon
kurrensen räcker det inte längre med att kunna producera exportvaror 
till konkurrenskraftiga priser. Lönsamheten måste vara minst lika hög 
för investeringar i Sverige som i andra länder. Ersättningen till en 
internationellt rörlig arbetskraft, liksom villkoren för entreprenörer, 
måste vara jämförbar med vad andra länder kan erbjuda. Det är av
görande för att vi skall kunna dra till oss de investeringar och den 
produktion som krävs för ett fortsatt högt välstånd. 

För att samhällets resurser skall kunna användas effektivt måste ex
pansionsutrymme skapas för den konkurrensutsatta sektorn i svensk 
ekonomi. För att öka nyföretagandet och minska riskerna för att mark
nadsdominans och monopoltendenser utvecklas är det viktigt att mark
nadstillträdet är fritt. Olika typer av regleringar är ofta ett av de vikti
gaste hindren för nyetableringar. 

1980-talets gradvisa försämring av den svenska produktionens kost
nadsläge är nu på väg att vändas genom en målmedveten politik för 
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prisstabilitet. De senaste årens strukturella förändringar i ekonomin -
satsningen på ny teknologi, skattereformen, tillväxtbefrämjande skatte
lättnader för bl.a. småföretag, avregleringen av de finansiella markna
derna och förändringarna av socialförsäkringssystemet - underlättar en 
effektiv användning av de svenska resurserna. 

Regeringens näringspolitiska arbete redovisas nedan under sex huvud
områden: 
- Satsning på småföretagande och tillväxtföretag 
- Privatisering av statligt ägda företag 
- Konkurrenspolitik 
- Teknologisk infrastruktur 
- Teknisk forskning och utveckling 
- Energipolitik 

Satsning på småföretagande och tillväxtföretag 

Den nya industriella tillväxten måste i huvudsak komma från de små 
och medelstora företagen. De stora företagen är viktiga som drivkrafter 
men kan inte förväntas att i tillräcklig utsträckning öka sin produktion 
och sysselsättning. Ny innovativ kraft måste tillföras näringslivet genom 
etablering av nya företag och genom att tillväxtmöjligheterna stärks för 
särskilt små och medelstora företag. 

Regeringen lade hösten 1991 fram ett program för stimulans av till
växten av små och medelstora företag (prop. 1991 /92:51, bet. 
1991/92:NU14, rskr. 1991192:93). Programmet omfattar bl.a. avregle
ringar, effektivare konkurrens och förbättrad riskkapitalförsörjning. 
Statsmakterna har vidare beslutat om ett flertal förändringar av skatte
politiken till fördel för småföretagen. 

Riksdagen beslutade våren 1992 om avveckling av löntagarfonderna. 
Bl.a. avsattes 6,5 miljarder kronor för att förbättra riskkapitalförsörj
ningen för små och medelstora företag. Regeringen redovisade i propo
sitionen (1992/93:41) Kapital för tillväxt förslag avseende dels organisa
torisk struktur för riskkapitalverksamheten, dels den utskiftning av 
ägandet som förordats. Riksdagen beslutade (bet. 1992/93:FiU3, rskr. 
1992/93 :25) i enlighet med regeringens förslag. Det innebär att huvud
delen av aktierna i de bolag som skall arbeta med riskkapitalfinansiering 
kommer att ägas av de ca 16 000 företag som debiterats vinstdelnings
skatt. Utskiftningen av aktier beräknas att vara avslutad vid årskiftet 
1992/93 varvid verksamheten sätts igång. Bolagens aktier skall snarast 
marknadsnoteras. 

Regeringen har vidare i propositionen (1992/93:82) Kapital för nya 
företag, m.m. lagt fram förslag till bl.a. riktlinjer för och organisation 
av statens medverkan vid finansiering av företagsetableringar och ut
vecklingsprojekt i unga företag. Industrifondens verksamhet ändras så 
att den koncentreras till nya och unga företag. Därjämte föreslås ett 
särskilt nyföretagarlån. Riksdagen har beslutat (bet. 1992/93 :NUl 9, 
rskr. 1992/93:145) i enlighet med regeringens förslag. 
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Dessa insatser för att väsentligt förstärka riskkapitalförsörjningen in
nebär också förbättrade möjligheter till finansiering av utvecklingspro
jekt baserade på forskning och utveckling vid högskolorna. 

Ytterligare insatser vad gäller bl.a. avreglering och regelförenkling 
bereds inom regeringskansliet. 

Riksdagen beslutade våren 1992 (bet. 1991/92:KrU16, rskr. 
1991/92:196) att avveckla Sveriges turistråd. Därvid lades fast att sta
tens mål för insatser inom turismområdet främst bör vara att dels påver
ka Sverigebilden utomlands genom att sprida allmän utlandsinriktad 
Sverigeinformation, dels bistå med sådana exportfrämjande marknads
föringsinsatser som kommer turismbranschen i dess helhet till godo. 
Mot denna bakgrund inrättades den 1 juli 1992 Styrelsen för Sverige
bilden som skall genomföra informations- och marknadsföringsverksam
het med inriktning på att presentera Sverige utomlands. 

Det är angeläget att öka inflödet av utländska investeringar till 
Sverige både för att öka kapitaltillflödet och för att tillföra industriell 
och kommersiell kompetens. Informationen om Sverige som investe
ringsland har därför förstärkts. Denna informationsverksamhet bör 
integreras med den övriga inforrnationsverksamhet som Styrelsen för 
Sverigebilden bedriver. Styrelsen bör därför ges ansvar även för den 
investeringsinriktade informationen utomlands. 

Privatisering av statligt ägda företag 

Den statliga företagssektorn är stor och representerar ett antal skilda 
verksamhetsinriktningar, alltifrån små bolag med speciell verksamhet 
till stora industriföretag med kommersiell inriktning. Till detta kommer 
ett antal affärsverk och finansinstitutioner. Totalt omfattar den statliga 
företagssektorn ett 40-tal aktiebolag som i flertalet fall är moderbolag i 
en koncern, sju afrarsverk samt sex finansinstitut där staten äger minst 
50 % av aktiekapitalet. De hel- eller delägda statliga företagen äger helt 
eller delvis ca 450 bolag. Den sammanlagda omsättningen i den statliga 
företagssektorn uppgick år 1991 till 208 miljarder kronor. De statliga 
kreditinstitutens utlåning var vid slutet av samma år drygt 400 miljarder 
kronor. Totalt sysselsatte den statliga företagssektorn år 1991 ca 
260 000 personer. 

Regeringens privatiseringsprogram inleddes sedan riksdagen i decem
ber 1991 bifallit regeringens proposition (1991/92:69) om privatisering 
av statligt ägda företag, m.m. och bemyndigat regeringen att sälja sta
tens aktier i 34 helt eller delvis ägda bolag (bet. 1991/92:NU10, rskr. 
1991/92:92). I riksdagsbeslutet om nyteckning av aktier i Nordbanken 
(prop. 1991/92:21, bet. 1991/92:NU4, rskr. 1991/92:8) fick regeringen 
bemyndigande att sälja aktierna i banken. 

Arbetet med bolagisering av statlig verksamhet som en förberedelse 
för privatisering har fortsatt. Vid årsskiftet 1991 /92 ombildades Statens 
Vattenfallsverk till Vattenfall AB. Den l juli 1992 överfördes verksam
heten vid Domänverket till aktiebolagsform, Domän AB. Vidare har 
från samma tidpunkt verksamheten vid Statens Hundskola bolagiserats. 
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I enlighet med riksdagens beslut skall regeringen varje år i budget
propositionen lämna en redogörelse över privatiseringsprogrammet. 

I maj 1992 har staten utfärdat och sålt köprätter avseende sitt innehav 
(48 3) i SSAB Svenskt Stål AB. Erbjudandet avsåg ett paket till ett pris 
av ca 14 600 kr jämte courtage. Varje paket bestod av en statsobligation 
med nollkupongskonstruktion på nominellt 17 000 kr förfallande till 
betalning den 31 januari 1994 plus 100 köprätter att köpa 100 aktier i 
SSAB till kursen 170 kr per aktie senast den 15 februari 1994. Det 
belopp som återbetalas för statsobligationen den 31 januari 1994 mot
svarar köpeskillingen för de 100 SSAB-aktiema. Statsobligationen och 
köprätterna kan disponeras var för sig. Svenska folkets efterfrågan på 
SSAB-paket blev mer än tre gånger större än tillgången. Totalt tecknade 
sig ca 118 000 personer för ca 207 000 paket. Totalt erbjöds allmän
heten att teckna 66 666 paket. Även kvoten för instirutionella placerare 
om ca 60 000 paket övertecknades kraftigt med ca l 400 anmälnings
sedlar omfattande 290 000 paket. Bland SSAB-anställda ingav ca l 200 
personer anmälningssedlar om l 900 paket. Genom Aktieinvest kunde 
delar av paket köpas. Ca 3 500 personer förvärvade på detta vis 1 500 
paket. 

I maj 1992 var också privatiseringen av Svalöf AB, som arbetar med 
växtförädling inom lantbruk och trädgård, klar. Staten sålde då sitt 50-
procentiga innehav i företaget motsvarande 112 000 aktier till hälften
ägaren Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR). Efter privatiseringen 
kommer de två växtförädlingsföretagen Svalöf AB och W. Weibulls AB 
att samordna sin verksamhet. Köpeskillingen för aktierna som SLR 
förvärvade var 51 750 000 kr. Aktierna tillträddes den l juni 1992. 

I augusti 1992 sålde staten merparten av sitt aktieinnehav i Svensk 
A vfallskonvertering AB (SAKAB) till WMI Sellbergs AB. WMI 
Sellbergs AB ingår i den internationella koncernen Waste Management 
International som är världsledande i avfallskonverteringsbranschen. 
Genom försäljningen kunde regeringen kombinera höga mål på miljö
området med ambitionen att privatisera statliga företag. Genom för
säljningen får SAKAB tillgång till WMI Sellbergs tekniska och ekono
miska resurser. Före försäljningen ägde staten ca 96 3 av aktierna i 
SAKAB. Resterande ca 4 % ägdes till lika delar av Svenska Kommun
förbundet och Näringslivets stiftelse för avfallsbehandling. Den totala 
köpesumman var 340 miljoner kronor varav statens andel var 326 miljo
ner kronor. Efter den 24 augusti 1992 äger WMI Sellbergs 90,1 % av 
aktierna i SAKAB medan staten äger 9,9 %. 

I september 1992 sålde staten sitt aktieinnehav i Nordiska satellitak
tiebolaget NSAB, som äger Tele-X-satelliten, till Filmnet och Svenska 
rymdaktiebolaget. Efter försäljningen äger Filmnet 85 % av aktierna i 
NSAB och statliga Svenska rymdaktiebolaget 15 % . Köpeavtalet byggde 
bl.a. på att NSAB under de följande månaderna anskaffade ytterligare 
satellitkapacitet som komplement och efterföljare till Tele-X. Privati
seringen av statens aktieinnehav i NSAB innebar en riktig kommersiell 
lösning för Tele-X-satellitens framtida utveckling. Svenska rymdaktiebo-
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laget kommer i framtiden att svara för satellitkontroll av Tele-X, drift 
av satellitsystemet samt försäljningen av dess tjänster. 

I den uppgörelse som regeringen under hösten 1992 träffade med So
cialdemokratiska arbetarepartiet om den ekonomiska politiken berörs 
också privatiseringsprogrammet. Ett tillfälligt moratorium för försälj
ning av statliga företag infördes i princip. Detta var också motiverat 
med tanke på det marknadsläge som förelåg under hösten 1992. Mora
toriet utgör inget hinder för omstruktureringar i de fall de är lämpliga 
och nödvändiga. Förberedelsearbetet med privatiseringen av de statliga 
företagen fortsätter också i enlighet med riksdagens beslut från hösten 
1991. 

Utskiftningen av aktier i de nybildade riskkapitalbolagen kommer i 
allt väsentligt att vara avslutad före årsskiftet 1992/93. Riksdagen beslöt 
i november 1992 (prop. 1992/93:41, bet. 1992/93:FiU3, rskr. 
1992/93 :25) att en del av löntagarfondsmedlen skall avsättas till riskka
pitalbolag. Beslutet innebar att två portföljförvaltande bolag bildas, som 
skall arbeta med indirekta placeringar i små och medelstora företag. 
Samtidigt bildar de tidigare regionala, statliga riskkapitalbolagen grun
den för nya riskkapitalbolag. Både de portföljförvaltande bolagen och 
riskkapitalbolagen privatiserades under år 1992 genom en utskiftning av 
ägandet från staten till alla de företag som debiterats vinstdelningsskatt. 

Konkurrenspolitik 

Konkurrensförhållandena spelar en avgörande roll för dynamiken och 
tillväxten i den svenska ekonomin. Konkurrensen stimulerar en bättre 
användning av samhällets resurser. Den stärker det svenska näringsli
vets förmåga att hävda sig på de internationella marknaderna vilket är 
till nytta för konsumenterna genom att priserna pressas och utbudet av 
varor och tjänster blir större och mer varierat. Inom viktiga delar av 
den svenska ekonomin är konkurrensen otillräcklig. Konkurrenstrycket 
måste därför öka både i privat och offentlig verksamhet. 

Regeringen har initierat ett omfattande program för avreglering, 
privatisering och reformering av regler som hämmar ett effektivt re
sursutnyttjande. Flera samhällsområden är berörda. Insatserna inom 
byggsektom, livsmedelsområdet, energiområdet, transportområdet, 
arbetsrätten samt post- och teleområdet bör särskilt nämnas. Ytterligare 
initiativ kommer att tas till avregleringar inom nya områden och genom
förda reformer kommer att följas upp. KonkLirrensverket har i en skri
velse till regeringen redovisat möjliga åtgärder för avreglering och 
avskaffandet av konkurrenshinder i offentlig sektor:. 

Ett medel för att uppnå ökad effektivitet inom den offentliga sektorn 
är att utsätta den för konkurrens. I många kommuner och landsting har 
inslaget av konkurrens i verksamheten redan ökat. Flera reformer är 
aktuella för att underlätta denna utveckling. Ett sätt att öka effektiviteten 
är att upphandla varor och tjänster genom anbudstävlingar. En departe
mentspromemoria (Ds 1992: 121) Anbud skonkurrens vid offentlig pro
duktion har upprättats inom Näringsdepartementet med förslag till rätts-
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llg reglering, som innebär att viss offentlig verksamhet som bedrivs i Prop. 1992/93 
egen regi skall utsättas för konkurrens. Förslaget rernissbehandlas ror Bil. 13 
närvarande. 

En effektiv konkurrenspolitik kräver tydliga och fasta spelregler som 
ger konkurrens på lika villkor för företagen samt möjligheter ror nya 
aktörer att komma in på marknaden. Riksdagen har nyligen beslutat om 
en ny skärpt konkurrenslag (prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, 
rskr. 1992/93: 144) som innehåller förbud mot konkurrensbegränsande 
samarbete och missbruk av dominerande ställning samt regler om kont
roll av företagsförvärv. 

De förändringar av myndighetsorganisationen på konkurrensområdet 
som regeringen har initierat ger effektiviseringar som bl.a. innebär att 
resurserna för den åtgärdsinriktade konkurrenstillsynen har rorstärkts. 
De anpassningar av organisation och resurser som ansetts erforderliga 
för att uppnå och upprätthålla en effektiv konkurrens har sålunda ge
nomförts. 

Inriktningen av konkurrenspolitiken bör i ökad utsträckning bygga på 
resultat som forskningen ger. Avsikten är att forskningen på konkur
rensområdet skall tas upp i den forskningspolitiska propositionen som 
regeringen har aviserat. 

Teknologisk infrastruktur 

Näringslivets effektivitet är beroende av resurser för teknisk utvärdering 
och kvalitetssäkring samt att regelsystemen för teknik är rationella och 
harmoniserade mellan länderna. Rätten till uppfinningar, varumärken 
och mönster måste kunna skyddas av ett system för immaterialrätt. Den 
mogna teknikens flora av varianter behöver standardiseras för att ge 
utbytbarhet och möjlighet att sammanfoga systemen. För att skydda liv, 
hälsa, egendom och miljö mot risker som tekniken medför måste ofta 
lagstiftning tillgripas. 

Regelsystemen måste utformas så att de inte medför onödiga hinder 
och kostnader för handel, teknisk utveckling och företagande. Rege
ringen har inom detta område redan initierat ett flertal åtgärder. Många 
av dem är föranledda av Sveriges närmande till EG. 

Bland förslagen som regeringen presenterat och riksdagen bifallit 
märks: 
- sammanförande av aktiebolags-, handels- och föreningsregistren till 

Patent- och registrerings verkets bolagsavdelning (prop. 1992/93 :27, 
bet. 1992/93:LU10, rskr. 1992/93:75), 

- anpassning av regler för mått, vikt och förpackningar till vad som 
gäller inom EG (prop. 1992/93:47, bet. 1992/93:NU13, rskr. 
1992/93:96), 

- inrättande av en särskild myndighet för elsäkerhet (prop. 
1992/93:21, bet. 1992/93:NU5, rskr. 1992/93:34), 

- lagstiftning beträffande insatsvaror i byggverksamhet enligt åtagande 
i EES-avtalet (prop. 1992/93:55, bet. 1992/93:BoU6, rskr. 
1992/93:154). 9 



Under våren 1993 avser jag föreslå regeringen att lämna förslag till 
riksdagen avseende bl.a. följande: 
- ombildning av Statens provningsanstalt (SP) till aktiebolag i avsikt att 

ge bättre villkor för verksamheten och möjliggöra en eventuell fram
tida privatisering, 

- förändringar av lagstiftningen som rör sökandet efter och bearbet
ningen av mineralfyndigheter, 

- förändrade byggregler som syftar till att möjliggöra billigare bostads
byggande. 
Standardiseringen har genom EG:s program för den inre marknaden 

givits en ny och avsevärt mer omfattande roll än tidigare. Den närmare 
preciseringen av de väsentliga produktkrav som anges i direktiven skall 
ske i harmoniserade standarder. Regering och riksdag har genom en 
speciell utformning av stödet till svensk standardisering velat förstärka 
näringslivets medverkan. Metoden med ett målrelaterat bidrag till euro
peiskt anknutna standardiseringsprojekt som rör säkerhet, arbetsmiljö, 
konsumentskydd och miljöskydd har efter utvärdering inte visat sig vara 
ett tillräckligt effektivt sätt att främja dessa standardiseringsområden. 
Det målrelaterade bidraget bör avvecklas och sektorsmyndigheternas 
ansvar att prioritera sitt deltagande i standardiseringsarbetet inom sina 
respektive ansvarsområden i stället betonas. 

Öppna system med konkurrens mellan kompetensprövade aktörer 
införs nu när det gäller obligatorisk provning och kontroll inom EES. 
Förändringarna medför betydande förenklingar för både export och 
import. Resurser för mätteknik och provning är en viktig del i den 
tekniska infrastrukturen inom EES. Nonnaliehållning och FoU inom 
mät- och provningsteknik. ses som statliga angelägenheter. Multi
disciplinära organisationer som kan arbeta över flera teknikområden 
eftersträvas. SP är internationellt välkänd och har gott anseende i det 
europeiska samarbetet. Flertalet av SP:s motsvarigheter är myndigheter, 
men en utveckling mot friare och privaträttsliga verksamhetsfonner 
pågår. I betänkandet (SOU 1992:74) Prova privat - provning och mät
teknik inom Statens provningsanstalt och Statens maskinprovningar i 
europaperspektiv föreslår utredaren att SP ombildas till ett statligt aktie
bolag med siktet inställt på en privatisering inom tre till sex år beroende 
på den internationella utvecklingen. Betänkandet har remissbehandlats. 
Jag avser att senare föreslå regeringen att SP omvandlas till ett av staten 
helägt aktiebolag fr.o.m. den 1 juli 1993 och att återkomma till riks
dagen i frågan med en särskild proposition. SP bör redan nu vidta för
beredelser för bolagiseringsprocessen. 

Elsäkerhetsarbetet överförs från Närings- och teknikutvecklingsverket 
till det nyinrättade Elsäkerhetsverket (ESV) fr.o.m. ingången av år 
1993. Därmed betonas och tydliggörs de insatser staten gör för elsäker
heten. Den 1 juli 1993 genomförs den avslutande anpassningen av de 
svenska elsäkerhetsreglerna till vad som skall gälla inom EES-området. 
Från samma tidpunkt föreslås elsäkerhetsarbetet bli finansierat genom 
en abonnentavgift. 

Staten koncentrerar sina insatser inom minera/området. I syfte att 
ytterligare förbättra möjligheterna för prospektering har riksdagen be-
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slutat (prop. 1991/92:100 bil. 13, bet. 1991/92:NU18, rskr. 
1991192: 157) om ökade statliga insatser inom basverksamheten, dvs. de 
tidigare leden i prospekteringskedjan. Jag avser föreslå regeringen att 
under innevarande riksmöte förelägga riksdagen förslag till ändring av 
vissa bestämmelser i nya minerallagen. En promemoria i ämnet 
(Ds 1992: 128) Översyn av vissa bestämmelser i minerallagen, m.m. 
remissbehandlas för närvarande. 

Regeringen har uppdragit åt Nämnden för statens gruvegendom 
(NSG) att under innevarande budgetår avyttra den statliga gruvegen
domen på aff"arsmässiga villkor och att till Sveriges geologiska under
sökning överföra det informationsmaterial som inte tillhör sådan gruv
egendom som skall försäljas. Enligt riksdagens beslut våren 1992 skall 
NSG läggas ned. 

EES-avtalet medför ett stort antal betydelsefulla förändringar inom 
byggsektom. Inom hela EES-området kommer harmoniserade krav på 
byggprodukter att gälla, vilket i hög grad kommer att underlätta han
deln. Också reglerna för upphandling, utvecklingen mot en harmonise
ring av ansvarsreglema m.m. kommer att medföra stora förändringar. 
Regeringen har i propositionen (1992/93:55) om en byggproduktlag 
m.m. föreslagit dels en ny byggproduktlag, dels vissa ändringar i plan
och bygglagen ( 1987: 10), PBL. Riksdagen har den 17 december 1992 
beslutat i enlighet med regeringens förslag (bet. 1992/93:BoU6, rskr. 
1992/93: 154). 

En utredningsman har den 26 november 1992 tillkallats för att se 
över bl.a. PBL:s regler om bygglov i syfte att underlätta en rationell 
och kostnadsbesparande byggprocess (dir. 1992:104). 

Boverket ser för närvarande över reglerna i sina byggföreskrifter i 
syfte att anpassa dem till de nya EES-reglema. I samråd med Närings
departementet kommer Boverket att i möjligaste mån gallra ut föreskrif
ter om tekniska lösningar och i stället utforma föreskrifterna som funk
tionsnormer. Detta ökar möjligheterna för producenterna att välja tek
niska lösningar och gynnar teknikutveckling. 

En fortsatt avreglering av nybyggandet är väsentlig. Jag avser därför 
att under våren återkomma med förslag till förändrade byggregler som 
syftar till att möjliggöra billigare bostadsbyggande. 

Problemen med fukt, mögel och andra skador till följd av byggfel be
står. Preliminära resultat från genomförda srudier visar inte på några 
påtagliga förbättringar i byggnadsproduktionen fram till 1980-talets slut. 

Problemen har föranlett riksdagen att lagstifta om skydd mot bygg
skador genom lagen (1991:742) om byggnadsgaranti. Riksdagen har 
dock funnit att denna lagstiftning är mindre rationellt utformad och 
begärt att regeringen presenterar alternativ som grundas på försäkrings
lösningar. Frågan bereds i regeringskansliet. 

Teknisk forskning och utveckling 

Näringslivets konkurrenskraft och tillväxt är nära kopplade till graden 
av teknisk förnyelse och utveckling av nya produkter. Förmågan att 
snabbt ta till sig och utnyttja relevant teknik är en viktig förutsättning 
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för effektivare produktion och mer konkurrenskraftiga produkter. Tek
nisk forskning och utveckling (FoU) är således av grundläggande be
tydelse för ökad produktivitet, förnyelse och tillväxt inom industrin. 

Sverige har under Oera år befunnit sig i topposition bland de indust
rialiserade länderna vad gäller teknisk forskning och utveckling. Takten 
i den svenska industrins tekniska förnyelse har dock mattats sedan 
mitten av 1980-talet medan den har fortsatt att öka i viktiga konkurrent
länders industri. Företagens FoU-satsningar låg år 1989 på ungefär 
samma nivå som år 1985, räknat i kronor per invånare. I flertalet kon
kurrentländer fortsatte företagen att expandera sin FoU under sanuna 
tid. 

Inom andra industriländer görs betydande teknikpolitiska satsningar 
på strategiskt viktiga områden. Det gäller exempelvis i Tyskland, 
Frankrike, USA och Japan där FoU-politiken systematiskt används som 
ett konkurrensvapen. Det finns inga unika förutsättningar som gör det 
möjligt för Sverige att avvika från detta internationella mönster. En 
starkt industrirelevant FoU-miljö är en förutsättning för att Sverige skall 
kunna utgöra ett attraktivt lokaliseringsalternativ för kunskapsintensiv 
och tillväxtskapande produktion. 

Inom regeringskansliet bereds för närvarande en forskningspolitisk 
proposition som regeringen avser att inom kort förelägga riksdagen. I 
propositionen lämnas förslag till ett forskningspolitiskt program, som 
syftar till utveckling och ökad konkurrenskraft i hela samhället. Ett 
stärkt inslag av industrirelaterad forskning och utveckling är av strate
gisk betydelse i denna satsning. 

Energipolitiken 

Riksdagen beslutade våren 1991 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 
1990/91:88, bet. 1990/91:NU40, rskr. 1990/91:373). Riksdagen 
godkände i allt väsentligt regeringens proposition, som baserades på en 
överenskommelse mellan Socialdemokratiska arbetarepartiet, Folkpartiet 
liberalerna och Centerpartiet. 

Enligt riksdagens beslut skall regeringen årligen redovisa de resultat 
som har uppnåtts genom de energipolitiska programmen för omställning 
och utveckling av energisystemet samt förelägga riksdagen förslag om 
de ytterligare åtgärder som är motiverade. En redovisning av de energi
politiska programmen lämnas i denna bilaga under litt. E. Energi. 

Energiskatter 

Riksdagen godkände i juni 1992 regeringens förslag om en omläggning 
av energiskatterna (prop. 1991/92:150 bil. 1:5, bet. 1991/92:FiU30, 
rskr. 1991/92:350). Energiskatteomläggningen träder i kraft den 1 
januari 1993. Syftet med reformen är att stärka industrins konkurrens
kraft och sänka uttaget av sådana skatter som hämmar tillväxten. Den 
allmänna energiskatten för bränslen och elektrisk kraft tas bort helt för 
industrin och växthusnäringen och koldioxidskatten sänks från 25 öre 
till 8 öre per kg koldioxidutsläpp. Fram till år 1995 kommer den ener-
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giintensiva industrin att kunna få nedsättning av koldioxidskatt, men 
därefter avskaffas dessa bestämmelser. För övriga samhällssektorer, 
dvs. hushåll, jordbruk, servicenäringar, m.m., höjs koldioxidskatten 
från 25 öre till 32 öre per kg koldioxidutsläpp. Vidare höjs den allmän
na energiskatten på elektrisk kraft för dessa sektorer med 1,3 öre per 
kWh. 

Regeringen beslutade i juni 1992 att tillkalla en särskild utredare med 
uppgift att göra en teknisk översyn av energibeskattningen (Fi 1992: 15). 

Elmarknaden 

En reformering av den svenska elmarknaden har inletts. Huvuddelen av 
verksamheten i Statens vattenfallsverk har ombildats till ett aktiebolag, 
Vattenfall AB, och storkraftnätet och de statligt ägda utlandsförbindel
sema har överförts till Aflarsverket svenska kraftnät. Riksdagen be
slutade i juni 1992 (prop. 1991/92:133, bet. 1991/92:NU30, rskr. 
1991/92:322) om mål och strategier samt en handlingsplan för den 
fortsatta reformeringen av elmarknaden. Målet för reformen är att 
genom ökad konkurrens nå ett än mer rationellt utnyttjande av produk
tions- och distributionsresursema och att tillförsäkra kunderna flexibla 
leveransvillkor till lägsta möjliga priser. 

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att överväga och 
föreslå de förändringar av ellagstiftningen som krävs för att uppnå dessa 
syften. Utredaren (N 1992:04) skall redovisa den första etappen av sitt 
arbete senast den 31 mars 1993. Svenska kraftnät utreder på rege
ringens uppdrag förutsättningarna för en svensk kraftbörs. Även detta 
uppdrag skall redovisas under våren 1993. 

NUTEK har regeringens uppdrag att årligen redovisa den aktuella ut
vecklingen på de europeiska elmarknaderna. I september 1992 överläm
nades till regeringen rapporten Elmarknaderna i Europa (NUTEK B 
1992:9). 

Försörjningsberedskap 

Försörjningsberedskapen på energiområdet syftar till att samhällets be
hov av energi för produktion, transporter och uppvärmning skall kunna 
tillgodoses under kriser och i krig. Verksamheten utgör en särskild 
funktion inom totalförsvarets civila del. NUTEK är funktionsansvarig 
myndighet. Mål och riktlinjer för verksamheten har fastställts senast 
genom 1992 års försvarsbeslut (prop. 1991192: 102 kap. 11, bet. 
1991/92:FöUl2, rskr. 1991/92:337). 

För beredskapslagringen av olja innebär riktlinjerna att nuvarande 
statliga lager för krigssituationer skall minskas, samtidigt som lagringen 
rustas upp och ges en ny struktur. Genom utförsäljning av en del av 
lagren skapas möjligheter att finansiera bl.a. investeringar för upprust
ning av lagringsanläggningama. Ett förslag i frågan har lagts fram av 
NUTEK i oktober 1992. En översyn av den statliga oljelagringen kom
mer nu att företas. 
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Försvarsbeslutet år 1992 innebar vidare att den lagring för s.k. freds
kriser som sker inom oljebranschen skall kompletteras med ett statligt 
lager, främst av fiygdrivmedel. Den lagrade volymen kan dock begrän
sas. 

Enligt försvarsbeslutet skall elförsörjningen ges hög prioritet i be
redskapsarbetet. Reformeringen av den svenska elmarknaden innebär att 
de organisatoriska och finansiella förutsättningarna för arbetet har för
ändrats. Programplanen för totalförsvarets civila del t.o.m. budgetåret 
1997 /98 inrymmer ökade insatser för elförsörjningen. Däri ingår bl.a. 
bidrag till vissa beredskapshöjande investeringar inom elkraftsområdet 
som finansierades av Statens vattenfallsverk före bolagiseringen. 

Internationella frågor 

Sveriges energiförsörjning är i hög grad beroende av den internationella 
utvecklingen. Den pågående internationaliseringen av elmarknaderna 
och den ökande ekonomiska integrationen förstärker detta förhållande. 

Med anledning av Sveriges ansökan om medlemskap i EG har EG
kommissionen yttrat sig över Sveriges förutsättningar att uppnå med
lemskap. Kommissionen konstaterar att det inte finns några större skilj
aktigheter mellan målen för den svenska energipolitiken och de långsik
tiga målen för Gemenskapens energipolitik. De flesta befintliga EG
regler på energiområdet gäller redan för Sverige som en följd av EES
avtalet, med undantag av de direktiv som avser beredskapslager. 

Det internationella energiorganet IEA har nyligen genomfört en s.k. 
fördjupad granskning av den svenska energipolitiken. Sådana gransk
ningar av medlemsländerna görs regelbundet inom ramen för IEA:s 
verksamhet i enlighet med IEP-avtalet (International Energy Program
me) om gemensamma åtgärder för att trygga medlemsländernas energi
försörjning. I granskningsrapporten framhålls särskilt den svenska ener
gipolitikens inriktning på väl fungerande marknader och utnyttjandet av 
ekonomiska styrmedel. Vidare noteras den nära kopplingen till miljöpo
litiska mål med ett tydligt bibehållande av de energipolitiska målen. IEA 
rekommenderar för svensk energipolitik en fortsättning av dess nuvaran
de inriktning på marknadsorientering, konkurrens och avreglering. 

FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) utmynnade i bl.a. 
ett allmänt handlingsprogram, Agenda 21, och en klimatkonvention. Det 
kan konstateras att de principer som i Agenda 21 anges för energiom
rådet - att länderna genom lämpliga åtgärder skall minska påverkan på 
atmosfären från energisektorn och öka bidraget till energiförsörjningen 
från miljöacceptabla och kostnadseffektiva energisystem - stämmer väl 
överens med den svenska energipolitikens inriku1ing. 

I december 1991 undertecknade Sverige jämte ett trettiotal andra 
länder den s.k. Europeiska energistadgan. Stadgans syfte är främst att 
genom internationella överenskommelser förbättra de marknadsekono
miska förutsättningarna för ett starkt ökat kommersiellt samarbete och 
handel på energiområdet mellan de västliga industriländerna och de 
central- och östeuropeiska f.d. planekonomierna inklusive OSS-staterna. 
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Sverige deltar i de förhandlingar som nu pågår om en rad tilläggsproto
koll. 

Sammanfattning av budgetförslagen 

Mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen i de 
offentliga finanserna är det nödvändigt att bl.a. genomföra kraftfulla 
besparingar och strukturella åtgärder som får genomslag på lång sikt. I 
årets budgetförslag har besparingar om totalt 150 mkr gjorts på Nä
ringsdepartementets anslag. I det fortsatta arbetet med att stimulera 
utveckling och ökad konkurrenskraft i hela samhället är avsikten att 
regeringen skall förelägga riksdagen en forskningspolitisk proposition 
inom kort. Insatser för att stärka industrirelaterad forskning och ut
veckling är av central betydelse i denna proposition. Vidare bör rege
ringen under våren 1993 förelägga riksdagen en proposition om riktlin
jer for bolagisering av Statens provningsanstalt. 

Förslaget till statsbudget för budgetåret 1993/94 i här aktuell del 
innehåller bl.a. följande förslag: 
- En fördjupad prövning av verksamheterna vid NUTEK, Konkurrens

verket och Marknadsdomstolen har gjorts och förslag lämnas beträf
fande inriktning och omfattning för treårsperioden 1993/94 -
1995/96. För förvaltningskostnader budgetåret 1993/94 anslås för 
NUTEK 172 mkr, för Konkurrensverket 62 mkr och för Marknads
domstolen 6 mkr. 

- En särskild översyn har gjorts under hösten 1992 beträffande organi
sation och omfattning av utredningsverksamheten vid Näringsdeparte
mentet och NUTEK. De totala resurserna minskas och omfördelas så 
att departementets utredningsanslag uppgår till 18 mkr och NUTEK:s 
utredningsanslag uppgår till 7 ,5 mkr. 

- Omprioriteringar görs inom anslaget för Småföretagsutveckling och 
den del av anslaget för Teknisk forskning och utveckling som avser 
etableringsinriktade insatser och innovatörs frågor. För Småföretags
utveckling anvisas 170 mkr. 

- Inriktningen av verksamheten vid den nyinrättade Styrelsen för 
Sverigebilden utvecklas och medel anvisas med 100 mkr. 

- Det målrelaterade bidraget för vissa standardiseringsprojekt upphör 
och det allmänna bidraget ökar till 39 mkr. 

- Programmet för effektivare energianvändning förlängs två år inom en 
oförändrad anslagsram för teknikupphandlingsstödet på 750 mkr. 
Anslaget reduceras därför med 50 mkr per år under budgetåren 
1993/94 - 1995/96. 

- Omprioriteringar görs under anslaget för Insatser för ny energiteknik 
som föreslås uppgå till 222 mkr. 

- Medel som för närvarande tillförs Energiteknikfonden via inkomstti
tel från den allmänna energiskatten på oljeprodukter finansieras över 
ett nytt förslagsanslag på statsbudgeten som budgetåret 1993/94 
uppgår till 72 mkr. 
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- Det nyinrättade Elsäkerhetsverket finansieras över statsbudgeten via 
ett nytt ramanslag som uppgår till 45 mkr. Avgiftsintäkter från verk
samheten tillförs en inkomsttitel. 

- De avgiftsintäkter som för närvarande finansierar Sprängämnes
inspektionens (SÄn verksamhet tillförs en inkomsttitel och verksam
heten finansieras över statsbudgeten via ett nytt ramanslag som upp
går till ca 15 mkr. 

- Ett generellt rationaliseringskrav om ca 2 % har lagts ut på samtliga 
myndigheters förvaltningskostnader. 

- Större besparingar (5 mkr och mer) har i övrigt gjorts på anslagen 
för Drift av beredskapslagring, Bidrag till Fonden för fukt- och 
mögelskador samt Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga 
attacheverksamhet. 
Anslagsförändringarna inom Näringsdepartementets verksamhets

område i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1992/93 framgår 
av följande sammanställning. Medel på tilläggsbudget har inte tagits 
med. 

Tolfte huvudtiteln Anvisat Förslag Förändring 
(mkr) 1992/931 1993/94 

A. Näringsdepartementet m.m. 81,3 75,7 - 5,6 
B. Näringspolitik m.m. 602,7 569,7 - 33,0 
C. Exportkrediter m.m. 70,0 55,0 - 15,0 
D. Marknads- och konkurrensfrågor 67,8 68,1 + 0,3 
E. Energi 758,3 798,6 + 40,3 
F. Teknisk FoU 2 283,2 2 273,52 - 9,7 
G. Teknologisk infrastruktur m.m. 427,5 408,<>2 - 19,5 
Övrigt3 80,0 0,0 - 80,0 

Totalt för Näringsdepartementet 4 370,8 4 248,64 - 122,24 

1En ny litteraindelning har gjorts inför budgetåret 1993/94. Anslagen för 1992/93 
har anpassats till den nya indelningen för jämförbarhetens skull. 
21 beloppet ingår anslag där oförändrat belopp beräknats i avvaktan på de 
särskilda propositioner som kommer att läggas under våren 1993. 
3lnfriande av pensionsgaranti för FFV AB. 
4En real besparing om 150 mkr har gjorts. I övrigt har bl.a. vissa anslagstekniska 
förändringar gjorts som påverkar detta belopp. 
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A. Näringsdepartementet m.m. 

A 1. Näringsdepartementet 

1991/92 Utgift 47 723 264 
1992/93 Anslag 49 704 000 
1993/94 Förslag 51 711 000 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 51 711 000 kr. I anslaget 
har beräknats medel för departementets löner och övriga förvaltnings
kostnader. 

Ett rationaliseringskrav om ca 2 % har beräknats för departementet i 
enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag. 
Jag har vidare beräknat medel för telekostnader som fr.o.m. den 1 juli 
1993 överförs från Regeringskansliets förvaltningskontor till Närings
departementet. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Näringsdepartementet bör fr.o.m. bud
getåret 1993/94 tillämpa denna modell. Näringsdepartementet kommer 
därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och 
medlen under anslaget A 1. Näringsdepartementet förs till detta konto. 

Anslaget för Näringsdepartementet har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsfonnen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som 
kommer att ställas till Näringsdepartementets disposition kommer slut
ligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika 
från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Näringsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 51 711 000 kr. 

A 2. Industriråd/industriattache 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 439 754 
1 198 ()()() 
1 335 ()()() 

Från anslaget bekostas en tjänst som industriråd/industriattache vid 
Sveriges delegation hos OECD i Paris. 

2 Rik.1dag1·11 /9'J]!CJ3. I sam/. Nr /OU. /Jiluga /.l 
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Industrirådetfindustriattachen har till huvudsaklig uppgift att följa 
arbetet inom OECD i närings- och energipolitiska frågor samt att vara 
Näringsdepartementets kontaktman gentemot OECD:s och det interna
tionella energiorganets (IEA) sekretariat. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till lndustrir/ui/industriattache för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett ramanslag på 1 335 000 kr. 

A 3. Utredningar m.m. 

1991/92 Utgift 13 117 841 Reservation 
1992/93 Anslag 18 990 000 
1993/94 Förslag 18 000 000 

Anslaget används till att bekosta följande verksamhet: 
- vissa delegationer, nämnder m.m., 
- den egentliga kommitteverksamheten, 

8 286 188 

- särskilda utredningar, dvs. sådana utredningar i departementets verk-
samhet som medför behov av att anlita konsulter, revisionsbyråer eller 
annan expertis. 
Under anslaget B 2. Närings- och teknikutvecklingsverket: Utred

ningar redovisas förslag till en ändrad form för finansiering av 
NUTEK:s utredningsverksamhet. Förändringen innebär att medel för 
basverksamheten, dvs. uppdrag av kontinuerlig art och löpande service 
till departement och till NUTEK:s övriga områden, anvisas över ansla
get B 2. 

Näringsdepartementets särskilda utredningsuppdrag till bl.a. NUTEK 
bör i fortsättningen finansieras över departementets utredningsanslag. 
Genom denna förändring blir departementets beställarroll när det gäller 
utredningsuppdrag hos bl.a. NUTEK tydligare och mer aktiv. Inom Nä
ringsdepartementet har beställarkompetensen stärkts genom bl.a. orga
nisatoriska förändringar som innebär att en enhet inom departementet 
har fått ett samordnings- och utvärderingsansvar för utredningsverksam
heten. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksam
heten m.m. bör anslaget uppgå till 18 000 000 kr under nästa budgetår. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 18 000 000 kr. 
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A 4. Avgifter till vissa internationella organisationer 

Nytt anslag (förslag) 4 638 000 

Under anslaget bör budgeteras avgifter för Sveriges deltagande i vissa 
internationella organ. Dessa har tidigare beräknats under m huvudti
telns anslag Organisationer för internationell handel och råvarusamarbe
te m.m. (den del av anslaget som rör metallstudiegrupperna) och XII 
huvudtitelns anslag Bidrag till vissa internationella organisationer. 

Den Europeiska organisationen för provning och kontroll (EOTC) bil
das under våren 1993. I och med detta skall medlemsländerna betala en 
årsavgift till EOTC. Kostnaderna för Sveriges medlemskap beräknas till 
ca 40 000 kr årligen. 

För budgetåret 1993/94 har jag beräknat medel enligt följande. 

1993/94 

Internationella byrån för mått och vikt (BIPM) och 
Internationella organisationen för legal metrologi (OIML) 848 000 

Europeiska organisationen för provning och kontroll 
(EOTC) 40 000 

Organisationen för intellektuell äganderätt (WIPO) 3 335 000 

Internationella bly- och zinkstudiegruppen (ILZSG), 
Internationella nickelstudiegruppen (INSG), 
Internationella kopparstudiegruppen (ICSG) och 
Internationella tennstudiegruppen (ITSG) 415 000 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Avgifter till vissa internationella organisationer för bud

getåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 4 638 000 kr. 
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B. Näringspolitik m.m. 

Fördjupad prövning av verksamheten vid Närings- och 
teknikutvecklingsverket 

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) bildades den l juli 1991 
och är enligt sin instruktion (1991 :960) central förvaltningsmyndighet 
för frågor om näringslivets tillväxt och förnyelse samt för omställning 
av energisystemet. Utgångspunkten för verksamheten skall vara den 
ökade internationaliseringen samt den breddning av näringspolitiken 
som har ägt rum. Det innebär bl.a. en inriktning mot mer generella 
medel och färre selektiva åtgärder. Verket skall därvid svara för statliga 
insatser för att främja 
- teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, 
- etablering och utveckling av små och medelstora företag, 
- en balanserad regional utveckling, 
- energiförsörjning och effektiv energianvändning. 

I anslutning till insatserna skall verket ansvara för utrednings- och ut
värderingsverksamhet avseende sådana insatser i ett samhällsekonomiskt 
perspektiv, följa den internationella utvecklingen samt främja svenskt 
deltagande i internationellt samarbete inom sina verksamhetsområden. 
Inom sina verksamhetsområden skall verket uppfylla de miljömål som 
regeringen har beslutat. 

Inom NUTEK är verksamheten indelad i fem verksamhetsområden 
med inriktning på 
- utredningar och utvärderingar, 
- teknisk forskning och utveckling, 
- företagsutveckling, 
- regional utveckling, 
- energiförsörjning och energianvändning. 

Därutöver finns en administrativ enhet och en informationsenhet. 
NUTEK:s verksamhet finansieras med anslag under Närings-, Arbets

marknads- och Jordbruksdepartementens huvudtitlar. Anslagen till täck
ande av förvaltnings- och utredningskostnader m.m. i NUTEK hör i sin 
helhet till Näringsdepartementets område. 

Medel för de olika verksamhetsområdena anvisas för innevarande 
budgetår under följande anslag: 

Näringsdepartementet, tolfte huvudtiteln 
B l. Närings- och teknikutvecklingsverket: 
Förvaltningskostnader 

Utredningar och utvärderingar 
Näringsdepartementet, tolfte huvudtiteln 
B 2. Närings- och teknikutvecklingsverket: 
Utredningar och information 

181 625 000 

20 570 000 
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Teknisk forskning och utveckling 
Ntiringsdepartementet, tolfte huvudliteln 
F 1. Teknisk forskning och utveckling 
F 2. Materialteknisk forskning 
F 7. Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete 
F 10. Energiforskning 
E 1. Täckande av förluster i anledning av statliga 
garantier inom energiområdet 
E 8. Insatser för ny energiteknik 
Jordbruksdepartementet, nionde huvudliteln 
J 1. Bioenergiforskning 
J 2. Bidrag för ny energiteknik 

J 3. Främjande av biobränsleanvändningen1 

1 Disponeras under femårsperioden 1992/93-1997 /98 

Företagsutveckling och regional utveckling 
Näringsdepartementet, tolfte huvudliteln 
B 5. Småföretagsutveckling 
B 6. Täckande av förluster vid viss garantigivning 
B 9. Räntestöd m.m. till varvsindustrin 
B 10. Åtgärder för att främja industridesign 
Kulturdepartementet, elfte huvudtiteln 
B 2: 12. Information, utveckling m.m. för hantverkare 
C 13. Kreditgarantier till bokförlag 
Arbetsmarknadsdepartementet, tionde huvudtiteln 
D l. Lokaliseringsbidrag m.m. 
D 5. Sysselsättningsbidrag 
D 6. Särskilda regionalpolitiska 
infrastrukturåtgärder m.m. 
D 10. Transportstöd 

Energiförsödning. energianvändning och elsäkerhet 
Ntiringsdepartementet, tolfte huvudtiteln 
E 2. Drift av beredskapslager 
E 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder 
E 4. Särskilda kostnader för lagring av olja, 
motorbensin m.m. 
E 5. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 
E 7. Vissa åtgärder för effektivare användning av energi 
G 12. Elsäkerhet m.m. 
G 13. Statens elektriska inspektion 

731 ()()() ()()() 
36 150 ()()() 

207 200 ()()() 
134 ()()() ()()() 

1 ()()() 
165 ()()() ()()() 

37 102 ()()() 

2 000 000 
1 510 453 ()()() 

400 ()()() 000 

162 ()()() 000 
5 ()()() 000 

130 ()()() 000 
5 356 000 

500 000 
1 000 

350 ()()() 000 
250 000 000 

15 ()()() 000 
300 300 000 

l 218 157 ()()() 

366 888 ()()() 
11076000 

1 000 
61 665 000 

150 ()()() 000 
1 ()()() 

14 421 000 
604 052 000 

NUTEK har i sin fördjupade anslagsframställning för perioden 
1993/94 - 1995/96 redovisat verksamheterna inom verksamhetsområde
na Utredningar och utvärderingar, Teknisk forskning och utveckling, 
Företagsutveckling och regional utveckling samt Energiförsörjning, 
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energianvändning och elsäkerhet. Den fördjupade prövningen följer i Prop. 1992/93: 100 
allt väsentligt denna indelning. En uppdelning har emellertid gjorts Bil. 13 
beträffande Företagsutveckling och Regional utveckling som behandlas 
var för sig. 

Regeringen avser att inom kort överlämna en forskningspolitisk pro
position till riksdagen. Regeringen återkommer där i frågan om övergri
pande mål, resultatbedömning, fördjupad prövning, resurser m.m. för 
verksamhetsområdet Teknisk forskning och utveckling vid NUTEK. 

Den årliga redovisningen av de resultat som har uppnåtts genom de 
energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energi
systemet lämnas under litt. E. Energi. I samband därmed redovisas 
även regeringens ställningstaganden i fråga om dessa program. 

Det finns vissa förutsättningar som måste beaktas i samband med den 
fördjupade prövningen av NUTEK. NUTEK är en relativt ny myndig
het. Verket bildades den 1 juli 1991. Resultatmått har endast i liten 
utsträckning funnits tillgängliga som underlag för NUTEK:s fördjupade 
anslagsframställning. Ett arbete har påbörjats under hösten 1992 som 
syftar till att utveckla och precisera resultatmått. Avsikten är att arbetet 
under våren 1993 skall mynna ut i konkreta mål och strategier. Inför 
verkets årsredovisning och nästa fördjupade anslagsframställning kom
mer således ett bättre underlag för prövning av verksamheten att finnas 
tillgängligt. 

Utredningar och utvärderingar 

Resultatanalysen för verksamhetsområdet Utredningar och utvärderingar 
i NUTEK:s fördjupade anslagsframställning avser budgetåret 1991/92. 
Utredningsverksamhet har bedrivits inom områdena energi och infra
struktur, teknikpolitik samt närings- och regionalpolitik. 

Inom energiområdet har utredningsarbetet dominerats av regerings
uppdrag. Rapporten Elmarknad i förändring (NUTEK B 1991:6) var ett 
viktigt underlag för regeringens proposition (prop. 1991/92:133, bet. 
1991/92:NU30, rskr. 1991/92:322) om en elmarknad med konkurrens. 
Utredningens huvudrapport har översatts till engelska och mött stort 
internationellt intresse. Vidare har flera utredningar gjorts om energi
marknadernas internationalisering, t.ex. EG och energin (NUTEK 
B 1991:8) och Elmarknaderna i Europa (NUTEK B 1991:7), varav den 
senare är ett regeringsuppdrag som avrapporteras årligen. Därutöver 
gjordes utredningar om den vertikala integrationen på elmarknaden 
(NUTEK B 1991:31) och vindkraftens ekonomi och juridik (NUTEK 
B 1992:5). Ett regeringsuppdrag om den årliga _utvärderingen av det 
svenska energisystemet har rapporterats vid två tillfällen, år 1991 och år 
1992. På uppdrag av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet (Kl) 
görs fortlöpande kortsiktiga energiprognoser. 

En större utredning (NUTEK R 1992:11) har genomförts om närings
livets krav på det framtida svenska transportsystemet. 

Inom det teknikpolitiska området har utredningar gjorts beträffande 
det internationella och nationella FoU-nätverkets betydelse för näringsli- 22 



vets utveckling och näringslivets krav på infrastruktur i form av imma
teriella investeringar i forskning, utveckling och utbildning. Utred
ningarna är avsedda att utgöra underlag för 1993 års forskningspolitiska 
proposition och har bl.a. behandlat näringslivets behov av forskarut
bildade år 2000 och svenskt deltagande i europeiska FoU-program. 
Utredningsverksamheten har bedrivits i nära kontakt med Näringsdepar
tementet och med FoU-aktörer inom och utanför NlITEK. En viktig del 
av resultaten utgörs av kunskapsöverföring mellan olika intressenter. 

Vidare har bilagan Näringslivets utveckling till 2004, tillväxt eller 
stagnation Långtidsutredningen 1992 (SOU 1992: 19) utarbetats om 
förutsättningarna för en högre tillväxt i näringslivet under de närmaste 
åren. 

Under året har NUTEK avrapporterat tio utredningsuppdrag från 
regeringen och publicerat ca 40 rapporter. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för NUTEK:s utrednings- och utvärderings
verksamhet är att göra utredningar, utvärderingar och analyser av hög 
kvalitet för att tillgodose i första hand regeringens och riksdagens be
hov av beslutsunderlag. Behovet av underlag för NUTEK:s egna 
arbete skall även tillgodoses. Delmål är att: 
- ge underlag för att kunna utveckla leveranssäkra, kostnadseffekti

va och miljövänliga energisystem. Till grund för detta arbete skall 
ligga de energipolitiska riktlinjerna samt fortlöpande uppföljningar 
och utvärderingar av utvecklingen inom hela energiområdet, 

- öka kunskapen om FoU-systemen och innovationsprocesserna hos 
de aktörer som utformar och påverkas av näringslivsinriktad forsknings
och teknikpolitik, 

- söka och sprida kunskap om faktorer och processer som skapar 
produktivitet och tillväxt samt föreslå åtgärder som främjar nä
ringslivets långsiktiga utvecklingsförmåga, 

- öka kunskapen om förutsättningarna för att påverka regionernas 
långsiktiga utvecklingsmöjligheter på ett samhällsekonomiskt 
effektivt sätt. 

Resurser: 

Följande medel föreslås för verksamhetsområdet under anslaget 
B 2. Utredningar 7 500 000 kr 

Övrigt: 

De s. k. särskilda utredningarna uppdragsfinansieras. 
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Resultatbedömning 

Med utgångspunkt i den årliga utredningsplanen och redovisningen i den 
fördjupade anslagsframställningen bedömer jag att verksamheten i allt 
väsentligt har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och att tillfredsställande 
resultat uppnåtts. Flera viktiga bidrag har lämnats som underlag till rege
ringens arbete, bl.a. inom energiområdet. 

De hittillsvarande verksamhetsmålen har dock inte varit anpassade för att 
kunna styra, följa upp och bedöma effektiviteten i verksamheten. Ett ut
vecklingsarbete måste därför genomföras så att dessa behov kan tillgodo
ses. 

Det finns enligt min uppfattning anledning att understryka att utrednings
verksamheten framgent skall vara inriktad på att tillgodose den statliga 
näringspolitiska verksamheten med beslutsunderlag. Den skall också till
godose behovet inom det regionalpolitiska området. NUTEK:s utrednings
verksamhet har under det senaste året utvecklats i denna riktning. Denna 
inriktning bör dock förstärkas ytterligare. Dessutom bör NUTEK, i den 
mån det finns utrymme, även utföra utredningsuppdrag åt andra. 

Inom det näringspolitiska området finns utredningsverksamhet vid flera 
myndigheter och organisationer. Samtidigt har de samlade utredningsresur
serna inom området minskat avsevärt under de senaste åren. Dessa för
hållanden gör att ökade krav måste ställas på NUTEK dels när det gäller 
effektivisering av den egna verksamheten, dels vad gäller samordningen 
med övriga myndigheter och organisationer för att undvika dubbelarbete. 
Regeringen har därför i regleringsbrevet uppdragit åt NUTEK att samråda 
med berörda myndigheter ro.Il. i mer organiserade former. Även riks
dagens revisorer har tagit upp denna fråga i en granskning som jag strax 
kommer att behandla. 

Fördjupad prövning 

Riksdagens revisorer har genomfört en granskning av den näringspolitiska 
utredningsverksamheten, bl.a. inom det tidigare Statens industriverk 
(SIND). Granskningen har utgått ifrån riksdagens och regeringens behov 
av underlag för strategiska beslut inom denna del av Näringsdepartemen
tets ansvarsområde. Revisorerna har lämnat ett antal förslag till effektivise
ring av utredningsverksamheten. Riksdagen har gett regeringen till känna 
vad revisorerna har anfört med anledning av den genomförda granskningen 
(förs. 1991/92: 12, bet. 1991/92:NU14, rskr. 1991/92:93). 

Enligt revisorernas uppfattning ger inte propositioner och den årliga ut
redningsplanen tillräcklig grund för prioritering och dimensionering av 
utredningsresurserna. Revisorerna lämnar flera förslag till förbättringar på 
detta område. Bl.a föreslås att utredningsverksarnheten skall knytas till den 
nya budgetmodellen och de krav på resultatuppföljning som denna ställer. 
NUTEK:s årliga utredningsplan bör i högre grad än vad som tidigare var 
fallet med Statens industriverks utredningsplaner ta hänsyn till de utred
ningsbehov som är knutna till Näringsdepartementets myndigheter och 
treårsprogram. Enligt revisorerna bör detta ge utredningssystemet en tyd
ligare roll och en mer långsiktig prägel som underlättar planeringen och 
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därmed höjer den interna effektiviteten. Jag delar i huvudsak revisorernas 
uppfattning i denna fråga. NUTEK bör i fortsättningen utarbeta en mer 
detaljerad utredningsplan som innefattar redovisningar av resursinsatserna 
för de olika projekten. Vidare bör den årliga verksamhetsberättelsen komp
letteras så att det tydligare framgår i vilken utsträckning man har genom
fört produktionsåtagandet enligt utredningsplanen. En starkare koppling 
bör således göras mellan utredningsplanen och verksamhetsberättelsen. 

Enligt Riksdagens revisorer bör utredningsverksamheten i ökad omfatt
ning arbeta med särskilda uppdrag eftersom erfarenheter från bl.a. Norge 
visar att särskilt beställda utredningar och uppdrag ger ett effektivare 
utredande. Enligt revisorerna bör därför Näringsdepartementet använda en 
större del av de medel som går till utredningsverksamheten för att beställa 
enskilda konkreta uppdrag. Detta innebär att en del av NUTEK:s utred
ningsmedel, som för närvarande anvisas över NUTEK:s utredningsanslag, 
överförs till departementets utredningsanslag för att användas till särskilda 
uppdrag. Revisorernas förslag ligger i linje med den modell vad gäller 
tilldelning och utnyttjande av anslag som jag kommer att redovisa nedan. 
Även NUTEK har fört fram liknande synpunkter i sin fördjupade anslags
framställning. 

Slutsatser 

Utredningsverksamheten har en viktig funktion då den bl.a. skall lämna 
underlag för övriga insatser inom de närings- och regionalpolitiska områ
dena. 

Enligt min uppfattning bör utredningsverksamheten delas in i områdena 
basverksamhet och särskilda utredningar. Basverksamheten skall tillgodose 
regeringens och NUTEK:s behov av löpande utredningsverksamhet och 
återkommande rapportering. Till basverksamheten bör föras sådana löpan
de uppgifter som beräknas återkomma under flera år. En lämplig tidspe
riod är tre år, eftersom NUTEK går in i en tremg budgetperiod den l juli 
1993. I NUTEK:s årliga utredningsplan, som bör tas fram efter samråd 
med Näringsdepartementet, definieras basverksamhetens innehåll, inrikt
ning och omfattning. Utredningsplanen fastställs därefter av regeringen. 
Omprövningar som kan leda till större förändringar bör göras vart tredje 
år i samband med den fördjupade prövningen. Vad gäller finansieringen av 
basverksamheten återkommer jag under anslaget B 2. 

Utöver basverksamheten skall NUTEK i sin utredningsverksamhet ha 
beredskap att kunna genomföra särskilda utredningar på uppdrag av rege
ringen, NUTEK och övriga beställare. Denna del av verksamheten bör i 
sin helhet finansieras av beställarna. Jag har tidigare under anslaget A 3. 
Utredningar m.m. behandlat anslagsfrågan när det gäller uppdrag från 
regeringen inom Näringsdepartementets område. 

Det är min uppfattning att verket i ökad utsträckning bör sträva efter att 
samfinansiera utredningsprojekt med andra sektorsorgan och med olika 

organisationer, liksom att öka andelen uppdragsfinansierade projekt. En 

tyngdpunktsförskjutning från basverksamhet mot särskilda utredningar kan 

därigenom komma att ske. 
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Företagsutveckling 

I resultatanalysen i NUfEK:s fördjupade anslagsframställning redogörs för 
olika åtgärder som vidtagits inom verksamhetsområdet Företagsutveckling. 
Utvecklingsfondemas verksamhetsprofil beskrivs. 

Nätverk har byggts upp i syfte att stimulera produktutvecklingsarbetet i 
små och medelstora företag. Sedan år 1986 har s.k. teknikcheckar delats 
ut. Teknikcheckar är statliga bidrag som utgår till företag som vill hyra in 
konsulter för att förbättra produktionsprocesser eller genomföra andra 
produktivitetshöjande åtgärder. 

NUTEK har tagit fram informationsmaterial inom nyföretagarområdet. 
Nyföretagandet behandlas ur olika aspekter, t.ex. kvinnors företagande och 
attityder hos nyföretagare. Internationella studier om nyföretagandet har 
gjorts och åtgärder för att stötta nyföretagandet har föreslagits. Ett antal 
träffar för erfarenhetsutbyte har genomförts mellan NUfEK och utveck
lingsfondemas nyföretagarkonsulter. För att stimulera kvinnors företagande 
har NUTEK gjort kartläggningar, tagit fram utbildningsmaterial samt gjort 
insatser för att förstärka nätverken för .kvinnliga företagare. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Målet för verksamhetsområdet Företagsutveckling vid NUTEK är att 
underlätta och stimulera företagsetablering och tillväxt i små och me
delstora företag genom att komplettera marknaden vad avser informa
tion, rådgivning och finansiering. 

Resurser: 

Följande medel föreslås för verksamhetsområdet under anslaget 
B 5. Småföretagsutveckling 170 000 000 kr 

ResullatbedtJmning och fiJrdjupad prövning 

I sin resultatanalys redovisar NUfEK vilka insatser som har genomförts 
inom verksamhetsområdet Företagsutveckling. De insatser som NUTEK 
har genomfört under det senaste året stämmer i huvudsak överens med de 
riktlinjer för en ny småföretagspolitik som lades fast av riksdagen (prop. 
1991/92:51, bet. 1991/92:NU14, rskr. 1991/92:93) under hösten 1991. En 
successiv anpassning och utveckling av de insatser som NUTEK ansvarar 
för har skett. 

Det är angeläget att NUTEK framöver redovisar de effekter som åtgär
derna har lett till. Det är därvid viktigt att verket fortsätter att utveckla 
resultatmått samt prestations- och effektbeskrivningar. 

Regeringen har låtit utvärdera stödet till Svenska Uppfinnareföreningens 
(SUF) rådgivningsverksamhet. Stödet bedömdes av utvärderaren fylla en 
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viktig funktion. Det statliga stödet till Uppfinnareföreningens rådgivnings
verksamhet bör i det kortare perspektivet bibehållas, enligt utredaren. Där
emot bör ett generellt basanslag till SUF:s föreningsverksamhet inte utgå. 
Jag delar utredarens bedömning och har vid beräkning av anslaget B 5. 
Småföretagsutveckling inkluderat ett fortsatt stöd till SUF:s rådgivnings
verksamhet. 

Slutsatser 

De åtgärder med inriktning på att underlätta och stimulera tillväxt i små 
och medelstora företag, som riksdagen har beslutat om, skall komplettera 
marknaderna vad avser information, rådgivning och finansiering. Det är 
NUTEK:s uppgift att i samverkan med olika centrala, regionala och lokala 
organ jämte berörda företagsorganisationer genomföra sådana åtgärder. 
NUTEK:s roll blir bl.a. att utveckla och lägga fast den konkreta utform
ningen av åtgärderna. Vidare skall verket besluta om inriktningen och om
fattningen av åtgärder i olika delar av landet och följa upp de berörda 
organens åtaganden. Slutligen skall verket följa upp och med olika effekti
vitets- och produktivitetsmått belysa verksamhetens genomförande. 

Åtgärderna bör genomföras av olika regionala och lokala organ, bl.a. 
genom de regionala utvecklingsfonderna. En av NUTEK:s främsta upp
gifter bör därvid vara att lägga fast inriktningen av de åtgärder som skall 
genomföras. Som riksdagen tidigare har beslutat skall särskilt stöd till 
nyetableringar och Europakontakter prioriteras vad gäller informations
och rådgivningsverksamheten. 

NUTEK bör vid genomförandet av insatserna lägga fast vilka prestatio
ner resp. utvecklingsfond eller annan uppdragstagare skall utföra. Dessa 
åtaganden bör utformas på lämpligt sätt beroende på insatsernas karaktär. 
Det ankommer på NUTEK att i sin årliga resultatredovisning till rege
ringen sammanfatta och analysera effektiviteten när det gäller de insatser 
som utförts av andra organ. 

Som redovisats i propositionen 1992/93:82 Kapital för nya företag, m.m. 
avser regeringen att tillsätta en utredning för att göra en översyn av de 
regionala utvecklingsfondernas framtida ställning och roll som statens 
stödorgan för små och medelstora företag i hela landet. Därvid bör prövas 
vilka uppgifter fonderna skall ha liksom frågan om lämpliga huvudmän. I 
fråga om fondernas finansieringsverksamhet bör utredningen inriktas på att 
pröva om och när denna kan upphöra. 

Vidare bör NUTEK verka för att småföretagen i sin produktuveckling 
beaktar miljöaspekterna. 

Regional utveckling 

Av NUTEK:s resultatanalys i den fördjupade anslagsframställningen fram
går att 583 företag beviljats sammanlagt 640 miljoner kronor i lokalise
rings- eller utvecklingsbidrag av NUTEK eller länsstyrelser under bud
getåret 1991/92. Detta har skett i samband med investeringar som uppgår 
till sammanlagt ca 2 miljarder kronor. Sysselsättningseffekten har upp-
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skattas till ca 3 400 nya arbetstillfällen. Jämfört med föregående budgetår 
har andelen arbetstillfällen för kvinnor ökat från 30 % till 38 %. 

När det gäller regionalpolitiskt stöd till företag handlägger NUTEK även 
ärenden om transportstöd och vissa sysselsättningsbidrag. Nettoeffekten av 
sysselsättningsbidraget beräknas under budgetåret 1991/92 uppgå till ca 
1 300 nya arbetstillfällen. 

I ett program för regional kunskapsutveckling har NUTEK aktivt sam
verkat med centrala, regionala och lokala intressenter. Initiativ har tagits 
för att sprida ökad kunskap i internationella frågor, särskilt med betoning 
på EG. Omfattande personella och ekonomiska resurser har avsatts i de 
regioner som deltagit. NUTEK:s finansieringsandel i de olika delprogram
men har uppgått till mellan 50 % och 70 % . 

Genom det s.k. Inlandsprogrammet har NUTEK under en treårsperiod 
verkat för att öka det tekniska kunnandet hos de små och medelstora före
tagen i Norrlands inland. Utvärderingar av programmet visar att kontakt
nätet mellan inlandsföretagen har utökats och förstärkts samt lett till höjd 
kompetens. 

I ett samverkansprojekt har NUTEK tillsammans med sex inlandskom
muner i Norrland arbetat med utbildningsfrågor och med att förbättra 
villkoren för unga kvinnor. 

Föredragandens överväganden 

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor om regional utveckling. 
Jag har därför samrått med chefen för Arbetsmarknadsdepartementet i 
dessa frågor. 
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Sammanfattning 

övergripande mål 

Målet för verksamhetsområdet Regional utveckling vid NUTEK. är att 
bidra till en balanserad regional utveckling som präglas av ekonomisk 
tillväxt och högt resursutnyttjande i hela landet. 

Resurser: 

Följande medel föreslås för verksamhetsområdet under anslagen 
B 7. Täckande av förluster vid viss garantigivning, 
m.m. 
B 8. Räntestöd m.m. till varvsindustrin 
Arbetsmarknadsdepanemenret, tionde huvudtiteln 
D 1. Lokaliseringsbidrag m.m. 
D 5. Sysselsättningsbidrag 
D 10. Transportstöd 

Övrigt: 

5 ()()()()()()kr 
100 ()()() ()()() kr 

350 ()()() ()()() kr 
200 ()()() ()()() kr 
300 300 ()()() kr 

NUTEK disponerar genom beslut i regleringsbrev del av anslaget 
D 6. Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m. under 
tionde huvudtiteln. Innevarande budgetår uppgår dessa medel till 15 
miljoner kronor. Härutöver disponerar NUTEK medel för lokalise
ringslån under anslaget D 3. Lokaliseringslån, m.m. under tionde 
huvudtiteln för budgetåret 1989/90. 

Resultatbedömning och fördjupad prövning 

Inom verksamhetsområdet Regional utveckling lämnar NUTEK bl.a. olika 
former av regionalpolitiskt stöd till företag. Verkets uppgifter och ansvar 
skiljer sig åt mellan de olika stödformerna. 

För lokaliseringsstöd (lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån) och ut
vecklingsbidrag har verket dels det övergripande ansvaret på myndighetsni
vå, dels uppgiften att pröva bl.a. vissa större ärenden. Den övervägande 
andelen ansökningar (ca 80 % ) prövas dock av länsstyrelserna. 

NUTEK har myndighetsansvaret för sysselsättningsbidrag men prövar 
endast ett fåtal ärenden. Beträffande transportstödet har verket myndighets
ansvar och prövar samtliga ärenden. När det gäller systemet med nedsatta 
socialavgifter är Riksförsäkringsverket ansvarig myndighet. NUTEK har 
dock utvärderingsansvaret för detta och för övriga regionalpolitiska före
tagsstöd. 

Det är viktigt att NUTEK i fortsättningen i sin resultatanalys gör en hel
hetsbedömning av de olika stödformernas effektivitet. Deras effektivitet 
bör bedömas såväl enskilt som sammantaget. Detta bör framgent kunna 
tillgodoses genom det utvärderingsprogram avseende bl.a. det regionalpoli
tiska stödet till företag som NUTEK har arbetat fram. I denna bedömning 
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är det, med hänsyn till de regionalpolitiska målens karaktär, viktigt att an
lägga ett långsiktigt perspektiv. 

NUTEK har bedrivit program- och projektverksamhet inom flera om
råden. Verksamheten har huvudsakligen skett i samverkan med andra 
centrala, regionala och kommunala aktörer. Vissa delprogram eller projekt 
har utvärderats och avrapporterats i särskild ordning. Som underlag för 
resultatbedömningen i framtiden bör det finnas en samlad redovisning av 
de insatser och resultat som uppnåtts. Enligt min bedömning har NUTEK:s 
regionalpolitiska verksamhet i stort varit inriktad mot de gällande målen. 

Slutsatser 

För att uppnå en god ekonomisk tillväxt är det viktigt att hela landets 
produktionsresurser tas till vara. Den tekniska utvecklingen och den svens
ka ekonomins ökade internationalisering kommer att öka konkurrenstrycket 
på företagen. Härigenom ökar även omvandlingstrycket, dvs. kraven på att 
fortlöpande anpassa och förändra verksamheten i förhållande till omvärl
den. För att kunna upprätthålla näringslivet i vissa regioner krävs det bl.a. 
ett ökat nyföretagande. Det är mot denna bakgrund som NUTEK:s regio
nalpolitiska stödverksamhet till vissa företag skall bedömas. 

Beträffande stödinsatserna till företag är NUTEK:s viktigaste uppgift att 
effektivt fördela de egna medlen och att verka för att även övriga aktörer 
i stödsystemet fördelar sina medel effektivt. I detta ingår även att ställa 
samman en helhetsbild över i vilken utsträckning stöden bidrar till de 
regionalpolitiska målen. Effekterna av stödsystemet i olika aktörsled bör 
belysas. Viktigt är hur företagen och sysselsättningen påverkas men också 
den ackumulerade effekten i olika typer av regioner. En annan viktig 
dimension är hur stödverksamheten uppfattas av företag, kommuner och 
myndigheter. 

Program- och projektverksamheten bör i huvudsak bedrivas enligt den 
inriktning som NUTEK föreslår i sin fördjupade anslagsframställning. 
NUTEK:s kompetens och resurser inom området bör i första hand utnytt
jas för att stödja och utveckla det regionala utvecklingsarbete som bedrivs 
inom län och kommuner. Verksamheten bör i första hand inriktas på in
satser som berör flera regioner eller aktörer och där NUTEK fungerar som 
initiativtagare och samordnare. För att nå god effektivitet bör NUTEK:s 
resurser inom detta område koncentreras till ett begränsat antal delpro
gram. De olika delprogrammen bör vara tidsbegränsade och regelmässigt 
utvärderas. 

Jag har erfarit att chefen för Arbetsmarknadsdepartementet avser att 
föreslå regeringen dels vissa åtgärder för att främja forsknings- och ut
vecklingsverksamheten i regionalpolitiskt prioriterade områden, dels åt
gärder för att stimulera kvinnors företagande. NUTEK bör ges en aktiv 
roll när det gäller planeringen och samordningen av dessa åtgärder. 

NUTEK har utvärderingsansvaret för de olika regionalpolitiska stödfor
merna. Detta arbete bedrivs enligt den plan som NUTEK utarbetat på 
uppdrag av regeringen. Vissa prioriteringar har gjorts i denna efter över
läggningar mellan Arbetsmarknadsdepartementet och NUTEK. 
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Eoergiförsörjning, energianvändning och elsäkerhet 

I resultatanalysen har NUTEK redovisat verksamheten inom områdena 
strategisk energiförsörjning, strategisk lagring, ledningsbunden energi och 
elsäkerhet. Beträffande de två förstnämnda områdena sammanfattas redo
visningen under Litt. E. Energi. 

Inom området Iedningsbunden energi har varje år behandlats ca 300 
ansökningar om tillstånd att bedriva eldistributionsverksamhet (områdes
koncession), tillstånd för elkraftledningar (linjekoncession), tillstånd av 
förvärv eller överlåtelse av elanläggningar, ansökningar om prisreglering 
eller andra konsumentönskemål samt ansökningar om tillstånd för naturgas
ledningar. Effektivisering av handläggningsrutiner och regelförenklingar 
har gjort att verksamheten kunnat bedrivas med mindre personal. En mall 
för miljökonsekvensbeskrivningar i samband med byggande av kraftled
ningar har utarbetats tillsammans med Elverksföreningen. 

Eldistributionsutredningar i Hässleholms, Gislaveds och Södra Närkere
gionema har avslutats. Ett förhandlingsunderlag för strukturrationali
seringar har utarbetats. 

En handbok om den kommunala energiplaneringen har utarbetats till
sammans med Naturvårdsverket. 

Verksamheten inom området effektivare energianvändning är främst 
inriktad på ~tt genomföra det energipolitiska programmet för effektivare 
användning av energi. Den årliga redovisningen av bl.a. detta program 
lämnas under litt. E. Energi i denna bilaga. I samband därmed redovisas 
även regeringens ställningstagande i fråga om detta program. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1992/93:21, bet. 1992/93:NU5, 
rskr. 1992/93:34) att överföra elsäkerhetsarbetet från NUTEK till det 
nyinrättade Elsäkerhetsverket (ESV) fr.o.m. ingången av år 1993. Elsäker
hetsverksamheten redovisas därför under anslaget G 10. Elsäkerhetsverket. 
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Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för verksamhetsområdet Energiförsörjning 
och energianvändning är att främja en säker, effektiv och miljövänlig 
tillförsel och användning av energi. Delmål är att: 
- samhällets energibehov med hög säkerhet skall kunna tillgodoses 

under kriser och i krig, 
- främja en effektiv och tillförlitlig distribution och överföring av 

ledningsbunden energi, 
- den potential för energieffektivisering som är ekonomiskt och tek

niskt tillgänglig under 1990-talet skall utnyttjas. 

Resurser: 

Följande medel föreslås för verksamhetsområdet under anslagen 
E L Drift av beredskapslager 330 551 000 kr 
E 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 10 054 000 kr 
E 3. Särskilda kostnader för lagring av olja, 
motorbensin m.m. 
E 4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 
E 6. Vissa åtgärder för effektivare användning 
av energi 

ResultatbediJmning och ftJrdjupad prövning 

1 000 kr 
63 946 000 kr 

100 000 000 kr 

NUTEK:s fördjupande anslagsframställning visar, enligt min mening, att 
verksamheten inom området Ledningsbunden energi i stort bedrivits på ett 
tillfredsställande sätt. Något underlag för att bedöma effektiviteten inom 
området har emellertid inte redovisats, varför en sådan prövning inte kan 
göras. 

Mina överväganden beträffande områdena Energiberedskap och Effektiv 
energianvändning återfinns under Iitt. E. Energi i denna bilaga. 

Riksrevisionsverket har rapporterna Elhushållningsprogrammet 
(NUTEK F 1992:2) och Beredskapslagringen av olja (NUTEK F 1992:27) 
redovisat resultaten av förvaltningsrevisioner som gjorts inom verksam
hetsområdet Energiförsörjning och energianvändning. Jag återkommer till 
dessa rapporter under litt. E. Energi. 

Slutsatser 

Utgångspunkten för de övergripande mål som bör gälla för verksamhets
området är de energi- och försvarspolitiska riktlinjer som riksdagen har 
lagt fast. 

Riksdagen antog våren 1992 regeringens förslag (prop. 1991/92: 133, 
bet. l991/92:NU30, rskr. 1991/92:322) om en elmarknad med konkur
rens. Jag delar NUTEK:s bedömning att verksamheten inom området 
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Ledningsbunden energi bör bedrivas med oförändrad inriktning i avvaktan 
på att reformeringen av elmarknaden genomförs. Det är emellertid angelä
get att utrymmet för en ytterligare effektivisering av området tas till vara. 

De energipolitiska programmen för omställning och utveckling av ener
gisystemet omfattar insatser såväl under verksamhetsområdet Energiför
sörjning och energianvändning som Teknisk forskning och utveckling. 
Mina slutsatser beträffande dessa program redovisas under litt. E. Energi. 

B 1. Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskost
nader 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

181 519 443 
181 625 ()()() 
172 200 ()()() 

Från anslaget bekostas löne- och övriga förvaltningskostnader samt 
lokalkostnader vid NUTEK. 

T.o.m. budgetåret 1992/93 tillförs anslaget inkomster från avgifter för 
koncessions- och behörighetsärenden som för budgetåret 1992/93 beräknas 
uppgå till ca 2,2 resp. 2,0 miljoner kronor. 

Närings- och telrnikutvecldingsverket 

NUTEK har för detta anslag föreslagit en realt oförändrad nivå med kom
pensation för högre lokalkostnader i samband med hyreshöjningar till följd 
av ombyggnadsåtgärder under kommande treårsperiod. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

I inledningen till detta littera har jag redovisat de övergripande mål 
som bör gälla för NUTEK:s verksamhetsområden utom för verksam
hetsområdet Teknisk forskning och utveckling. 

Resurser: 

Ramanslag 1993/94 172 200 000 kr 

Planeringsram: 

1993/94 1994/95 1995/96 

172 200 000 kr 168 800 000 kr 165 400 000 kr 

3 Nik.1ilag1·11 l<J<J:!;9.'. I .111111/. Nr /1111. Bilaga 13 
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Min fördjupade prövning av NUTEK:s verksamhet redovisas i inled
ningen till detta littera och under litt. E. Energi. Verksamhetsområdet 
Teknisk forskning och utveckling prövas i en forskningspolitisk proposition 
som regeringen inom kort avser att överlämna till riksdagen. 

Ett program har nyligen inletts vid NUTEK med syfte att inom verkets 
alla områden öka effektiviteten och förbättra kvaliteten. Såvitt jag kan 
bedöma är uppläggningen av detta arbete ambitiöst. Det bör drivas med 

stor intensitet och kraft så att konkreta resultat i form av t.ex. resultatmått 
kan föreligga under våren 1993. 

Enligt min mening bör NUTEK:s förvaltningsmedel i fortsättningen 
anvisas över ett ramanslag med en treårig planeringsram. 

Vid beräkningen av anslaget har hänsyn tagits till minskat behov av 
medel för förvaltningskostnader till följd av att elsäkerhetsverksamheten 
överförts till den nya elsäkerhetsmyndigheten. Jag har även räknat med en 
viss minskning av resursbehoven för förvaltningsanslaget mot bakgrund av 
vissa ändringar i inriktningen av NUTEK:s övriga verksamhet.I likhet med 

vad som gäller för andra myndigheter bör NUTEK omfattas av ett gene
rellt rationaliseringskrav på ca 2 %. 

De inkomster från avgifter för koncessions- och behörighetsärenden som 

hittills har tillförts anslaget bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillföras en 

inkomsttitel. Detta anslag har därför beräknats med kompensation för bud
geterade avgifter för koncessionsärenden. Behörighetsärenden handläggs 
fr.o. m. den 1 januari 1993 av Elsäkerhetsverket. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 

om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. NUTEK kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att 
tillämpa denna modell. NUTEK kommer därför att tilldelas ett räntekonto 
med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under detta anslag förs till detta 
konto. 

Anslaget för NUTEK har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste
ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspå
lägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till 
lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av 
anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redo
visats av chefen för Finansdepartementet (bilaga l, Statsbudgeten och 
särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myn
dighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade 
rik1linjema och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de övergripande målen för verksamhetsområdena 

inom NUTEK:s ansvarsområden i enlighet med vad jag har för

ordat, 
2. till Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskostna

der för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 172 200 000 

kr. 
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B 2. Närings- och teknikutvecklingsverket: Utredningar' 

1991/92 Utgift 13 999 046 Reservation 14 293 453 
1992/93 Anslag 25 570 000 
1993/94 Förslag 7 500 000 
1Anslaget Närings- och teknikutvecklingsverket: Utredningar och information. 

Från anslaget betalas vissa kostnader i anslutning till NUTEK:s utred
ningsverksamhets basverksamhet, såsom lönekostnader för experter och 
projektanställd personal, reseersättningar, publikationstryck m.m. Inneva
rande budgetår anvisas även medel för s.k. särskilda utredningar, energiin
formation och projektmedel till energianvändningsrådet under detta anslag. 

Närings- och teknikutvecklingsvetket 

NUTEK föreslår att finansieringen av utredningsverksamheten ändras. 
Utredningsanslaget bör dimensioneras för att täcka basverksamheten. 
Anslaget skall också bidra till verkets eget utredningsbehov. De särskilda 
utredningarna bör däremot uppdragsfinansieras. 

Föredragandens överväganden 

Innevarande budgetår har medel anvisats under anslaget för energiinforma
tion och projektmedel till energianvändningsrådet. Jag anser att dessa 
verksamheter i stället bör finansieras från resp. sakanslag på energiom
rådet. 

Jag har tidigare föreslagit att medel för särskilda utredningsuppdrag från 
Näringsdepartementet till bl.a. NUTEK i fortsättningen bör anvisas över 
anslaget A 3. Utredningar m.m. Jämfört med innevarande budgetår inne
bär förslaget en minskad medelstilldelning över NUTEK:s utredningsan
slag beroende på att endast vissa kostnader i anslutning till basverksam
heten skall finansieras över anslaget. Jag föreslår således en överföring av 
vissa medel från detta anslag till anslaget A 3. 

Basverksamhetens innehåll, inriktning och omfattning bör redovisas 
verkets årliga utredningsplan som fastställs av regeringen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Närings- och teknikutvecklingsverket: Utredningar för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 7 500 000 kr. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 

35 



B 3. Kostnader 
företag m.m. 

för omstrukturering av vissa statligt ägda Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 012 627 
l 000 
1 000 

Riksdagen beslöt december 1991 (prop. 1991192:69, bet. 
199l/92:NU10, rskr. 1991192:275) att bemyndiga regeringen att sälja 
statens aktier m.m., delar av verksamheter inkl. fast egendom i vissa 
angivna företag. I propositionen har regeringen anfört att omstrukture
ringsåtgärder i vissa företag kan komma att kräva betydande kapitalinsatser 
innan en försäljning är möjlig. Vidare krävs vid försäljning av större 
aktieinnehav i vissa fall att kostnader för försäljningsinsatser, reklam etc. 
betalas av säljaren. Kostnaderna för omstrukturerings- samt försäljnings
aktiviteter m.m. är svåra att i förväg beräkna eftersom de i hög grad beror 
på hur försäljningen organiseras. 

Mot denna bakgrund beslöt riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten 
för budgetåret 1991192 och på statsbudgeten för budgetåret 1992/93 under 
tolfte huvudtiteln för respektive år att anvisa ett förslagsanslag på 1 000 
kr. Med hänsyn till den osäkerhet som fortfarande råder bör ett förslags
anslag på 1 000 kr anvisas även för budgetåret 1993/94. I enlighet med 
riksdagens beslut och vad jag anmälde i föregående års budgetproposition 
avser regeringen årligen i budgetpropositionen att redovisa genomförda 
privatiseringar. Denna redovisning återfinns i avsnittet om privatisering av 
statligt ägda företag i inledningen till denna bilaga. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda före

tag m. m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
1 ()()()kr. 

B 4. Täckande av eventuella förluster i anledning av Statens 
vattenfallsverks borgensförbindelser, m.m. 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 000 
1 000 

Från detta anslag betalas utgifter för eventuella förluster i samband med 
infriandet av borgensförbindelser som tidigare har ställts ut genom Statens 
vattenfallsverk. Från anslaget betalas även utgifter för att fullgöra skyldig
heter som avser riksgäldslån och statslån som har upptagits av Statens 
vattenfallsverk och vid årsskiftet 1991192 har övertagits av Vattenfall AB. 
Från anslaget betalas vidare utgifter för staten som kan uppstå i samband 36 



med skadestånd eller liknande för ansvar mot tredje man till följd av verk
samhet i Statens vattenfallsverks rörelse. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget inrättades i samband med riksdagens beslut (prop. 1990/91:87, 
bet. 1990/9l:NU38, rskr. 1990/91:318) att överföra huvuddelen av verk
samheten vid Statens vattenfallsverk till ett av staten ägt aktiebolag vid 
årsskiftet 1991/92. Riksdagens beslut innebär bl.a. att staten fortsätter att 
ansvara för de borgensförbindelser som Statens vattenfallsverk har ingått 
och som kan hänföras till den del av rörelsen som har överförts till Vatten
fall AB. Vattenfall AB skall ersätta staten för dess kostnader vid ett even
tuellt infriande. Regeringen har vidare med stöd av riksdagens beslut 
bemyndigat Riksgäldskontoret att under en övergångsperiod förvalta Vat
tenfall AB:s riksgäldslån. Dessa lån har upptagits av Statens vattenfalls
verk och har övertagits av Vattenfall AB vid årsskiftet 1991/92. 

Regeringen har med stöd av riksdagens beslut bemyndigat Riksgälds
kontoret att lämna lån till Vattenfall AB inom en ram om 5 miljarder 
kronor som skall kunna utnyttjas för kortfristiga ändamål. 

Några förluster med anledning av statens borgensåtaganden och Riks
gäldskontorets utlåning till Vattenfall AB förutses inte under budgetåret 
1992/93. Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp på 1 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckande av eventuella forluster i anledning av Statens 

vattenfallsverks borgensforbindelser, m.m. för budgetåret 1993/94 
anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

B 5. Småföretagsutveckling 

1991192 Utgift 218 450 291 Reservation 170 720 904 
1992/93 Anslag 163 594 000 
1993/94 Förslag 170 000 000 

Från anslaget betalas kostnader för dels de regionala utvecklingsfon
dernas verksamhet med infonnation, rådgivning, utbildning och fi.nansi
eringsverksamhet, dels vissa centrala insatser, bl.a. inom områdena 
kompetensutveckling, internationalisering, nyetablering och industriell 
design. 

Närings- och teknikutvecklingsverket 

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) föreslår att anslaget 
beräknas till 166,9 miljoner kronor för budgetåret 1993/94, utöver 
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medel till regeringens disposition på för närvarande ca 1,6 miljoner Prop. 1992/93 
kronor. Bil. 13 

Föredragandens överväganden 

Utvecklingen i små och medelstora företag har avgörande betydelse för 
dynamiken i näringslivet och för sysselsättningen. 

Riksdagen antog hösten 1991 ett samlat program för en ny småföre
tagspolitik på grundval av propositionen om en ny småföretagspolitik 
(prop. 1991/92:51, bet. 1991/92:NU14, rskr. 1991/92:93). 

Den nya småföretagspolitiken har följande huvudsakliga innehåll: 
- förbättrad rättssäkerhet bl.a. genom att äganderätten och näringsfrihe-

ten skrivs in i grundlagen, 
- en effektiv konkurrens skapas i privat och offentlig verksamhet, 
- skattetrycket sänks, 
- en effektiv riskkapitalmarknad för småföretag skapas, 
- arbetsrätten ses över, varvid småföretagens intressen särskilt beaktas, 
- lagar och andra regler på olika områden förenklas och tas om möjligt 

bort, 
- nyetablering och Europakontakter underlättas. 

Som nyss nämnts har under hösten 1992 i två propositioner lagts fram 
förslag med betydelse för småföretagens kapital försörjning, vilka har 
godtagits av riksdagen. 

Den allmänna inriktningen av småföretagspolitiken innebär att goda 
generella förutsättningar skapas för småföretagen. Riktade insatser blir 
mindre motiverade. Det minskar ytterligare behovet av medel på detta 
anslag. Kvarvarande medel på anslaget bör huvudsakligen gå till utveck
lingsfondernas verksamhet. Utvecklingsfonderna bör i sin verksamhet 
prioritera nyetableringsinsatser och Europakontakter. Utvecklingsfonder
na förutsätts även i fortsättningen uppmärksamma de särskilda insatser 
som kan behövas för kvinnor som startar företag. 

Huvuddelen av genomförandet av de insatser som behövs bör ligga på 
regional och lokal nivå, där samhällets organ - främst utvecklingsfon
derna - bör samverka med bl.a. handelskamrar, andra privata organi
sationer och banker i genomförandet av insatserna. Insatserna på central 
nivå inom NUTEK kan dänned minskas. 

Det är viktigt att småföretagen får hjälp att förbereda sig för de för
ändringar som ett närmande till EG medför i fonn av både en ökad 
konkurrens och vidgade möjligheter till expansion på den europeiska 
marknaden. I propositionen (prop. 1992/93:82) Kapital för nya företag, 
m.m. har lämnats en redovisning för bl.a. NUTEK:s arbete med dessa 
frågor. 

På grundval av nyss nämnda proposition har riksdagen bemyndigat re
geringen att avveckla statens engagemang i Stiftelsen Institutet för Före
tagsutveckling (SIFU). Bidrag för verksamheten bör inte Jämnas efter 
budgetåret 1992/93. Avvecklingskostnader föreslås belasta ett särskilt 
anslag (B 10. Avveckling av Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling). 
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Statsmakterna har beslutat att införa en möjlighet att få nyföretagarlån 
vid etablering av nya företag (prop. 1992/93:82, bet. 1992/93:NU19, 
rskr. 1992/93:145). Utvecklingsfondema förutsätts medverka vid be
redning och uppföljning av sådana ärenden. Enligt min mening bör 
fondernas kostnader i samband med dessa uppgifter täckas av de bidrag 
de får från detta anslag. 

Vissa frågor om utvecklingsfondernas egen finansieringsverksamhet 
har behandlats i den nyss nämnda propositionen. Jag avser att inom kort 
inhämta regeringens bemyndigande att tillkalla en utredning om utveck
lingsfondemas framtid. 

Medel till Stiftelsen Svensk Industridesign anvisas innevarande bud
getår över anslaget Åtgärder för att främja industridesign. Detta anslag 
bör nu upphöra. Från anslaget Småföretagsutveckling bör särskilda 
medel anvisas för insatser för att stimulera designutveckling i små och 
medelstora företag. NUTEK bör i första hand kanalisera dessa meåel 
via Stiftelsen Svensk Industridesign. Eventuell reservation på anslaget 
Åtgärder för att främja industridesign bör föras till anslaget Små
företagsutveckling för att användas för designfrärnjande ändamål. Även 
bidrag till organisationer på hantverkets område bör bekostas med me
del från detta anslag. 

Medel för att bekosta viss innovationsverksamhet har hittills anvisats 
från anslaget F 1. Teknisk forskning och utveckling. Det gäller bl.a. 
information, rådgivning m.m. genom Svenska Uppfinnareföreningen 
och bidrag till s.k. teknopoler. Sådana insatser bör i fortsättningen 
bekostas med medel från anslaget Småföretagsutveckling. 

Jag beräknar anslaget Småföretagsutveckling sammanlagt till 170 
miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till SmåflJretagsutveckling för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

reservationsanslag på 170 000 000 kr. 

B 6. Styrelsen för Sverigebilden 

1991192 Utgift 121 010 2401 Reservation 
1992/93 Anslag 100 000 ooo2 
1993/94 Förslag 100 000 000 
1 Anslaget Stöd till turism och rekreation 
2 Anslaget Stöd till turism 

2 454 760 

Styrelsen för Sverigebilden har till uppgift att bidra till spridandet av 
information om Sverige utomlands och bistå med sådana exportfrämjan
de marknadsföringsinsatser som kommer svenskt näringsliv och då 
särskilt turismbranschen till godo. 

Prop. 1992/93 
Bil. 13 
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Styrelsen för Sverigebilden fullgör sin uppgift genom upphandling av 
tjänster med inriktning på information och marknadsföring av Sverige 
utomlands. lnfonnationsinsatsema skall samordnas med verksamheterna 
inom Svenska institutet och Sveriges exportråd. 

Förutom upphandling av informations- och marknadsföringstjänster 
skall Styrelsen för Sverigebilden besluta i vissa bidragsärenden, delta i 
långsiktig kunskapsuppbyggnad bl.a. genom att ombesörja erforderlig 
statistik, lämna remissyttranden i ärenden med anknytning till sitt 
verksamhetsområde samt ansvara för internationella kontakter med 
avseende på turism i den mån dessa inte faller under någon annan 
myndighets eller organisations ansvarsområde. 

Styrelsen för Sverigebilden skall också upphandla tjänster i syfte att 
särskilt främja de handikappades behov av rekreation. 

Styrelsen för Sverigebilden 

Styrelsen för Sverigebilden har hemställt om ett anslag på 100 miljoner 
kronor för budgetåret 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen beslutade våren 1992 om en avveckling av Sveriges tu
ristråds verksamhet samt att statens mål för sina insatser inom tu
rismområdet främst bör vara att dels påverka Sverigebilden utomlands 
genom att sprida allmän utlandsinriktad Sverigeinfonnation, dels bistå 
med sådana exportfrämjande marknadsföringsinsatser som kommer 
turismbranschen i dess helhet till godo (prop. 1991192:100 bil. 13, bet. 
1991/92:KrU16, rskr. 1991/92:196). 

Turistrådets verksamhet upphörde den 30 juni 1992. De avvecklings
kostnader som inte kunnat bestridas från anslag för budgetåret 1991 /92 
belastar ett separat anslag Särskilda avvecklingskostnader för Sveriges 
turistråd, som är uppfört på statsbudgeten för budgetåret 1992/93. 

En ny myndighet, Styrelsen för Sverigebilden, har inrättats med 
uppgift att besluta i frågor om de statliga insatserna för turism. 
Myndigheten skall endast undantagsvis bedriva egen operativ verksam
het inom turismområdet. 

Företag och organisationer inom turismbranschen har nyligen bildat 
ett bolag, Swedish Travel and Tourism Council/Next Stop Sweden, som 
skall tillhandahålla informations- och marknadsföringstjänster för att 
utveckla resandet till och i Sverige. Enligt nyss nämnda riksdagsbeslut 
bör bolaget för att kunna bygga upp sin verksamhet och för att statens 
insatser skall få avsedd effekt kunna räkna med att få uppdrag i bety
dande omfattning under rimlig tid innan statens upphandling kan styras 
helt av kommersiella överväganden. Detta är nödvändigt som ett led i 
strävandet mot ett ökat branschansvar. 

Det är enligt min mening i första hand turismbranschen själv som 
bör ansvara för sina gemensamma informations- och marknadsföringsåt
gärder. Staten bör svara för den samlade Sverigebilden utomlands, 
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medan branschen bör svara för den kommersiellt inriktade marknadsför
ingen. 

Riksdagen har i december 1992 beslutat om ett nytt regelverk för den 
offentliga upphandlingen i Sverige med anledning av de krav som ställs 
genom EES-avtalet (prop. 1992/93:88, bet. 1992/93:FiUS, rskr. 
1992/93: 120). Sverige har genom detta avtal åtagit sig att införa regler 
som motsvarar EG:s regler om den offentliga upphandlingen inom den 
inre marknaden. Genom avtalet skapas förutsättningar för en gemensam 
marknad för den offentliga upphandlingen inom hela det europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta innebär att Styrelsen för 
Sverigebilden vid sin upphandling måste följa de regler som gäller inom 
EG vid upphandling överstigande vissa tröskelvärden. Någon särbehand
ling vad gäller upphandling av det branschgemensamma bolaget kan 
därför, enligt min mening, inte längre komma i fråga så snart EES
avtalet träder i kraft. 

I arbetet med att påverka Sverigebilden utomlands är det viktigt att in
formationsinsatsema samordnas, dels som nu görs med verksamheterna 
inom Svenska institutet och Sveriges exportråd, dels också med den 
verksamhet som pågår inom Invest in Sweden-projektet för att främja 
utländska investeringar i Sverige. Det är min uppfattning att de sålunda 
sammanförda informations- och marknadsföringstjänstema kommer hela 
det svenska näringslivet till godo. 

lnvest in Sweden-projektet är en försöksverksamhet som startade år 
1990 med uppgift att främja utländska investeringar i Sverige. Verksam
heten har hitintills koncentrerats till Japan. År 1992 etablerades ett 
investeringskontor i Tokyo. Arbetet bedrivs i nära samarbete med am
bassad, handelssekreterare och teknisk attache. Syftet med verksam
heten är att aktivt verka för att öka kännedomen om förutsättningarna 
för investeringar i Sverige. 

I enlighet med vad som omnämns i prop. 1990/91:87 om näringspoli
tik för tillväxt har en utvärdering av projektet genomförts. I den nu 
genomförda utvärderingen anförs att projektet är att betrakta som en 
långsiktig satsning vars effekter uppkommer efter ett par år. I 
fortsättningen bör verksamheten utvidgas till att gälla även andra länder 
än Japan. Förslag framförs om ökad samverkan mellan berörda myndig
heter. 

Invest in Sweden-projektet bör nu vidgas till att omfatta bl.a. 
Storbritannien, Tyskland och USA. Beskickningarna i dessa länder bör 
engageras i arbetet. Det bör dock ske inom ramen för befintliga 
resurser vid beskickningarna. Sveriges exportråd bör också kunna spela 
en viktig roll i genomförandet av projektet bl.a. genom att handelskon
toren engageras för specifika uppdrag. 

Styrelsen för Sverigebilden har tillkommit för att i huvudsak tillgodo
se behovet av presentation i utlandet av Sverige som turisrnland. Verk
samheten syftar dock till att ge en allmän förstärkning av informationen 
om Sverige utomlands och styrelsen skall bistå med exportfrämjande 
marknadsföringsinsatser som kommer svenskt näringsliv till godo. 

Det innebär att styrelsen även bör få ett huvudansvar vad gäller pre
sentationen utomlands av Sverige som investeringsland. Styrelsen be-
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sitter en stor kompetens vad gäller informations- och marknadsförings
frågor. Denna torde komma till stor nytta inom ramen för arbetet med 
Invest in Sweden. Styrelsen bör ha ett övergripande ansvar för att lägga 
fast en strategi vad gäller infonnationsinsatsemas inriktning. 

Dessa centrala uppgifter innebär att Styrelsen för Sverigebilden kom
mer att identifieras med Invest in Sweden-projektet och vara den 
främsta operativa aktören i genomförandet av verksamheten. Styrelsens 
kansli bör också tillföras den personella förstärkning som erfordras för 
den utvidgade verksamheten. 

I verksamheten bör styrelsen genom uppdrag även kunna lägga vissa 
uppgifter på Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) varigenom 
NUTEK:s resurser för bl.a. utredningar och framtagning av faktaunder
lag kan utnyttjas. NUTEK kan även få ansvaret för viss projektledning 
och uppföljning av vissa investeringsprojekt. 

De medel som jag har beräknat för Invest in Sweden-projektet jämte 
de medel som jag har beräknat för främst upphandling av infonnations
och marknadsföringstjänster inom turismområdet uppgår till sammanlagt 
100 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har anfört om inriktningen av marknadsfö

rings- och informationsinsatserna, 
2. till Styrelsen för Sverigebilden för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett reservationsanslag på 100 000 000 kronor. 

B 7. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. 

1991 /92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

5 948 652 
5 ()()() ()()() 
5 ()()() ()()() 

Medel från anslaget används för att: 
1. infria statliga garantier enligt förordningen (1978 :507) om industri

garanti lån m.m. (upphävd 1987:424), 
2. infria statlig garanti som har beviljats enligt brev (Handelsdeparte

mentet) den 30 juni 1965 till Kommerskollegium och Fullmäktige i riks
banken angående föreskrifter i fråga om statlig garanti för lån till turist
hotell, 

3. infria statlig garanti som har lämnats enligt förordningen 
(1977:387) om investeringsgaranti (upphävd 1980:442), 

4. infria statlig garanti som har lämnats enligt förordningen 
(1977: 1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindus
trin m.m. (upphävd 1979:1180), 

5. infria statliga strukturgarantier, särskilda strukturgarantier för textil
och konfektionsindustrierna samt särskilda strukturgarantier för ma-
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nuell glasindustri som har lämnats enligt förordningen (1981 :661) om 
strukturgarantier m.m. (upphävd 1985:434), 

6. 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 
(upphävd 1987:894) - som fonderna har beslutat om t.o.m. år 1983 Gfr 
prop. 1983/84:40 bil. 10, bet. 1983/84:NU8, rskr. 1983/84:94). 

Några nya åtaganden som kan leda till utbetalningar från detta anslag 
görs inte längre. Anslaget för budgetåret 1993/94 bör beräknas till 5 
miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckande av fiJrluster vid viss garantigivning, m.m. för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 5 000 000 kr. 

B 8. Räntestöd m.m. till varvsindustrin 

1991/92 utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

151 014 885 
130 ()()() ()()() 
100 ()()() ()()() 

Syftet med de stöd till varvsindustrin som i olika former har tilläm
pats i Sverige sedan 1970-talet har varit att utjämna skillnaderna i kon
kurrensvillkor mellan svenska och utländska varvsföretag. 

Våren 1989 beslöt riksdagen (prop. 1988/89: 100, bil.14, bet. 
1988/89:NU22, rskr. 1988/89:177) att avskaffa dåvarande räntestöd 
fr.o.m. den 1 januari 1990. Fram till detta datum kunde räntestöd utgå 
till såväl inhemska beställare som vid export. Även kreditgarantier 
upphörde som stödform vid detta datum. I stället skulle s.k. kontantstöd 
kunna utgå under perioden 1990-1992 för order som tecknades före ut
gången av år 1992. Ansökningar om sådant stöd skall ha kommit in till 
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) före den 15 januari 
1993. Därefter upphör även denna stödform. 

Kostnaderna budgetåret 1993/94 och ett antal kommande budgetår hän
för sig till tidigare beviljade stöd. Löptiden för lån med räntestöd kunde 
maximalt uppgå till 15 år. Statens utgifter sjunker dock successivt och 
kommer att upphöra helt år 2004. 

NUTEK, som är beslutande myndighet i ärenden om statligt stöd till 
fartygsfinansiering, har beräknat kostnaden för räntestöd m.m. till 100 
miljoner kronor för budgetåret 1993/94. I denna beräkning ingår även 
kostnaden för redan beviljade äldre kontantstöd, som skall betalas ut 
terminsvis. 

Ett förslagsanslag om 100 miljoner kronor för räntestöd m.m. till 
varvsindustrin bör föras upp på statsbudgeten för budgetåret 1993/94. 

Prop. 1992/93 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Räntestöd m.m. till varvsindustrin för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 100 000 000 kr. 

B 9. Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift 
av kanalen 

Nytt anslag (förslag) 15 000 000 

I samband med riksdagens beslut våren 1992 om riktlinjer för överfö
ring av verksamheten vid Domänverket till aktiebolagsform (prop. 
1991192:134, bet. 1991/92:NU33, rskr. 1991/92:351) behandlades även 
det framtida ansvaret för AB Göta kanalbolag. Riksdagen ansåg det vara 
en statlig angelägenhet att ansvara för att Göta kanal i framtiden upp
rustas och drivs så att kanalens värden som ett kulturhistoriskt bygg
nadsverk och ett attraktivt turistmål kan vidmakthållas. AB Göta kanal
bolag skall därför kvarbli i statens ägo där kanalbolaget och kanalfastig
heten skall vara en sammanhållande enhet. Vidare skall skogsmarken 
som nu ägs av kanalbolaget överföras till Domän AB. Slutligen skall 
finansieringen av kanalens upprustning tillförsäkras genom statsmakter
nas försorg. 

Efter riksdagsbeslutet om Domänverkets bolagisering har förvaltning
en av aktierna i AB Göta kanalbolag överförts från Domänverket till 
Kammarkollegiet. Fr.o.m. den l juli 1992 är Näringsdepartementet hu
vudman för AB Göta kanalbolag. 

Jag har i propositionen 1992/93 :51 om medel till AB Göta kanalbolag 
för upprustning och drift av kanalen budgetåret 1992/93 närmare be
skrivit kanalbolaget och kanalen samt hittillsvarande och kommande 
upprustningsbehov av kanalen och därvid, i syfte att klara av nödvändi
ga investeringar inför kommande säsong, hemställt att regeringen före
slår riksdagen att anvisa ett reservationsanslag på 15 miljoner kronor 
för upprustning och drift av kanalen budgetåret 1992/93. Jag anmälde 
att för budgetåret 1993/94 i budgetpropositionen motsvarande medel bör 
anvisas genom särskilt anslag. 

AB Göta kanalbolag har i en skrivelse den 23 november 1992 före
slagit att ett anslag för upprustning och driftbidrag till kanalen uppförs 
med 18 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. 

I likhet med budgetåret 1992/93 delar jag inte bolagets bedömning av 
kostnaderna för budgetåret 1993/94. Även för budgetåret 1993/94 be
dömer jag att 15 miljoner kronor torde vara tillräckligt för att klara av 
nödvändig upprustning och drift av kanalen inför säsongen 1994. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift 

av kanalen tör budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 
15 ()()() ()()() kr. 

B 10. Avveckling av Stiftelsen Institutet för Företagsutveck
ling 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

Riksdagen har genom beslut i december 1992 (prop. 1992/93:82, bet. 
1992/93:NU19, rskr. 1992/93:145) bemyndigat regeringen att avveckla 
statens engagemang i Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling (SIFU) 
samt vidta de åtgärder som behövs för att därefter avveckla stiftelsen. 
Överläggningar har inletts med olika intressenter för att söka lösningar 
som innebär att hela eller delar av SIFU:s verksamhet skall bedrivas i 
privat regi. Vissa kostnader kan komma att uppstå för staten i samband 
med bl.a. avveckling av stiftelsens personal, lokaler m.m. Sådana kost
nader bör betalas från ett särskilt anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Avveckling av Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 
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C. Exportkrediter m.m. 

Medel för att täcka statens kostnader för statsstödda exportkrediter an
visas över tre anslag, nämligen C l. Kostnader för statsstödd exportkre
ditgivning genom AB Svensk Exportkredit, C 2. Kostnader för stats
stödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m.m. samt C 3. 
Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder. 

C 1. Kostnader för statsstödd export.kreditgivning genom AB 
Svensk Exportkredit 

1991 /92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

l ()()() 
l ()()() 

· Från anslaget 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 (prop. 1977/78:155 bil. 3, bet. 
1977/78:NU73, rskr. 1977/78:379 och prop. 1978/79:49, bet. 
1978/79:NU17, rskr. 1978179:115), år 1981 (prop. 1980/81:130, bet. 
1980/8l:NU58, rskr. 1980/81:246) samt år 1990 (prop. 1989/90:44, 
bet. 1989/90:NU19, rskr. 1989/90:153). Systemet innebär att SEK har 
givits möjlighet att finansiera exportkrediter till villkor som överens
stänuner med internationellt överenskomna regler. !Jetta kan leda till att 
utlåningsräntorna ligger under upplåningskostnaderna. Staten täcker 
eventuell skillnad mellan utlåningsränta och upplåningskostnad samt den 
kursförlust som kan uppkomma vid ut- och upplåningen. SEK bedriver 
upp- och utlåning för dessa krediter i en särskild, avgränsad del av 
bolagets verksamhet och redovisar en särskild balansräkning för denna 
kreditgivning. 

Reglerna för kreditgivningen återfinns i förordningen (l 981 :665) om 
exportkreditfinansiering med statligt stöd (ändrad senast 1989:826). 
Enligt 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 OECD:s s.k. 
konsensusöverenskommelse samt med tillämpningen av överenskommel
serna. Regeringen har också godkänt OECD:s förstärkta överenskom
melse beträffande villkor för bl.a. statsstödda exportkrediter som trädde 
i kraft den 15 februari 1992. Med denna överenskommelse marknadsan
passades villkoren för de statsstödda krediterna ytterligare. 

På grund av anpassningen till marknadsmässiga räntor för de stats
stödda krediterna har statens kostnader för nya krediter i stort sett 
upphört. Tillsammans med en ökad effektivitet och minskade kursför
luster innebär det att kreditgivningen enligt SEK:s beräkningar för 
budgetåret 1992/93 bör ge överskott. Överskott inbetalas till staten. 
Svängningar kan dock förekomma på grund av förändringar i valutakur
ser och räntor, varvid nya underskott kan uppkomma. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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Föredragandens överväganden 

SEK-systemet för statsstöd till finansiering av kapitalvaruexporten inför
des för att möta andra länders kraftiga subventioner av deras kapital
varuexport genom exportkrediter. Anpassningen av minimiräntesatserna 
till marknadsräntorna innebär att subventionsinslaget i nya krediter i 
stort sett har upphört. Den internationella konkurrensen med förmånli
gare krediter till u-länder, i första hand s.k. u-krediter via u-landsbi
ståndet, har tenderat att öka under senare år. Internationella överens
kommelser har emellertid lett till en skärpt disciplin även på detta om
råde. 

Efterfrågan på projekt och kapitalvaror har minskat i de traditionella 
köparländerna. SEK har i allt högre grad inriktat sig på att erbjuda kre
diter utan statsstöd genom att expandera den marknadsmässiga verksam
heten. Jag ser positivt på en sådan återgång till marknadsmässiga ex
portkrediter. 

Möjligheterna att lämna statsstödda krediter för export är fortfarande 
i många fall utslagsgivande för svenska företags möjligheter att erhålla 
order på vissa slag av projekt och på kapitalvaror. Det minskande an
talet kreditvärdiga marknader har inneburit en hårdnande konkurrens. 

SEK har redovisat bedömningar av det framtida utfallet för den stats
stödda kreditgivningen. Verksamheten kan för budgetåret 1992/93 
komma att ge ett överskott. Beräkningen av utfallet är dock osäker. 
Anslaget bör därför föras upp med ett formellt belopp av l 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB 

Svensk Exportkredit för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsan
slag på 1 000 kr. 

C 2. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 
export av fartyg m.m. 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

2 250 435 
1 ()()() 
1 ()()() 

Under detta anslag redovisas kostnader för räntestöd till finansiering 
av export av fartyg. Enligt tidigare riksdagsbeslut upphörde denna 
stödfonn i och med utgången av år 1989. Kostnadsberäkningen bygger 
på en bedömning som AB Svensk Exportkredit har redovisat och avser 
tidigare gjorda åtaganden. Kreditgivningen kan resultera i ett överskott. 
Risken för att anslaget kommer att belastas kan dock inte negligeras. 
Anslaget bör därför föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader flJr starsstödd e.xponkredirgivning avseende ex

port av fartyg m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsan
slag på l 000 kr. 

C 3. Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgiv
ning till u-länder 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

55 432 748 
70 ()()() ()()() 
55 ()()() ()()() 

Under detta anslag redovisas extra kostnader som har uppkommit för 
vissa äldre förmånliga krediter till u-länder. 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, bet. 1983/84:UU15, rskr. 1983/84:334). Detta anslag belastas 
endast kostnader för åtaganden som har gjorts intill utgången av år 
1984. Kostnadsberäkningen bygger på en bedömning som AB Svensk 
Exportkredit har redovisat. Jag beräknar kostnaderna för budgetåret 
1993/94 till 55 miljoner kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning flJr extra kostnader flJr fiJnnånlig kreditgivning 

till u-läruler för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 
55 ()()() ()()() kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 
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D. Marknads- och konkurrensfrågor Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 

I syfte att uppnå ökad och effektivare konkurrens i såväl privat som 
offentlig verksamhet har en ny myndighetsstruktur införts på konkur
rensområdet den 1 juli 1992. Då inrättades det nya Konkurrensverket 
med uppgift att verka för effektiv konkurrens i privat och offentlig 
verksamhet. Sam-tidigt lades Näringsfrihetsombudsmannen (NO) och 
Statens pris- och konkurrensverk (SPK) ner. 

Vidare fick länsstyrelserna den l juli 1992 uppgifter inom konkur
rensområdet. Dessa motsvaras i stor utsträckning av dem som Konkur
rensverket har med det undantaget att rättstillämpande uppgifter samlas 
till den centrala nivån. Länsstyrelsen kommer därmed verka för en 
effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för kon
sumenterna och i samverkan med Konkurrensverket informera om den 
nya konkurrenslagen samt om EES-avtalets konkurrensregler. Chefen 
för Civildepartementet kommer senare i dag att precisera vad länsstyrel
sernas konkurrensfrämjande arbete närmare bör omfatta. 

Riksdagsbeslutet med anledning av 1992 års budgetproposition inne
bar att de konkurrensfrämjande myndigheterna dimensionerades med 
hänsyn till aktuella förändringar av politiken och regelverket på om
rådet. Detta gäller såväl Marknadsdomstolen och Konkurrensverket 
centralt som länsstyrelserna regionalt. Resurserna för den åtgärdsin
riktade konkurrenstillsynen förstärktes därvid. 

Den nya konkurrenslag (prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 
1992/93: 144) som riksdagen i dag har antagit och som skall träda i 
kraft den 1 juli 1993 innebär principella förändringar i domstolspröv
ningen som inte kunde överblickas vid föregående års budgetprövning. 
Stockholms tingsrätt kommer att bli första instans i samtliga konkurrens
~Ltsliga frågor och tillförs därigenom ett nytt målområde. Erfarenheter
na får utvisa i vad mån anslaget D 2. Domstolarna m.m. under andra 
huvudtiteln behöver justeras. Regeringen avser därför att följa upp verk
samheten efter viss tid. 

Vid övergången den l juli 1993 till den nya konkurrenslagstiftningen, 
som har EG:s konkurrensregler som förebild, är det särskilt angeläget 
med en snabb, likformig och konsekvent rättstillämpning. Marknads
domstolens prejudikatskapande roll och den nya sammansättningen med 
domare och ekonomiska experter ger förutsättningar för detta. Dessa 
krav kommer också att beaktas i samband med de överväganden som 
för närvarande görs inom regeringskansliet med utgångspunkt i departe
mentspromemorian (Ds 1992: 38) Domstols väsendets organisation jämte 
remissvaren över utredningen. 
~onkurrenspolitiken måste i viktiga avseenden bygga på utvärdering 

av olika marknaders funktionssätt, konkurrensbegränsningars effekter 
srunt vilka resultat som kan nås med olika konkurrenspolitiska medel. 
Regeringen bedömer det som angeläget att inriktningen av konkurrens
politiken i ökad utsträckning grundar sig på resultat som forskningen 
ger. Angelägna forskningsuppgifter finns inom de ekonomiska och 
juridiska vetenskaperna samt framförallt i skärningspunkten mellan 49 
dessa områden. Det konkurrenspolitiska forskningsråd som är knutet till 
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Konkurrensverket kommer att ha en viktig roll när det gäller att stimu
lera forskningen på konkurrensområdet. Regeringen kommer att ta upp 
frågan om insatser för att stärka forskningen på konkurrensområdet i 
den forskningspolitiska proposition som regeringen inom kort avser att 
förelägga riksdagen. 

Arbetet med att förenkla och EG-anpassa den näringsrättsliga lag
stiftningen fortgår. En särskild utredare har fått i uppdrag att se över 
frågor om tillsyn, kompetens- och lämplighetsprövning m.m. när det 
gäller revisorer. 

D 1. Marknadsdomstolen 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

4 217 ()()() 
5 270 ()()() 
6 080 000 

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt konkurrenslagen 
(1982:2:729), lagen (1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning 
i fråga omjordbruksprodukter, marknadsföringslagen (1975:1418), kon
sumentkreditlagen (1977:981), lagen (1978:763) med vissa bestämmel
ser om marknadsföring av alkoholdrycker, lagen (1978:764) med vissa 
bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror, konsumentförsäk
ringslagen (1980:38), lagen (1971: 112) om avtalsvillkor i konsumentför
hållanden, lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, pro
duktsäkerhetslagen ( 1988: 1604), prisinfonnationslagen (1991 :601) samt 
lagen (1992: 138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och 
EEG om civil luftfart. 

Marlrnadsdomstolen 

Marknadsdomstolen har i sin anslagsframställning för perioden 1993/94 
- 1995/96 anfört att domstolen har till huvuduppgift att på grundval av 
ett antal bestämda lagar meddela avgöranden i anhängiggjorda ärenden. 
Detta är en entydig uppgift och någon alternativ inriktning av verks
amheten kommer inte i fråga, om inte den marknadsrättsliga lagstift
ningen genomgår omfattande förändringar. Även den dömande verksam
hetens faktiska omfattning står utanför domstolens kontroll. Marknads
domstolen har anfört att syftet med verksamheten under de tre senaste 
budgetåren har uppnåtts. Resultatet av verksamheten kan inte utvärderas 
i mera preciserade termer. Det finns dock skäl att anta att effektiviteten 
i verksamheten har ökat. Enligt Mark.nadsdomstolen bör verksamhetens 
inriktning ligga fast under treårsperioden. Domstolen har vidare erinrat 
om att statsmakterna under många år be-slutat om realt oförändrade 
resurser för domstolen på grund av den stora arbetsbelastningen. Dom
stolen har bedömt att denna kommer att bestå eller öka något. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Det övergripande målet för Marknadsdomstolen skall vara att på ett 
rättssäkert sätt och inom rimlig tid avgöra de mål och ärenden som 
den har att handlägga samt att leda rättsutvecklingen och främja en 
enhetlig rättstillämpning inom det marknadsrättsliga området. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 6 080 000 kr 

Planeringsram: 

1993/94 1994/95 1995/96 

6 080 000 kr 6 080 000 kr 6 080 000 kr 

ResultatbediJmning 

Jag delar Marknadsdomstolens bedömningar i anslagsframställningen av
seende perioden 1993/94 - 1995/96 vad gäller de hittillsvarande erfarenhe
terna av verksamheten. Resultaten har inte utvärderats i mer preciserade 
termer. Indikationer finns dock på att effektiviteten i verksamheten har 
ökat. 

Fördjupad prövning och slutsatser 

Marknadsdomstolens verksamhet styrs av de lagar som anger ramen för 
verksamhetsområdet och av initiativ från dem som kan anhänggöra ärenden 
inför domstolen. Detta kommer att gälla även framdeles. Den europeiska 
integrationen, den nya konkurrenslagen och andra förändringar i mark
nadsrätten som övervägs kommer att påverka domstolen men inte föranleda 
någon väsentlig förändring av inriktningen eller arbetssättet. 

Jag delar Marknadsdomstolens bedömning av de krav som kommer att 
ställas på domstolen och vill stryka under behovet av en snabb, likformig 
och konsekvent rättstillämpning. Det övergripande målet för domstolen 
skall därför vara att på ett rättssäkert sätt och inom rimlig tid avgöra de 
mål och ärenden som den har att handlägga samt att leda rättsutvecklingen 
och främja en enhetlig rättstillämpning inom det marknadsrättsliga om
rådet. 

Marknadsdomstolen har redan erhållit ökade medel för att förstärka sin 
per-sonal till följd av de krav som europaintegrationen och den nya kon
kurrenslagen ställer. Min bedömning är att domstolen under planeringspe
rioden i princip bör disponera oförändrade resurser. Ett rationaliserings
krav om ca 2 % bör gälla för domstolen enligt den princip som tillämpas 
generellt i årets budgetförslag. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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Jag bedömer att medel för verksamheten bör anvisas över ett treårigt 
ramanslag. 

Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1995/96 har mot denna bak
grund beräknats till 18 240 000 kr. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfiöden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. Marknadsdomstolen kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell. Marknadsdomstolen kommer därför att 
tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under 
anslaget D 1. Marknadsdomstolen förs till detta konto. 

Anslaget för Marknadsdomstolen har budgeterats utan hänsyn till de tek
niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne

kostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över
gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete
ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna 

dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten 

och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till 
myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade 
riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam

heten inom Marknadsdomstolens ansvarsområde skall vara i enlig
het med vad jag har förordat, 

2. till Marknadsdomstolen för budgetåret 1993/94 anvisa ett 
ramanslag på 6 080 000 kr. 

D 2. Konkurrensverket 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

61ooo0001 

62 ()()() ()()() 

1 Anslaget Konkurrensmyndighet 

Konkurrensverket är central förvaltningsmyndighet för konkurrensfrå

gor. 

Det övergripande målet för Konkurrensverket är att främja en effektiv 
konkurrens i såväl privat som offentlig verksamhet. 

Inriktningen av verksamheten vid Konkurrensverket redovisades i 1992 
års budgetproposition (prop. 1991/92: 100 bil.13). Den särskilde utredare 

(dir. 1991:125) som tillkallades för att förbereda inrättandet av Konkur
rensverket påbörjade arbetet med mål- och resultatstyrning. Regeringen har 
senare i regleringsbrev för budgetåret 1992/93 preciserat övergripande 

mål, verksarnhetsmål och resultatkrav. Detta underlag har legat till grund 

för den verksarnhetsplanering som genomförts vid myndigheten och som 

finns redovisad i anslagsframställningen för perioden 1993/94 - 1995/96. 

Konkurrensverket har i sin framtidsbedömning bl.a. redovisat vad ett 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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närmande till EG:s ordning på konkurrensområdet, både genom EFS
avtalet och genom en EG-anpassad svensk konkurrenslag innebär för verk
samhetens inriktning. Konkurrensverket har i en skrivelse till regeringen i 
november 1992 redovisat en inventering av möjliga åtgärder när det gäller 
avreglering och hinder för konkurrens inom offentlig sektor. Med de 
tidigare givna förutsättningarna för verksamheten, den genomförda verk
samhetsplaneringen och den redovisade framtidsbedömningen som grund 
har Konkurrensverket preciserat de mål som bör gälla för verksamheten. 

Konkurrensverket anger som sitt övergripande mål att verka för en 
effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för kon
sumenterna. 

Verksamhetsmålet är att aktivt motverka och ingripa mot konkurrensbe
gränsningar som skadar konsumenterna samt att verka för ett konkurrens
inriktat synsätt i samhället. 

Konkurrensverket har som resultatkrav angivit att verket skall tilllämpa 
konkurrenslagstiftningen på ett snabbt, kompetent, likformigt och rätts
säkert sätt, de förslag som lämnas angående avreglering och konkurrens 
inom offentlig sektor skall vara rätt prioriterade, konkreta och genomarbe
tade, den information som lämnas skall vara relevant, lättillgänglig och 
saklig samt att det skall vara balans mellan verkets olika verksamhetsgre
nar. Verksamhetsmålen är relaterade till hur de viktigaste intressenterna 
uppfattar verksamheten och mätningar av måluppfyllelsen kommer under 
treårsperioden att ske genom upprepade kunskaps- och attitydundersök
ningar riktade till de viktigaste intressentgrupperna. Vid sidan om mät
ningar av måluppfyllelsen kommer Konkurrensverkets övriga aktiviteter att 
registreras och redovisas i kvantitativa termer. Antalet ärenden inom ra
men för tillämpningen av konkurrenslagstiftningen kommer att redovisas 
fördelat på olika kategorier av beslut med beräkning av genomsnittliga 
handläggningstider. Motsvarande redovisningar kommer att göras av av
regleringsförslag respektive förslag för att öka konkurrensen i offentlig 
sektor. Informationsinsatser och aktiviteter av engångskaraktär kommer att 
redovisas i kvalitativa termer. 

De medel som står till verkets förfogande är lagtillämpning, förslag till 
förändringar av gällande regelverk m.m. och information. Under treårspe
rioden kommer verksamheten särskilt att inriktas på att tillämpa den nya 
svenska konkurrenslagen och EFS-lagens konkurrensbestämmelser, att 
utarbeta avregleringsförslag, att utarbeta förslag för ökad konkurrens i 
offentlig verksamhet, att följa upp avreglering och konkurrens i offentlig 
sektor samt att informera och stimulera till ett konkurrensinriktat synsätt. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

För den kommande treårsperioden skall det övergripande målet för 
Konkurrensverket vara att verka för en effektiv konkurrens i privat och 
offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Verket skall under 
perioden aktivt motverka och ingripa mot konkurrensbegränsningar 
som skadar konsumenterna, lämna förslag om ökad konkurrens i 
offentlig verksamhet och om avreglering, följa upp genomförda föränd
ringar i det offentliga regelverket som syftar till att öka konkurrensen 
samt verka för ett konkurrensinriktat synsätt i samhället. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 62 000 000 kr 

Planeringsram: 

1993/94 1994/95 1995/96 

62 ()()()()()()kr 62 ()()()()()()kr 62 000 ()()()kr 

Resultatbedömning 

Konkurrensverket inrättades den 1 juli 1992 och kan sålunda inte redovisa 
någon verksamhet för budgetåret 1991/92. Någon resultatanalys kan följakt
ligen inte göras. 

Fördjupad prövning 

De konkurrensvårdande myndigheternas struktur och uppgifter har nyligen 
förändrats. Genom nedläggningen av NO och SPK och inrättandet av Kon
kurrensverket har betydande effektiviseringsvinster kunnat göras. Verksam
heten har även anpassats till de nya krav som EES-avtalet och förändring
arna av den nationella konkurrenspolitiken ställer. 

Slutsatser 

Jag delar Konkurrensverkets framtidsbedömning beträffande de krav som 
kommer ställas på verksamheten till följd av de nya förhållandena på kon
kurrensomradet. Konkurrensverkets övergripande mäl skall vara att verka 
för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för 
konsumenterna. Det innebär att den inriktning av verksamheten som riks
dagen beslutade om när verket inrättades kommer att gälla under planerings
perioden. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 
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Verket skall tillämpa konkurrenslagstiftningen på ett snabbt, kompetent, 
likformigt och rättssäkert sätt, de förslag om avreglering och ökad konkur
rens i offentlig sektor som lämnas skall vara rätt prioriterade, konkreta och 
genomarbetade, den information som lämnas skall vara relevant, lättillgäng
lig och saklig samt mellan verkets olika verksamhetsgrenar skall det vara en 
bra balans. 

Internationella erfarenheter visar att övergången till den typ av konkur
renslagstiftning som skall införas i Sverige den 1 juli 1993 till en början kan 
ge ökad arbetsbelastning på den konkurrensvårdande myndigheten. Ett stort 
antal ansökningar om undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande 
samarbete och besked på förhand om lagen är tillämplig kan förväntas. Det 
är viktigt att lagtillämpningen är smidig och obyråkratisk. Ärendena skall 
behandlas snabbt utan att rättssäkerheten eftersätts. Detta är angeläget både 
för de enskilda företagen och för att få praxis avseende det nya regelverket. 
Den delen av lagtillämpningen som avser EES-avtalets konkurrensregler 
måste också ges hög prioritet. 

Konkurrenspolitiken är inte enbart inriktad på att motverka konkurrensbe
gränsande åtgärder från företagens sida. Allt större vikt läggs vid avregle
ringar m.m. som ökar den konkurrensutsatta sektorn och konkurrensen som 
ett medel att effektivisera offentlig sektor. Förslag som ger Konkurrensver
ket ökade uppgifter inom detta område bereds för närvarande. 

Mot bakgrund av det anförda bedömer jag att verksamhetens tyngdpunkt 
under planeringsperiodens första del m~te förskjutas mot de lagtillämpande 
uppgifterna. Sammantaget under hela planeringsperioden måste dock en 
balans råda mellan verkets olika huvudarbetsuppgifter. 

Jag bedömer att Konkurrensverkets nuvarande dimensionering är till
räcklig. Ett rationaliseringskrav på ca 2 % bör vidare ställas på myndighe
ten enligt den princip som gäller generellt i årets budgetförslag. 

Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1995/96 har mot denna bakgrund 
beräknats till 186 miljoner kronor. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 
generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. Konkurrensverket kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell. Konkurrensverket kommer därför att 
tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under 
anslaget D 2. Konkurrensverket förs till detta konto. 

Anslaget för Konkurrensverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska 
justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången 
till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av 
anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovi
sats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskil
da frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens 
disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och 
kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. godkänna att den övergripande målsättningen för verksamheten 

inom Konkurrensverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med 
vad jag har förordat, 

2. till Konkurrensverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett raman
slag på 62 000 000 kr. 

D 3. Särskilda avvecklingskostnader för Näringsfrihetsom
budsmannen och Statens pris- och konkurrensverk 

1992/93 Anslag l 000 
1993/94 Förslag l 000 

Från anslaget betalas vissa kostnader i samband med avvecklingen av 
Näringsfrihetsombudsmannen (NO) och Statens pris- och konkurrensverk 
(SPK). 

Regeringen har tillkallat en särskild utredare (dir. 1992:75) för att ansvara 
för avvecklingen av NO och SPK. Utredaren har lämnat en lägesrapport 
över arbetet i oktober 1992. Arbetet skall vara avslutat och redovisat till 
regeringen-senast den l september 1993. Anslaget för särskilda avveck
lingskostnader-bör föras upp med l 000 kr även för budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda avvecklingskostnader jOr Näringsfrihetombuds

mannen och StaJens pris- och konkurrensverk för budgetåret 
1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 

56 



E. Energi 

1 Redovisning av de energipolitiska programmens resul~t, 
m.m. 

1.1 Bakgrund 

Riksdagen beslutade år I 991 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 
1990/91:88, bet. I990/9l:NU40, rskr. 1990/91:373). I propositionen 
anfördes bl.a.: 

Energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el 
och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Härigenom 
främjas en god ekonomisk och social utveckling i Sverige. Energipolitiken 
skall utgå ifrån vad natur och miljö kan bära. 

Landets elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som i största 
möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, 
energikällor samt en effektiv energihushållning. Stränga krav skall ställas 
på säkerhet och omsorg om miljön vid användning och utveckling av all 
energiteknik. 

Riksdagen uttalade år 1980 (prop. 1979/80:170, NU70, rskr. 410) att 
kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till 
behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. 
Vidare angav riksdagen att det bör slås fast att den sista reaktorn i Sverige 
skall stängas senast år 2010. 

En trovärdig politik för omställningen och utvecklingen av energisys
temet förutsätter konkreta åtgärder som förenar en stabil och tillräcklig 
tillförsel av energi med energipolitikens övriga mål. Stränga miljökrav skall 
gälla för all el- och värmeproduktion. 

En säker tillgång på el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för 
den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Energipolitiken skall 
utformas så att denna förutsättning bevaras. Särskilt för den elintensiva 
industrin - som omfattar viktiga basnäringar som pappersindustrin, 
gruvindustrin och stålindustrin - är detta ett grundläggande krav. Det är 
därför nödvändigt att det finns tillräcklig kapacitet i elproduktionen och att 
priset på el sätts efter marknadens villkor. 

Vidare anfördes: 
Omställningen av energisystemet måste vid sidan av säkerhetskraven ske 

med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsätt
ning och välfärd. När kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt 
den kan ske, avgörs av resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el 
från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla 
internationellt konkurrenskraftiga elpriser. 

I regeringsdeklarationen underströks att energiöverenskommelsen, 
som låg till grund för 1991 års energipolitiska beslut, ligger fast. 

Riksdagens beslut innefattade bl.a. särskilda program för omställ
ningen och utvecklingen av energisystemet. Från den 1 juli 1991 kan 
stöd enligt förordningen (1991: 1099) om vissa investeringar inom ener
giområdet lämnas för investeringar i kraftvänneproduktion med bio
bränslen och för att säkerställa en fortsatt användning av biobränslen i 
befintliga kraftvänneverk. Vidare kan stöd lämnas för investeringar i 
vindkraftverk och anläggningar för utnyttjande av solvänne. Stöd
systemet gäller under en femårsperiod och omfattar totalt 1 300 miljo
ner kronor. Det handhas i huvudsak av Närings- och teknikutvecklings
verket (NUTEK). Boverket ansvarar för stöd till investeringar i solvär
meanläggningar i bostäder. 

Riksdagens beslut om riktlinjer för energipolitik.en innehåller även ett 
program för effektivare användning av energi. Programmet innefattar 
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bl.a. stöd enligt förordningen (1988:806) om statligt stöd till utveckling, 
upphandling och introduktion av energieffektiv teknik. Stödsystemet 
trädde i kraft den 1 juli 1991 och gäller under en femårsperiod. Den 
totala medelsramen för teknikupphandling uppgår till 750 miljoner 
kronor. Stödsystemet handhas av NUTEK. 

Vidare disponerar NUTEK totalt 200 miljoner kronor under en fem
årsperiod för stöd till energieffektiva pilot- och demonstrationsanlägg
ningar inom industrin samt i lokaler och bostäder enligt förordningen 
(1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m. NUTEK dis
ponerar därutöver lO miljoner kronor för samordning och utveckling av 
information rörande effektiv energianvändning till mindre och medelstor 
industri. Konsumentverket disponerar 5 miljoner kronor för arbetet med 
energideklarationer, m.m. 

Ett energianvändningsråd har inrättats. Rådets uppgift är att svara för 
samordningen av sektorsmyndigheternas verksamhet för energieff
ektivisering. I Energianvändningsrådet ingår cheferna för Transport
forskningsberedningen, Boverket, NUTEK, Statens råd för byggnads
forskning och Konsumentverket. 

Programmen för omställning och utveckling av energisystemet inne
fattar ock.så ett medelstillskott till Energiteknikfonden genom anslag på 
110 miljoner kronor per år under fem år. Därutöver tillförs fonden, 
liksom tidigare, medel som motsvarar lO kronor per kubikmeter olja av 
den allmänna energiskatten på oljeprodukter. Fondens inriktning har 
vidgats till att omfatta stöd till bl.a. demonstration av energieffektiv 
teknik i lokaler och bostäder samt inom industrin. Särskild prioritet 
skall ges till utveckling av teknik rörande storskalig vindkraft och ut
vecklings- och demonstrationsprojekt rörande användning av motor
alkoholer. 

Ett viktigt inslag i 1991 års energipolitiska beslut är att riksdagen och 
regeringen skall ha möjlighet att bedöma resultatet av insatserna för 
energihushållning och för ny kraft- och värmeproduktion. Det förutsätts 
att de resultat som uppnås genom de energipolitiska programmen årlig
en skall redovisas till riksdagen i budgetpropositionen. Regeringen skall 
samtidigt förelägga riksdagen förslag om de ytterligare åtgärder som är 
motiverade. Det är därför, enligt beslutet, nödvändigt att de energi
politiska programmen fortlöpande följs upp och utvärderas. 

NUTEK har regeringens uppdrag att utvärdera programmen för om
ställning och utveckling av energisystemet, m.m. samt att årligen redo
visa resultatet av utvärderingen till regeringen. NUTEK:s redovisning 
Energirapport 1992 (NUTEK B 1992:9) överlämnades den l september 
1992. Rapporten har remissbehandlats. En remissammanställning finns 
tillgänglig i Näringsdepartementet. 

Energianvändningsrådet har inkommit med en redovisning av pågåen
de insatser för en effektivare energianvändning. NUTEK har i en sär
skild rapport (1992-08-14) lämnat en redovisning av sektorsmyndig
hetemas verksamhet avseende energihushållning samt av resultat från 
överläggningar med större lokalförvaltare. NUTEK har även överlämnat 
rapporterna Vissa samordnings- och utvärderingsuppgifter på energi
hushållningsområdet (mars 1992) och Balansprincipen (NUTEK R 
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1992:25). Vidare har NUTEK tillsammans med Konsumentverket in- Prop. 1992/93:100 
kommit med rapporten Nonner för maximal elförbrukning i hushållsap- Bil. 13 
parater m.m (mars 1992). NUTEK har också, i samråd med Boverket 
och Statens naturvårdsverk, redovisat resultatet av ett regeringsuppdrag 
rörande lagar och regler med betydelse för utbyggnad och drift av 
småskalig vindkraft i rapporten Vindkraft - Juridik och ekonomi 
(NUTEK B 1992:5). Även dessa rapporter har remissbehandlats. Re-
missammanställningar finns tillgängliga i Näringsdepartementet. 

1.2 NUI'EK:s redovisning Energirapport 1992 

I Energirapport 1992 redovisar NUTEK dels den aktuella energisitua
tionen i Sverige och en bedömning av utvecklingen under 1990-talet, 
dels resultatet av insatserna inom de energipolitiska programmen. 

Den svenska energiforsörjningen 

Under de senaste årtiondena har Sveriges energiförsörjning karakterise
rats av en minskande oljeanvändning och en ökande användning av el 
för uppvärmning av bostäder och industriella behov. Inom transport
sektorn har dock användningen av oljeprodukter ökat. 

År 1991 uppgick den totala energitillförseln till 442 TWh, vilket är 
drygt 20 TWh lägre än tillförseln år 1970. Omräknad till normalårsför
brukning i temperaturhänseende uppgår energianvändningsnivån de båda 
åren till ca 450 TWh. 

Utvecklingen av energitillförseln framgår av följande tabell. 

Energitillförsel år 1970, 1980 och 1991 samt prognos för år 2000 
(fWh) 

Tillförsel av energi 1970 1980 1991 2000 

Olja 350 285 188 205 
Naturgas 0 0 7 12 
Kol/Koks 18 19 28 31 
Biobränslen 431 4g1 63 g71 

Torv, avfall 8 
Vattenkraft 41 59 64 66 
Kärnkraft 0 26 77 75 
Spillvärme och 
värmepumpar 8 9 
Nettoimport av el 4 -1 4 

Summa tillförsel 457 439 442 489 

1lnkl. torv och avfall 
Källa: NUTEK, Kraftsam och VVF 
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NUTEK:s bedömning av energianvändningens utveckling framgår av 
följande tabell. 

Energianvändning år 1970, 1980 och 1991 samt prognos för år 2000 
(fWh) 

Användarkategori 1970 1980 1991 2000 

Industri 154 148 135 155 
Transporter 56 68 83 98 
Bostäder, service m.m.165 165 152 154 
Total slutlig inhemsk 
energianvändning 375 380 370 407 

Utrikes sjöfart och 
energi för icke 
energiändamål 33 25 31 821 

Förluster 49 34 41 

Summa 457 439 442 489 

Källa: NUTEK 
'Inkl. förluster 

Elproduktion och elanvändning under perioden redovisas följande 
tabeller. 

Elproduktion exkl. egenförbrukning år 1970, 1980 och 1991 samt 
prognos för år 2000 (fWh) 

1970 1980 1991 2000 

Vattenkraft 41 58 62 64 
Kärnkraft 25 74 72 
Konventionell 
värme kraft 
Ind.mottryck 3 4 
Kraftvärme 51 101 3 8 
Kondensk.raft 132 12 0 2 
Gasturbin/Dieselkraft 0 0 

Netto elproduktion 59 94 142 151 
Nettoimport av el 4 -1 4 

'Inkl. ind. mottryck: 
2Ink1. gasturbin/dieselkraft 
Källa: NUTEK, Kraftsam och VVF 
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Elanvändning år 1970, 1980 och 1992 samt prognos för år 2000 (fWh) 

Användarkategori 1970 1980 1991 2000 

Industri 33 40 51 57 
Transporter 2 2 2 3 
Bostäder, service m.m. 22 43 68 79 
Fjärrvärme, m.m. 1 1 11 6 
Distributions förluster 6 8 9 10 

Total användning 
inkl. avkoppl.bara 
el pannor 63 95 141 155 

Källa: NUTEK, Kraftsam 

Elproduktionen i Sverige baseras på vattenkraft, kärnkraft och bio
bränsle- eller fossilbränsleeldad värmekraft. Vattenkraften och kärn
kraften svarar normalt för mer än 90 % av elproduktionen. Samkörning 
med de nordiska grannländerna utnyttjas då det är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt motiverat. 

Elproduktionen i Sverige uppgick till ca 142 TWh år 1991. Härav 
svarade vattenkraft för 62,3 TWh och kärnkraft för 73,5 TWh. Kärn
kraften svarade ·således för något mer än 50 % av produktionen detta 
år. Produktionen från biobränsle- och fossilbränsleeldad mottryckskraft 
och kraftvärme uppgick till ca 6,3 TWh. I oljeeldad kondenskraft, 
dieselkraft och gasturbiner var produktionen endast 0,4 TWh till följd 
av den milda vintern år 1991 och kärnkraftens höga tillgänglighet. 
Vindkraftens produktion blev år 1991 ca 0,015 TWh vilket är ungefär 
0,1 promille av Sveriges elproduktion. 

Kraftutbytet med de nordiska grannländerna minskade med ca 50 % 
under år 1991. Utbytet resulterade i en svensk nettoexport om 1,3 
TWh. 

NUTEK gör följande bedömning av elproduktionens utveckling under 
1990-talet. Med nuvarande produktionskapacitet kan ca 63 ,5 TWh el 
produceras med vattenkraft under ett år med normal nederbörd. Nor
malårsproduktionen antas öka till ca 65 TWh år 2000. Kärnkraftverkens 
tillgänglighet har successivt ökat under senare år. NUTEK beräknar 
därför att normalårsproduktionen för kärnkraftverken år 2000 kan uppgå 
till ca 72 TWh med nuvarande tolv kärnkraftsblock. Elproduktionskapa
citeten i industriella mottrycksanläggningar beräknas förbli oförändrad 
fram till år 2000, dvs. ca 4-5 TWh om året. Den ekonomiskt tillgängli
ga kraftvärmeproduktionen, dvs. samtidig produktion av el och värme 
från de kommunala kraftvärmeverken, uppgår i dag till 6-7 TWh el och 
beräknas fram till år 2000 öka till drygt 8 TWh el. 

Den årliga produktionskapaciteten i de svenska oljekondenskraft
verken uppgår för närvarande till 22 TWh. Anläggningarna utnyttjas 
främst som reservkapacitet i elproduktionssystemet. Åren 1993 och 
1995 införs skärpta miljökrav för utsläpp av svavel och kväveföre-
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ningar. I de energibalanser som redovisas för år 2000 har NUTEK 
antagit att investeringar i reningsåtgärder m.m. görs i sådan omfattning 
att produktionskapaciteten kommer att vara oförändrad. 

År 1991 hade Sverige en nettoexport av elkraft på ca 1 TWh i form 
av tillfällig kraft. För år 2000 räknar NUTEK med att det kan komma 
att behövas en nettoimport av fast kraft på 4 TWh för att få leverans
säkerhet i det svenska systemet. 

I Sverige finns för närvarande drygt 90 vindkraftsaggregat i drift med 
en sammanlagd effekt på ca 17 MW, exkl. demonstrationsaggregaten i 
Maglarp (3 MW) och Näsudden (3 MW). Enligt NUTEK är det svårt 
att bedöma utbyggnadstakten för vindkraft under 1990-talet och någon 
prognos för år 2000 har därför inte gjorts. 

Enligt NUTEK var elanvändningen, inkl. överförings- och distribu
tionsförluster men exkl. kraftverkens egenförbrukning, knappt 142 TWh 
år 1991. Därav svarade de avkopplingsbara elpannorna för ca 8 TWh. 
Den s.k. prima elanvändningen uppgick således till ca 133 TWh eller 
temperaturkorrigerat till normalår ca 135 TWh. NUTEK:s bedömning 
är att den prima elanvändningen kommer att öka till 154 TWh år 2000. 

Utsläppen av koldioxid från kraftproduktionen bedöms öka från ca 1,8 
miljoner ton år 1991 till ca 4,4 miljoner ton år 2000. Ökningen för
klaras av en ökad användning av fossila bränslen i de befintliga kon
denskraftverken. 

Elsystemet klarar med nuvarande dimensionering en förbrukning på 
ca 145 TWh per år. NUTEK bedömer att det är möjligt att importera 5 
TWh från grannländerna, främst Norge. Om hänsyn tas till denna im
port uppgår den s.k. tålda förbrukningen till 150 TWh. Den prima el
användningen är således för närvarande 10-15 TWh lägre än den tålda 
förbrukningen. Denna elproduktion nyttjas dels för viss export, dels i 
avkopplingsbara elpannor i bl.a. fjärrvärmesystem. 

Flertalet remissinstanser har inga synpunkter på den del av rapporten 
som rör den nuvarande energisituationen och energibalansens utveckling 
fram till år 2000. Några remissinstanser bedömer dock att elanvänd
ningen under 1990-talet kommer att öka långsammare än vad som anges 
i rapporten. 

De energipolitiska programmen 

De energipolitiska programmen för omställning och utveckling av ener
gisystemet infördes den 1 juli 1991. 

Det har funnits ett stort intresse för stöd till biobränsleeldad kraft
värme. Under det första året beslutades om stöd motsvarande ett belopp 
på ca 400 miljoner kronor Ansökningar om ytterligare 700 miljoner 
kronor har inkommit till NUTEK under året. Detta innebär att an
språken på stöd från investeringsprogrammet i augusti 1992 uppgick till 
1 100 miljoner kronor. 

Efterfrågan på stöd till investeringar i vindkraftverk har varit relativt 
liten. NUTEK beviljade under det första året stöd till 55 vindkraftsagg
regat om totalt ca 11 MW. Den totala summan beviljade medel uppgick 
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till 24 miljoner kronor. Därutöver fanns vid redovisningstillfället fem 
ansökningar om stöd. 

Intresset för stöd till investeringar i solvänneanläggningar i bostäder 
har varit stort. Efterfrågan på stöd för solvänneanläggningar anslutna 
till gruppcentraler eller fjärrvännesystem har däremot varit liten. En 
förklaring kan, enligt NUTEK, vara att kostnaderna för de stora och 
medelstora systemen är höga jämfört med konventionella uppvärmnings
system. 

NUTEK har inom ramen för programmet för effektivare energian
vändning beviljat stöd för teknikupphandling m.m. till 225 projekt. Där
igenom har ca 268 miljoner kronor tagits i anspråk av det totala belopp 
på 960 miljoner kronor som NUTEK disponerar inom programmet. De 
produkter som har utvecklats genom teknikupphandling har varit 20-
30 % mer energieffektiva än marknadens dittills bästa produkter. 

1.3 Föredragandens överväganden 

l.3.1 Allmänna överväganden 

Utvecklingen inom eljOrsörjningsområdet 

Under första hälften av 1980-talet ökade elanvändningen kraftigt för att 
sedan stagnera. Under perioden 1987-1991 uppgick den genomsnittliga 
ökningstakten till endast 0,7 % per år. Under år 1992 har elanvänd
ningen minskat. Elanvändningen ligger nu på i stort sett samma nivå 
som för fem år sedan. 

NUTEK har inte niinnare analyserat de bakomliggande orsakerna till 
denna utveckling. Sannolikt har dock flera faktorer bidragit. Svensk 
ekonomi är nu inne i en mycket djup lågkonjunktur, vilket bl.a. medför 
en dämpad efterfrågan på el. Vidare har en effektivare användning av 
energi inom såväl industri- som bostadssektorn hållit tillbaka förbruk
ningen. 

NUTEK:s framtidsbedömningar baseras på antaganden om den ekono
miska utvecklingen. I stort överensstän1mer denna med ett av långtids
utredningens (LU 92) scenarier på medelång sikt, den s.k. prognoskal
kylen. NUTEK har antagit att BNP växer med 2 % per år och att in
dustriproduktionen vaxer med 2,5 % per år. NUTEK:s prognos innebär 
en ökning av den prima elanvändningen med 1,5 % per år under perio
den 1991-2000. Den största ökningen ligger inom bostads- och service
sektorn. 

NUTEK framhåller att för bedömningar av energi- och elanvänd
ningen är de grundläggande antagandena om bl.a. den ekonomiska 
tillväxten och bränsleprisutvecklingen av avgörande betydelse för resul
taten. Jag vill även understryka beroendeförhållandena mellan progno
sens antaganden, metod och resultat. En sådan faktor som påverkar 
modellen är den svåra ekonomiska situationen som präglar Sverige för 
närvarande vilken har medfört bl.a. sjunkande industriproduktion och 
negativ BNP-utveckling under de senaste åren. Dessa faktorer påverkar 
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givetvis prognosen över framtida elanvändning. NUTEK:s prognos 
måste naturligtvis tolkas med hänsyn tagen till detta. 

Under hösten 1992 har fem kärnkraftsblock, Barsebäck 1 och 2, 
Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1, varit avställda på grund av brister 
i säkerhetssystemen. De fem reaktorerna svarar för ca 30 % av kärn
kraftskapaciteten eller ca 10 % av landets totala elproduktionskapacitet. 

Statens kämkraftsinspektion har krävt ombyggnader av säkerhetssyste
men innan reaktorerna tas i drift. Tillfälliga ombyggnader har genom
förts i syfte att reaktorerna skall kunna generera elenergi i normal 
omfattning. Permanenta ombyggnader kommer enligt vad jag har erfarit 
att genomföras vid den årliga revisionen till sommaren. 

Vattenkraften har under hösten 1992 utnyttjats mer än nonnalt vilket 
har medfört att nivån i de svenska vattenkraftmagasinen sjunkit till för 
årstiden mycket låga nivåer. Under perioden importerades kraft, dels 
vattenkraft från Norge, dels fossilbränslebaserad kraft från Danmark 
och tidvis även från Finland. Normalt exporteras under denna årstid 
kraft till Danmark och Finland. Samtidigt producerades elenergi i de 
svenska oljekondensverken. 

Slutsatsen är att, bortsett från det tillfälliga bortfallet av el från kärn
kraftsverken, energibalansen under de närmast kommande åren är stark. 

De energipolitiska programmen 

Jag övergår nu till att redovisa min bedömning av resultaten av de 
energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energi
systemet. Programmen har pågått i ett och ett halvt år. En stor del av 
programperioden återstår. Vissa iakttagelser kan dock göras när det 
gäller resultaten av insatserna för ny kraftproduktion och energihushåll
ning. 

De hittillsvarande erfarenheterna visar att intresset är mycket stort 
för såväl stödsystemen för främjande av utveckling och introduktion av 
ny energiteknik som stöd inom ramen för energieffektiviserings
programmet. 

Hela det belopp som avsattes för stöd till investeringar i nya anlägg
ningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen har intecknats i form 
av ansökningar om stöd. NUTEK har angett att stödet till kraftvärme 
därmed kan komma att ge ett tillskott av ny elproduktion motsvarande 
ca 1 TWh per år vid nuvarande stödsystem. Stöd till konvertering från 
fossilbränsleeldning till biobränsleeldning i kraftvärmeanläggningar 
väntas ge ett kapacitetstillskott på ungefär 0,6 TWh per år. Samman
taget väntas stödet medföra en ökad efterfrågan på biobränsle med ca 4 
TWh per år. 

Utbyggnaden av små och medelstora vindkraftverk har gått lång
sammare än väntat. NUTEK har angett att detta beror på bl.a. att inves
teringsbidraget tiU vindkraftverk har varit alltför lågt för att åstadkom
ma investeringar som är företagsekonomiskt lönsamma. Regeringen har 
beslutat att höja investeringsbidraget till vindkraft från högst 25 % till 
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högst 35 % av investeringskostnaden. De nya reglerna gäller från den l 
januari 1993. 

Utredningar kring vindkraften har hittills indikerat att utbyggnaden i 
huvudsak bör ske med stora vindkraftverk. Det har ansetts vara en för
utsättning för att vindkraften skall kunna ge ett betydande tillskott till 
landets elenergiförsörjning. 

I Sverige har stora insatser gjorts för utvecklingen av den storskaliga 
vindkraften. Två prototypaggregat, Maglarp i Skåne och Näsudden på 
Gotland, har byggts och utvärderats. I aggregatet i Näsudden har rotor, 
turbin m.m. nyligen bytts ut mot nyutvecklade komponenter. Ett ut
värderingsprogram avseende Näsudden Il har påbörjats. NUTEK har, i 
samverkan med bl.a. Vattenfall AB, inlett ett projekt för utveckling av 
den tredje generationen storskalig vindkraft. 

Huvuddelen av det ekonomiska stöd som i dag utgår, lämnas till 
mindre och medelstora vindkraftverk. Dessa kan för närvarande uppvisa 
de lägsta kostnaderna per producerad enhet elkraft. 

Det finns ett stort intresse för installation av solvärmeanläggningar i 
bostäder. Det statliga investeringsstödet till sådana anläggningar har 
hittills utnyttjats främst i småhus. Stödet till solvärmeanläggningar i 
bostäder höjdes från högst 25 % till högst 35 % av investerings
kostnaden från den l januari 1993. 

Det är angeläget att även främja introduktion av större system för ut
nyttjande av solenergi, t.ex. i fjärrvärmesystem och gruppcentraler. Det 
investeringsstöd som är tillgängligt för detta ändamål har hittills inte 
efterfrågats i någon större utsträckning. 

Det finns också ett stort intresse för de stöd som finns inom program
met för effektivare energianvändning. Goda resultat har uppnåtts genom 
stöd till teknikupphandling av energieffektiva produkter, främst vit
varor, fönster, belysning och kontorsutrustning. 

Aera remissinstanser, däribland Riksrevisionsverket (RRV), Stats
kontoret, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges Industriför
bund, anser att NUTEK i Energirapport 1992 inte har gett avsnitten om 
utvärdering av de energipolitiska programmen för omställning och 
utveckling av energisystemet en tillräckligt stor tyngd. RRV framhåller 
bl.a. att NUTEK bör inta en mer kritisk hållning till dessa program för 
att kunna tillhandahålla det av statsmakterna begärda underlaget. Stats
kontoret anser att ansvarsfördelningen mellan NUTEK och Energi
användningsrådet för rapporteringen av programmet för effektivare 
energianvändning är oklar. 

Jag kan i stort sett instämma i dessa synpunkter. Möjligheten att göra 
meningsfulla utvärderingar bör dock öka när programmen har pågått en 
längre tid. Det är för fullföljandet av de energipolitiska besluten viktigt 
med ett gott beslutsunderlag. Jag vill därför i sammanhanget nämna att 
regeringen nyligen har uppdragit åt NUTEK att sammanställa och senast 
den 30 april 1993 redovisa resultaten av de utvärderingar som har gjorts 
av de statliga energipolitiska insatserna samt utifrån de gjorda utvärde
ringarna ge en samlad bedömning av insatserna. Vidare skall NUTEK 
enligt uppdraget samtidigt redovisa sin plan för 1993 års utvärdering av 
de energipolitiska programmen för omställning och utveckling av ener-
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gisystemet. Jag har även erfarit att NUTEK förbereder en fördjupad 
utvärdering inför år 1993. Jag utgår från att statsmakterna därigenom 
kommer att få ett tillfredställande underlag för en bedömning av pro
grammens resultat. 

På grundval av hittills gjorda utvärderingar kan jag dock konstatera 
att programmen löper i stort sett som planerat och att resultaten så här 
långt synes motsvara de mål som låg till grund för 1991 års energi
politiska beslut. Inför det kommande året finner jag därför att det inte 
finns anledning att göra några omfattande förändringar i den allmänna 
inriktningen av programmen. Med ökat beslutsunderlag i framtiden 
kommer det finnas bättre möjlighet att avgöra vilka olika insatser be
träffande hushållningen med el och tillförseln av el från miljöacceptabel 
kraftproduktion som är motiverade. 

Ett omfattande utredningsmaterial har redovisats under det senaste 
året. Jag kommer strax att ta upp vissa frågor som har aktualiserats och 
därvid föreslå vissa ändringar i de löpande programmen. Chefen för 
Jordbruksdepartementet har tidigare denna dag anmält att han har för 
avsikt att i annat sammanhang redovisa sina överväganden när det gäller 
utvecklingsinsatsema för biobränslen, med särskild inriktning på teknik 
för produktion av el. 

1.3.2 Programmet för effektivare energianvändning 

En alltmer effektiv energianvändning och en ökad energihushållning är 
förutsättningar för att viktiga energi- och miljöpolitiska mål skall kunna 
nås. 1991 års energipolitiska beslut om ett program för effektivare 
användning av energi innebär ökade insatser från statens sida i syfte att 
öka kunskapen om och stimulera marknadens intresse för ekonomiskt 
motiverade energieffcktiviseringsåtgärder. Programmet omfattar fem år 
och har en total medelsram på 965 miljoner kronor. 

Teknikupphandling av energieffektiva produkter och processer är det 
dominerande inslaget i programmet. Sammantaget har 750 miljoner 
kronor avsatts för detta stöd. NUTEK har lämnat stöd till upphandlingar 
inom ett antal produktområden, t.ex. vitvaror, belysning, fönster och 
datorskärmar. 

I Energianvändningsrådets rapport Utvärdering av programmet för 
effektivare energianvändning betonas att teknikupphandling i de flesta 
fall fungerat mycket bra inom lokal- och bostadssektom. Inom industri
sektorn har inga projekt ännu påbörjats. 

Energianvändningsrådet anser att den femåriga programperioden är 
kort i förhållande till det långsiktiga arbete som krävs för utvecklingen 
av energisystemet. Enligt rådet bör programperioden förlängas. Rådet 
räknar bl.a. med att erfarenheterna från avslutade projekt därigenom 
kommer att kunna spridas bättre. 

Jag kan i stort instämma i Energianvändningsrådets uppfattning. Pro
gramperioden bör enligt min mening förlängas med två år vad avser 
teknikupphandlingen. Programmet bör omfatta tiden fram t.o.m. bud
getåret 1997/98. Medelsramen för programperioden bör vara oförändrad 
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och alltså uppgå till 750 miljoner kronor. Utveckling och etablering av 
ny teknik är en tidskrävande process. Genom att programperioden 
utsträcks förbättras förutsättningarna för ett långsiktigt syftande arbete. 

Berörda sektorsmyndigheter har ansvar för de statliga energieffektivi
seringsinsatsema inom sina områden. Härigenom kan åtgärder för att 
främja en god energihushållning integreras med andra åtgärder inom 
myndigheternas ansvarsområden. Genom Energianvändningsrådet sam
ordnas arbetet för att främja en effektiv energianvändning vid de myn
digheter som är nännast berörda av energieffektiviseringsprogrammet. 

NUTEK har på regeringens uppdrag belyst bl.a. samordningsfrågoma 
i rapporten Vissa samordnings- och utvärderingsfrågor på energihus
hållningsområdet. Även Energianvändningsrådet har i sin rapport tagit 
upp vissa samordningsfrågor. Rådet föreslår bl.a. att det skall finnas ett 
samlat ansvar för genomförandet av programmen för omställning och 
utveckling av energisystemet och att detta ansvar skall ges Energi
användningsrådet. Vidare har RRV i en förvaltningsrevision (Elhus
hållningsprograrnmet, F 1992:3) granskat det tidigare elhushållnings
programmet och därvid behandlat bl.a. frågor om samordning. Enligt 
RRV:s bedömning finns brister i bl.a. samordningen och styrningen av 
programmet. Det dåvarande Elhushållningsrådet hade enligt RRV alltför 
begränsade styr- och samordningsmöjligheter till sitt förfogande. RRV 
framhåller att kansliet för effektivare energianvändning vid NUTEK 
utför sitt arbete väl. RRV anser att kansliets arbete bör inriktas på de 
s.k. beställargrupperna. 

Jag vill betona vikten av samordning när det gäller bl.a. infonnations
insatserna. Det är Energianvändningsrådets uppgift, liksom det tidigare 
Elhushållningsrådets, att samordna sektormyndighetemas arbete på detta 
område. Rådets uppgift är att biträda NUTEK när det gäller energian
vändningsfrågor samt att samordna informations-, utbildnings- och råd
givningsinsatser avseende energianvändning. Rådet har vidare till upp
gift att yttra sig i frågor om inriktningen av statligt stöd till teknikupp
handling. Rådet har därför en viktig uppgift. Jag anser inte att dess 
arbetsområde bör förändras. Jag är inte beredd att föreslå att Energi
användningsrådct ges ett ökat ansvar när det gäller- genomförandet av de 
energipolitiska programmen. 

NUTEK har ett övergripande ansvar för att riksdag och regering får 
ett samlat underlag för sina ställningstaganden när det gäller bl.a. av
vägningen mellan insatser för tillförsel och effektivisering i de energi
politiska programmen. Enligt sin instruktion skall NUTEK för att främ
ja energiförsörjning och effektivare energianvändning, verka för ratio
nell tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. 
NUTEK har vidare har i uppdrag att, i enlighet med 1991 års riksdags
beslut, utvärdera programmen för omställning och utveckling av energi
systemet. I sin redovisning till regeringen skall verket utnyttja det un
derlag som redovisas av Energianvändningsrådet. 
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Balansprincipen 

NUTEK har på regeringens uppdrag utrett vissa frågor om den s.k. 
balansprincipen. Denna princip utgår från synsättet att det är samhälls
ekonomiskt önskvärt att balansera kostnaderna för att dels spara, dels 
producera elektricitet. I 1991 års energipolitiska beslut uttrycks balans
principen så att investeringar i effektivisering bör genomföras så länge 
kostnaderna per kWh inte överstiger kostnaderna för ny elproduktion. 
Balansprincipen utvecklades ursprungligen i Förenta staterna, där el
marknaderna ofta kännetecknas av bristande konkurrens och regle
ringar. Under sådana förhållanden kan en tillämpning av balansprin
cipen bidra till ett förbättrat utnyttjande av resurserna på såväl använd
nings- som tillförselsidan. 

Jag vill i detta sammanhang understryka att en väl fungerande energi
marknad är en grundläggande förutsättning för att en ökad effektivitet 
skall uppnås i energianvändningen. Priset är ett viktigt styrmedel för 
marknadens aktörer. Den avreglering som nu förestår av den svenska 
elmarknaden kommer att ytterligare stärka prisbildningens roll som 
informationssystem. De informationsinsatser som görs inom ramen för 
energihushållningsprogrammet utgör ett komplement till marknaden när 
det gäller att åstadkomma en ökad energieffektivisering och ett ökat 
energisparande. Spridningen av information kan bidra till att energi
användarnas kunskap och beslutsunderlag förbättras. 

En avreglerad energimarknad med utvecklad konkurrens bidrar till ett 
effektivare resursutnyttjande för alla marknadens aktörer. Några formel
la regler om att tillämpa balansprincipen bör ej införas. Balansprincipen 
kan dock i en hel del fall vara vägledande när det gäller insatser på 
effektiviseringsområdet. Flertalet remissinstanser delar denna uppfatt
ning. 

Energideklaration av hushållsapparater 

NUTEK och Konsumentverket har på regeringens uppdrag utrett frågan 
om normer för maximal elförbrukning i .hushållsapparater. Resultatet 
redovisas i rapporten Normer för maximal elförbrukning i hushålls
apparater m.m. 

Myndigheterna föreslår en lagfäst skyldighet att tydligt deklarera hus
hållsapparaters energiåtgång. Vidare föreslås att normer för maximal 
elförbrukning införs på frivillig väg för i första hand kyl/frys, varm
vattenberedare, tvätt- och diskmaskiner samt torktumlare. Vikten av 
samarbete inom Norden och EG betonas. 

Myndigheterna anser att det finns en betydande potential för el
besparing för såväl hushållsel som el för uppvärmning av bostäder. 
Myndigheterna beräknar kostnaderna för att genomföra de föreslagna 
insatserna till 10 miljoner kronor per år i tio års tid. De flesta remiss
instanser är positiva till utredningens förslag. 

Riksdagen har nyligen antagit en lag om märkning av hushålls
apparater (prop. 1992/93 :34, bet.1992/93:LU13, rskr. 1992/93 :49). 
Genom lagen bemyndigas regeringen eller den myndighet regeringen 
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bestämmer att meddela föreskrifter om att vissa hushållsapparater skall 
märkas med information om energiförbrukning och luftburet buller samt 
att meddela föreskrifter om hur information om energiförbrukning och 
luftburet buller skall utformas när vissa hushållsapparater märks eller på 
annat sätt förses med information. 

Lagen innebär en anpassning till de EG-direktiv om märkning av hus
hållsapparater som Sverige genom EES-avtalet åtar sig att följa. Det 
finns för närvarande tre direktiv i kraft inom detta område. Dessa gäller 
märkning av hushållsapparater avseende energiförbrukning 
(79/530/EEG), tillämpningsdirektiv för elektriska ugnar (79/531/EEG) 
samt deklaration av buller från hushållsapparater (86/594/EEG). Direk
tiven avser frivillig märkning. EG har nyligen (den 22 september 1992) 
antagit ett direktiv (92/75/EEG EGT L 297) inom detta område som 
avser obligatorisk märkning av energiförbrukningen hos hushålls
apparater. Direktivet skall träda i kraft senast den 1 januari 1994. Av
sikten är att det skall följas av tillämpningsdirektiv för de hushållsappa
rater som omfattas av direktivet. 

Genom lagen om märkning av hushållsapparater har regeringen riks
dagens bemyndigande att utfärda föreskrifter om såväl frivillig som 
obligatorisk märkning avseende energiförbrukning hos hushålls
apparater. Med stöd av bemyndigande i lagen avser regeringen att bl.a. 
bemyndiga Konsumentverket att utfärda föreskrifter om märkning av 
energiförbrukningen hos vissa hushållsapparater. 

Frivilliga normer för maximal elförbrukning är enligt min mening en 
fråga för berörda branscher. En förutsättning för normer - liksom för 
energimärkning - är att det finns standardiserade metoder för bl. a. 
mätning och deklaration av energiförbrukningen. Riksdagen har i sam
band med 1991 års energipolitiska beslut anvisat 5 miljoner kronor 
under en femårsperiod för Konsumentverkets arbete med energideklara
tioner och normer. Jag är inte nu beredd att föreslå att ytterligare medel 
anvisas för detta ändamål. 

Det är angeläget med ett samarbete inom detta område mellan svenska 
myndigheter och motsvarande organ inom Norden och EG. 

1.3.3 Utveckling och introduktion av ny energiteknik 

Den statligt finansierade energiforskningen har sedan år 1975 bedrivits 
i form av treåriga program. Riksdagen beslutade år 1990 (prop. 
1989/90:90, bet. 1989/90:NU40, rskr. 1989/90:337) om energiforsk
ningsprogrammets utformning under budgetåren 1990/91-1992/93. 
Enligt beslutet är energiforskningsprogrammets huvuduppgifter bl.a. att 
ge stöd till forskning för att underlätta omställningen av energisystemet 
vid kämkraftsavvecklingen och att möjliggöra en anpassning av energi
systemet till ökade miljö- och klimathänsyn. 

Regeringen avser att våren 1993 förelägga riksdagen en forsknings
politisk proposition med bl.a. förslag till riktlinjer för energiforskningen 
under den kommande programperioden. 
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Riksdagen har vidare anvisat betydande belopp för att utveckla och 
demonstrera ny energiteknik. För närvarande kan stöd för att utveckla 
eller förbereda kommersiell energiteknik lämnas ur Energiteknikfonden, 
vars inriktning vidgades som ett resultat av 1991 års energipolitiska 
beslut. 

Inom EG bedrivs energirelaterade forsknings- och utvecklingspro
gram. I regeringens proposition 1992/93:99 om vissa åtgärder inom 
klimatområdet och i Östersjöregionen (bil.2) framhålls angelägenheten 
av att Sverige ansluts till EG:s program för utveckling av energi
systemet. Det gäller främst de två etablerade EG-programmen SA VE 
och THERMIE samt det planerade ALTENER. Dessa program syftar 
till att främja energieffektivisering, användning av förnybara energislag, 
m.m. för att bidra till att energi-, miljö- och klimatpolitiska målsätt
ningar uppnås. De har en inriktning och en verksamhet som överens
stämmer väl med gällande riktlinjer för den svenska energipolitiken. De 
insatser som görs p;\ detta område i Sverige har hög kvalitet. Huvud
delen av finansieringen av vårt deltagande i dessa program bör ske ge
nom omfördelningar inom de anslag som finns för energiteknisk utveck
ling. Jag återkommer strax till anslagsfrågoma. 

Stöd till kraftvtinneproduktion med biobrtinslen 

I 1991 års energipolitiska beslut avsattes 1 000 miljoner kronor till 
investeringsstöd till kraftvärmeproduktion med biobränslen. Anspråken 
på stöd från investeringsprogrammet, dvs. beviljade bidrag och inne
liggande ansökningar, anges i NUTEK:s Energirapport 1992 till ca 
1 100 miljoner kronor. Anspråken överstiger därmed medelsramen för 
programmet. Ehligt NUTEK:s preliminära bedömning skulle ytterligare 
ansökningar om stöd motsvarande ca 500 miljoner kronor kunna aktuali
seras under en femårsperiod. 

Biobränslekommissionen lämnade sitt huvudbetänkande, Biobränslen 
för framtiden (SOU 1992:90), i september 1992. Remissbehandlingen 
av betänkandet har nyligen avslutats. 

Biobränslekommissionen konstaterade bl.a. att investeringsbidraget till 
kraftvärmeproduktion med biobränslen hittills har haft den avsedda 
effekten att öka utbyggnaden av biobränslebaserade anläggningar. Enligt 
kommissionens analyser är detta stöd en nödvändig förutsättning för en 
fortsatt utbyggnad av kraftvärme med biobränslen. Mot denna bakgrund 
föreslogs att medelsramen för stödet skulle vidgas med 200 miljoner 
kronor, samtidigt som stödets giltighetstid skulle förlängas med ett år 
t.o.m. budgetåret 1996/97. 

Jag har av chefen för Jordbruksdepartementet erfarit att han avser att 
återkomma till denna fråga i samband med den klimatproposition som 
planeras till våren 1993. 
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Stöd till vindkraft 

Jag har nyss redovisat resultatet av insatserna för stöd tiJI investeringar 
i små och medelstora vindkraftverk. För detta stöd har enligt 1991 års 
energipolitiska beslut avsatts 250 miljoner kronor. Medlen utbetalas från 
anslaget Insatser för ny energiteknik. Genom en ändring av reglerna för 
investeringsstöd till vindkraftverk enligt förordningen (1991: 1099) om 
bidrag till vissa investeringar inom energiområdet kan stödet från den 1 
januari 1993 uppgå till högst 35 % av investeringskostnaden. 

I NUTEK:s rapport Vindkraft - Juridik och ekonomi föreslås bl.a. att 
medel från anslaget avsätts för att finansiera två halvtidstjänster vid 
NUTEK för rådgivning inom vindkraftsområdet. Flertalet remissinstan
ser har lämnat förslaget utan erinran. Sveriges Energiföreningars Riks
organisation anser att staten bör avsätta medel för finansiering av två 
heltidstjänster. 

Jag har erfarit att det arbete med att ta fram s.k. allmänna råd för 
myndighetsbehandling av vindkraft på land som bedrivs av NUTEK, 
Statens naturvårdsverk och Boverket kommer att avslutas inom kort. 
Genom de allmänna råden får berörda myndigheter och kommuner 
underlag för information i vindkraftfrågor. NUTEK har, som stöd
givande myndighet, att svara för viss rådgivning inom vindkrafts
området i samband med handläggningen av ansökningar om invester
ingsstöd. Jag anser emellertid att det, med hänsyn till bl.a. det höjda 
investeringsbidraget till vindkraftanläggningar, kan vara motiverat att 
under det kommande budgetåret pröva en förstärkt rådgivningsverk
samhet vid NUTEK. Ekonomiskt utrymme motsvarande en heltidstjänst 
bör skapas. Denne person skall svara för direkt rådgivning och upp
följning av vindkraftprojekt. Verksamheten skall ses som en konsult
tjänst som finansieras inom ramen för medel för investeringsbidrag. En 
sökande kan utnyttja konsulten inom ramen för sitt investeringsbidrag. 
För den enskilde sökande minskas då investeringsbidraget med mot
svarande summa. 

El från vindkraftverk med en installerad effekt mindre än 500 kW är 
undantagen från energibeskattning, under förutsättning att vindkraft
producenten inte yrkesmässigt distribuerar elektrisk kraft. NUTEK 
anser att vissa oklarheter råder beträffande tolkningen av lagen om 
allmän energiskatt för små vindkraftverk. Hit hör frågan om beskattning 
vid försäljning av el till distributör samt beskattning vid transitering av 
el. Jag har erfarit att utredningen om en teknisk översyn av energibe
skattningen (Fi 1992: 15) avser att behandla denna fråga. Jag anser att 
det är värdefullt att snabbt lösa tolkningsproblemen kring beskattningen 
av vindkraftverk. Utredningen skall redovisa resultatet av sitt arbete 
senast den l december 1993. 

Enligt NUTEK kommer vindkraftens konkurrenskraft på elmarknaden 
på sikt att öka. Avgörande för hur snabbt detta kan ske är bl.a. elbalan
sens utveckling och råkraftprisets ökningstalet. En annan viktig faktor 
är, enligt NUTEK, de regler som framdeles kommer att gälla för an
slutning av små elproduktionsanläggningar, t.ex. vindkraftverk, till 
elnätet. En översyn av ellagen pågår för närvarande genom Ellagstift-
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ningsutredningen (N 1992:04) vars förslag skall redovisas senast den 31 
mars 1993. 

Stöd till solvämie 

I samband med 1991 års energipolitiska beslut har 50 miljoner kronor 
under en femårsperiod avsatts för bidrag till investeringar i solvänne
anläggningar. För budgetåret 1992/93 har 10 miljoner kronor anvisats 
under anslaget Insatser för ny energiteknik. Hälften disponeras av 
Boverket, som ansvarar för bidrag till investeringar i solvärmeanlägg
ningar i bostäder, och hälften av NUTEK, som ansvarar för bidrag till 
investeringar i solvärmeanläggningar inom övriga användningsområden. 

Det finns ett stort intresse för stöd till investeringar i solvärmeanlägg
ningar i bostäder. Boverket föreslår i sin ans lags framställning för bud
getåret 1993/94 att ytterligare 2 miljoner kronor för detta ändamål bör 
tillföras anslaget. 

Jag har nyss redovisat att det statliga stödet till investeringar i sol
värmeanläggningar i bostäder höjs från högst 25 % till högst 35 % från 
och med den l januari 1993. Denna förändring väntas medföra en ökad 
belastning på anslagsposten för stöd till solvärmeanläggningar. Ytter
ligare medel för detta ändamål bör därför tillföras anslaget Insatser för 
ny energiteknik. 

Enligt NUTEK är intresset litet för stöd till investeringar i solvärme
anläggningar inom övriga områden. Det gäller t.ex anläggningar som är 
anslutna till gruppcentraler eller fjärrvärmesystem. Detta beror, enligt 
NUTEK, på att kostnaderna för den storskaliga solvärmetekniken fort
farande är förhållandevis höga jämfört med konventionella system. 
Investeringar i denna typ av solvärmeanläggningar är olönsamma i dag 
trots det statliga investeringsstödet. NUTEK bedömer emellertid att det 
finns goda möjligheter att sänka kostnaderna genom ytterligare utveck
lingsinsatser. 

Det stöd till investeringar i storskalig solvärmeteknik som infördes år 
1991 har hittills inte utnyttjats. Det är angeläget att utveckla solvärme
teknik för större system, t.ex gruppcentraler. Enligt min mening bör 
därför utvecklingsinsatsema inom detta område förstärkas. Det bör ske 
genom att Energiteknikfonden tillförs ytterligare medel. 

Ytterligare medel för investeringsstöd inom NUTEK:s ansvarsområde 
bör inte anvisas. Sedan investeringsstödet infördes år 1991 har 10 miljo
ner kronor anvisats för stöd till investeringar i sådana solvärmeanlägg
ningar. Dessa medel har inte utnyttjats och kvarstår som reservation på 
anslaget. Härigenom kan NUTEK även fortsättningsvis bevilja stöd till 
investeringar i storskalig solvärmeteknik. Jag återkommer strax till 
anslagsfrågoma för budgetåret 1993/94. 
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2 Affärsverket svenska kraftnät 

Verksamheten 

Aff"arsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) driver och förvaltar 
sedan den 1 januari 1992 det svenska storkraftnätet för el, inklusive de 
statligt ägda utlandsförbindelserna (prop. 1990/91 :87, bet. 
1990/91:NU38, rskr. 1990/91:318). 

Enligt instruktionen för Svenska kraftnät (1991 :2013) skall verket ha 
till uppgift att på ett aff"arsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett 
kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, 
sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är 
anknutna till kraftöverföringssystemet. Verket skall därvid bl.a. främja 
konkurrens inom elöverföringsområdet, främja forskning, utveckling 
och demonstration av ny teknik av betydelse för verksamheten samt 
svara för den operativa beredskapsplaneringen inom sitt verksamhets
område under kris- och krigsförhållanden. 

Avsikten är att Svenska kraftnät skall bedriva sin verksamhet på ett 
sådant sätt att det bidrar till att öka konkurrensen på hela elmarknaden. 

Våren 1992 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag 
(prop. 1991/92:133, bet. 1991/92:NU30, rskr. 1991/92:322) om vissa 
ytterligare riktlinjer för Svenska kraftnäts verksamhet. Bl.a. angavs att 
Svenska kraftnät har till uppgift att ansvara för driften av storkraftnätet, 
den löpande momentana elbalansen och det svenska kraftsystemets 
övergripande driftsäkerhet. 

För den ekonomiska styrningen av Svenska kraftnät tillämpas samma 
principer som tidigare gällde för Statens vattenfallsverk. Regeringen har 
bl.a. fastställt avkastningskravet 12 % på justerat eget kapital efter skatt 
och soliditetsmålet 38 % . Verkets drift och investeringar skall finan
sieras genom inkomster från verksamheten och genom upplåning direkt 
från Riksgäldskontoret. Investeringarna belastar således inte stats
budgeten. 

För närvarande regleras avgifter och villkor för utnyttjande av stor
kraftnätet av det s.k. kraftnätsavtalet som i sin tur till stor del baseras 
på det s.k. stamnätsavtalet. Det senare tecknades år 1979 av Statens 
vattenfallsverk och de transitörer som utnyttjade stamnätet. 

Genom kraftnätsavtalets tillkomst justerades vissa villkor varigenom 
tillträde för nya aktörer på storkraftnätet underlättades. Staten har till
kallat en särskild förhandlingsman med uppgift att överlägga med transi
törerna om stamnätsa vtalet. 

Regeringens avsikt är att ett helt nytt avgiftssystem som är anpassat 
till en öppen elmarknad skall införas. 

På regeringens uppdrag utreder nu Svenska kraftnät förutsättningarna 
för att införa en börs för handel med el. 

Svenska kraftnät har i december 1992 efter regeringens medgivande 
förvärvat 25 % av aktierna i ett nyinrättat branschforskningsorgan, 
Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklingsaktiebolag (Elforsk 
AB) som har till uppgift att samordna och effektivisera branschens 
forsknings- och utvecklings insatser. Övriga delägare i Elforsk AB är 
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Svenska kraftverksföreningen, Svenska elverksföreningen och Vattenfall 
AB. 

I samband med inrättandet av Svenska kraftnät uppdrogs åt verket att 
inkomma med ett förslag till organisation av verkets kontrollsystem
verksamhet i ett särskilt aktiebolag. Verket har i skrivelse den 28 okto
ber 1992 redovisat sitt arbete avseende en sådan bolagsbildning. Verket 
har funnit att kraftföretagen för närvarande avböjer erbjudandet om att 
gå in som delägare i ett sådant bolag men att ett delägande kan bli 
aktuellt på sikt. Verket föreslår bl.a. av detta skäl att beslut om bolagi
sering av kontrollsystemverksamheten skjuts upp. 

Svenska kraftnät har föreslagit, för att säkerställa högsta möjliga av
kastning på verkets likvida medel, att verket får rätt att utöver placering 
på konto i affärsbank även få placera en del av tillfällig likviditet i 
statsskuld växlar, statsobligationer och liknande. 

Svenska kraftnät har vidare hemställt om att få rätt att självt besluta 
om dels förvärv av aktier för totalt högst l 0 miljoner kronor inom 
verkets finansieringsplan, dels avyttring av aktier. 

Investeringar under perioden 1993-1995 

Svenska kraftnäts investeringar avser dels storkraftnätet, dels viss tele
kommunikation. 

Investeringarna i storkraftnätet avser både åtgärder för att bibehålla en 
hög driftsäkerhet i befintliga ledningar och åtgärder för att öka kapaci
teten i systemet. Bl.a. planeras en ny 400 kV-ledning Horred-Breared 
på Västkusten för att förstärka överföringskapaciteten till södra Sverige. 

Investeringarna i telekommunikation avser dels det telekommunika
tionsnät som erfordras för drift och skötsel av storkraftnätet, kontroll
systemverksamheten, dels installation av s.k. optokablar i storkraftnätet. 
En omfattande modernisering av kontrollsystemets anläggningar, Drift
datanät 90, planeras. Optokablamas telekapacitet kommer främst att 
säljas till tredje part. 

För år 1993 planeras investeringar för sammanlagt 605 miljoner 
kronor. För perioden 1993-1995 planeras investeringar för sammanlagt 
l 910 miljoner kronor. 

I tabellen sammanfattas verkets förslag till investerings- och finansie
ringsplan samt behov av riksgäldslån för investeringar. 

1992 1993 1994 1995 

Investeringar, 
totalt 5301 605 665 640 
Egen finansiering 530 605 665 609 
Upplåningsbehov 0 0 0 31 

1Utfallsprognos 
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Samtliga investeringar 1992-1994 täcks således genom egen finan
siering. Därutöver täcks genom egen finansiering även amorteringar 
enligt plan av tidigare riksgäldslån, vilket innebär att räntekostnaderna 
minskar under perioden. Amorteringarna av riksgäldslån ökar dock 
kraftigt år 1995 varför nya riksgäldslån kommer att behövas i början av 
år 1996 för att täcka det då aktuella finansieringsbehovet. 

Föredragandens överväganden 

Svenska kraftnäts förslag till investerings- och finansieringsplan är i 
huvudsak en fortsättning på den långsiktiga investeringsplanering som 
gällde för storkraftnätet under Statens vattenfallsverks förvaltning. Till 
stor del är investeringarna en förnyelse av ett väl utvecklat system där 
överföringsbehoven ökar endast långsamt. En fortlöpande struktur
förändring genomförs för att anpassa systemet till dagens krav och 
förutsättningar. 

De i investeringsplanen upptagna beloppen har i enlighet med verkets 
rullande treårsplanering beräknats kalenderårsvis. Omperiodiserade till 
budgetåret 1993/94 blir de planerade investeringarna sammanlagt ca 710 
miljoner kronor. Det finns inte något behov av nyupplåning i Riksgälds
kontoret för investeringsändamål under budgetåret 1993/94. Verket bör 
dock, liksom tidigare, få ta upp riksgäldslån för rörlig kredit inom en 
ram av 100 miljoner kronor. 

Jag anser att den nu redovisade investerings- och finansieringsplanen 
för Affärsverket svenska kraftnät för treårsperioden 1993-1995 bör god
kännas som en ram för verksamheten. 

Svenska kraftnät har redovisat verkets uppfattning att ett beslut om 
bolagisering av den s.k. kontrollsystemverksamheten bör anstå tills 
vidare. Jag delar verkets uppfattning och avser att återkomma till frågan 
när lämpliga förutsättningar för en sådan bolagisering kan anses före
ligga. 

För budgetåret 1993/94 bör ramen för regeringens bemyndigande att 
teckna borgen för bolag i vilka Svenska kraftnät förvaltar statens aktier 
vara samma som den nuvarande ramen, 175 miljoner kronor. Likaså 
bör ramen för regeringens bemyndigande att besluta i frågor om förvärv 
av aktier eller bildande av bolag inom Svenska kraftnäts verksamhets
område vara oförändrad, 135 miljoner kronor. Jag anser vidare att det 
är lämpligt att Svenska kraftnät ges rätt att självt besluta om förvärv av 
aktier om högst lO miljoner kronor och om avvyttring av aktier som 
verket har förvärvat. En förutsättning bör dock vara att sådana förvärv 
och avyttringar avser aktier i bolag med verksamhet som ligger inom 
ramen för den verksamhet som Svenska kraftnät skall bedriva enligt sin 
instruktion. 

Svenska kraftnät har en årsomsättning på ca 2 000 miljoner kronor. 
Periodvis har verket att placera betydande belopp i likvida medel. En 
effektiv likviditetsförvaltning har därför betydelse för Svenska kraftnäts 
resultat. Jag anser att verket bör ges befogenhet att placera likvida 
medel även i lämpliga statspapper. En sådan befogenhet bör dock ges 
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med klara begränsningar, främst att upplåning för placeringsändamål Prop. 1992/93: 100 
inte får förekomma. Det bör ankomma på regeringen att utfonna sådana Bil. 13 
villkor. 

3 Verksamheten i Vattenfall Naturgas AB (Swedegas AB) 

Ar 1990 fick regeringen riksdagens bemyndigande att medge Statens 
vattenfallsverk att överlåta en del av sitt aktieinnehav i SwedeGas AB 
(prop. 1989/90:125, bet. 1989/90:NU39, rskr. 1989/90:322). Efter 
denna överlåtelse ägde Vattenfallsverket 43 % av aktiekapitalet i 
SwedeGas AB. Övriga ägare var Svenska Shell AB, Sydkraft AB, 
Mellansvenska Naturgaskonsortiet och Naturgasinvest AB. Efter för
handlingar mellan ägarna under år 1991 överenskoms att Vattenfalls
verket skulle överta samtliga aktier i bolaget. Sedan den 1 januari 1992 
är Vattenfall AB enda ägare till bolaget. Bolaget namnändrades sam
tidigt till Vattenfall Naturgas AB. 

Omläggningen av energibeskattningen våren 1992 (prop. 1991/92:150 
bil. 1:5, bet. 1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350) innebär bl.a. att kon
kurrenssituationen för naturgasen från den l januari 1993 försämras 
jämfört med övriga fossila bränslen på den del av gasmarknaden som 
utgörs av industrin. Vid beredningen av ärendet i riksdagen framhöll 
Skatteutskottet i ett yttrande (1991/92:Sku5y) till Finansutskottet att 
naturgasen bör ges sådana förutsättningar att gjorda investeringar kan 
utnyttjas på ett effektivt sätt. Utskottet anförde vidare att det från miljö
synpunkt är oacceptabelt att naturgasen ersätts med kol och olja. Frågan 
om hur naturgasen skall kompenseras för minskad konkurrenskraft 
borde, enligt utskottet, avgöras i förhandlingar mellan ägaren, staten 
och Vattenfall AB. Riksdagen anslöt sig till detta uttalande. 

Föredragandens överväganden 

Överläggningar mellan Vattenfall AB och Näringsdepartementet har ge
nomförts under hösten 1992. Jag har erfarit att Vattenfall AB anser att 
en fortsatt kommersiell verksamhet inom Vattenfall Naturgas AB förut
sätter bl.a. stora finansiella förändringar i naturgasbolaget. Under år 
1993 blir det enligt Vattenfall AB möjligt att bedöma de kommersiella 
förutsättningarna för Vattenfall Naturgas AB att driva verksamheten 
vidare. 

Därtill bör noteras att finska och norska intressenter undersöker förut
sättningarna för en naturgasledning genom Sverige. 

4 Försörjningsberedskap 

Försörjningsberedskapen på energiområdet är en särskild funktion inom 
totalförsvarets civila del. Funktionsansvarig myndighet är Närings- och 
teknikutvecklings verket (NUTEK). 
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NUTEK har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksam
heterna inom områdena strategisk energiförsörjning och strategisk lag
ring. 

Som den grundläggande verksamhetsiden för området strategisk ener
gifiJrsörjning anger NUTEK att såväl energitillförseln som energian
vändningen skall fungera säkert. Härför krävs bl.a. en klar roll- och 
ansvarsfördelning mellan aktörerna. Ökad vikt kommer att läggas vid 
analyser av omvärldsförändringar som påverkar den fortsatta utveck
lingen av de inhemska energisystemen. Denna fråga är central och har 
avgörande betydelse för den långsiktiga beredskapen och för förmågan 
att hantera försörjningskriser. 

Inom NUTEK har genomförts en förstudie av de hot mot energi
försörjningen som kan förutses under det närmaste decenniet och vilka 
åtgärder med anledning härav som kan behöva vidtas. En kommande 
huvudstudie skall inriktas framför allt på användarsäkerheten avseende 
el och transportsektorns försörjning med drivmedel. 

Funktionskrav gentemot kraft- och distributionsföretagen inom elför
sörjningen kommer att utarbetas. Vidare pågår ett arbete med att förnya 
och revidera de nuvarande systemen för konsumtionsrcglering. 

Till följd av omorganisationer har delar av den externa verksamheten 
blivit eftersatta, framför allt inom beredskapsplanläggningen. 

Ansvaret för drivmedelsransonering fördes över till NUTEK den 1 
oktober 1991 i samband med Transportrådets avveckling. Vidare av
vecklades med utgången av året det särskilda bolaget Drivmedels
centralen AB (DMC), ägt av oljehandeln men finansierat av NUTEK. 
Överföringen av kansliverksamheten till NUTEK möjliggjorde en ratio
naliseringsvinst svarande mot ca två personår. 

Inom elförsörjningens område har NUTEK efter bolagiseringen av 
Statens vattenfallsverk den 1 januari 1992 som myndighet det samord
nande ansvaret för planering och inriktning av beredskapsarbetet. Den 
verkställande planeringen sköts av ett särskilt kansli knutet till bransch
organet Kraftsam. 

Enligt NUTEK finns brister i den centrala kris- och krigsorganisa
tionen, liksom i planeringen avseende utnyttjande av inhemska energi
tillgångar. På dessa områden krävs betydande utvecklingsinsatser. 

Som mål för den strategiska lagringen anges att bränslen och driv
medel i en kris eller i en krigssituation skall kunna tillhandahållas ut
hålligt och med tillräckligt hög tillgänglighet för främst det civila total
försvarets behov. Inriktningen av verksamheten är att anläggningar för 
lagring skall byggas och förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt och att 
produkthanteringen skall bedrivas rationellt. Enligt 1992 års försvars
beslut skall det statliga krigslagret minskas avsevärt, vilket innebär 
omfattande utförsäljning av lagrade produkter. 

Under senare år har verksamheten inriktats på insatser av förvalt
ningskaraktär, medan nybyggnad förekommit i ringa omfattning. 
NUTEK framhåller emellertid att nuvarande lagringsstruktur bygger på 
de krav och förutsättningar som gällde på 1950- och 1960-talen. Denna 
struktur tillgodoser inte dagens krav på tillgänglighet. Ett förslag till ny 
struktur för den statliga beredskapslagringen har därför utarbetats. Om 
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förslaget godkänns kommer verksamheten att i högre grad inriktas på 
byggande av anläggningar och systemutveckling. 

NUTEK:s verksamhet på energiberedskapsområdet omfattas av pro
gramplaneringen ftJr totalftJrsvarets civila del. Överstyrelsen för civil 
beredskap (ÖCB), som leder och samordnar beredskapsförberedelsema 
vid övriga funktionsansvariga myndigheter, har i programplan 1993/94-
1997 /98 lagt fram förslag till inriktning och utveckling av det civila 
försvaret under den kommande femårsperioden. Förslaget bygger på 
1992 års försvarsbeslut och på den ekonomiska ram för totalförsvaret 
som fastställdes genom detta beslut. 

ÖCB:s programplan innehåller bl.a. förslag om medelstilldelning 
under femårsperioden för skilda funktioner inom det civila försvaret. 
För funktionen Energiförsörjning beräknas inom totalförsvarsramen ett 
belopp av 73 miljoner kronor per budgetår, dvs. 365 miljoner kronor 
under femårsperioden (1992/93 års prisläge). Kostnaderna för olje
lagringen ligger däremot i huvudsak utanför ramen. Samma gäller kost
naderna hos NUTEK för den centrala administrationen av verksamheten 
inom funktionen. 

NUTEK har lämnat en egen programplan för funktionen Energiför
sörjning för perioden 1993/94-1997/98 (NUTEK R 1992:35). Planen 
innehåller en mer detaljerad redovisning av verksamheten inom funktio
nen. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Målet för funktionen energiförsörjning är att samhällets energibehov 
med hög säkerhet skall kunna tillgodoses under kriser och i krig. 

Resurser: 

Medel för verksamhetsområdet anvisas under anslagen 
E 1. Drift av __ beredskapslager 330 551 000 kr 
E 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 10 054 000 kr 
E 3. Särskilda kostnader för lagring av olja, 
motorbensin m.m. 1 000 kr 
E 4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 63 946 000 kr 

Förvaltningskostnader bestrids från NUTEK:s anslag till förvaltnings
kostnader. 

Övrigt: 

En översyn av beredskapslagringen av olja skall genomföras. 
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Resultatbedömning 

I samband med inrättandet av NUTEK den l juli 1991 fördes verksam
heten på energiberedskapsområdet inom Statens energiverk över till den 
nya myndigheten. Därefter har några uppgifter tillförts, främst ansvaret för 
drivmedelsransonering och samordningen av beredskapsplaneringen inom 
elförsörjningen. 

Energiberedskapen ingir som ett \ed i totalförsvarets civila del. MM, 
inriktning och resurstilldelning avgörs i samband med statsmakternas åter
kommande beslut om totalförsvaret, av vilka det senaste fattades viten 
1992 (prop. 1991/92: 102, bet. 1991/92:FöUl2, rskr. 1991/92:337). Verk
samheten är inordnad i det planeringssystem med rullande femåriga 
programplaner som gäller för det civila försvaret. Detta innebär att plane
ringsförutsättningama för verksamheten är givna, t.ex. i vad avser 
antaganden om krigsfall och krav på uthållighet. Även den ekonomiska 
ramen är i princip given, med oljelagringen som ett viktigt undantag. 

Uppdraget till NUTEK att, i enlighet med 1991 års energipolitiska 
beslut, irligen utvärdera programmen för omställning och utveckling av 
energisystemen omfattar inte energiberedskapen. Självfallet måste dock 
NUTEK: s verksamhet på detta område fortlöpande anpassas till ändrade 
tekniska och marknadsmässiga förhållanden inom energisektorn. 

Jag har tidigare redogjort för de allmänna förutsättningar som har gällt 
för NUTEK:s fördjupade anslagframställning, bl.a. i fråga om kraven på 
resultatanalys. På beredskapsområdet finns uppenbara svårigheter att mäta 
effekten av gjorda insatser. I anslagsframställningen görs heller inget 
försök till systematisk redovisning härav. Följaktligen ger framställningen 
i denna del ett otillräckligt underlag för bedömningen av måluppfyllelse 
och effektivitet. Jag förutsätter att NUTEK i samband med sitt fortsatta 
arbete med resultatanalys prövar möjligheterna att tillämpa gängse metoder 
för sådan analys också på beredskapsverksamheten. 

Fördjupad prövning 

I sin anslagsframställning redovisar NUTEK en analys av pågående 
omvärldsförändringar, såvitt de har betydelse för verksamheten på bl.a. 
energiberedskapens område. I det globala perspektivet har under de senaste 
åren inträffat mycket snabba förändringar som sammantagna leder till stor 
instabilitet och osäkerhet. Det bedöms att tillförselsäkerheten även i fram
tiden kommer att vara en strategiskt viktig fråga för de ledande länderna 
och maktblocken. Beträffande utvecklingen i Sverige pekas särskilt på den 
omstrukturering av elmarknaden som har inletts genom att Vattenfall har 
bolagiserats, samtidigt som storkraftnätet har förts över från Vattenfall till 
Affärsverket svenska kraftnät. 

ÖCB pekar i missivet till programplanen för 1993/94-1997/98 på vissa 
omvärldsförändringar av generell betydelse för det svenska civila för
svarets utveckling. En slutsats är att beredskapsförberedelserna i än högre 
grad bör koncentreras till krigssituationen och de villkor som då gäller, 
vilket också är inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut. 
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ÖCB anser att det inte har varit möjligt att inom den gällande ekono- Prop. 1992/93: 100 
miska ramen uppnå förstahandsmålet enligt regeringens anvisningar, näm- Bil. 13 
!igen att säkerställa försvarsförmågan under ett krig mellan stormakter med 
kort varaktighet. Enligt ÖCB:s uppfattning har energifunktionen större 
uthållighet än vad som svarar mot detta förstahandskrav. Som förutsättning 
för en balanserad civil beredskap i enlighet med 1992 års försvarsbeslut 
anger ÖCB att inkomster av en utförsäljning av olja ur beredskapslagren 
tillförs prioriterade delar av det civila försvaret under programperioden. 
ÖCB avstår dock från att lägga fram ett konkret förslag om en sådan 
omfördelning. 

ÖCB redovisar för varje funktion inom det civila försvaret en bedömning 
av beredskapsläge m.m. För funktionen Energiförsörjning redovisas inga 
särskilda brister. Beträffande elberedskapen, som enligt försvarsbeslutet är 
ett prioriterat område inom funktionen, görs dock några påpekanden om 
konsekvenserna av Vattenfalls bolagisering och elmarknadens avreglering. 
Enligt ÖCB bör en klarare ansvars- och rollfördelning mellan myndigheter 
och företag på området eftersträvas. Vidare pekar ÖCB på att frågan om 
finansieringen av vissa uppgifter som Vattenfall tidigare svarade för ännu 
är olöst. Detta gäller bl.a. utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga. 

Beträffande NUTEK:s verksamhet med oljelagring finns nu underlag för 
en djupare bedömning än vad anslagsframställningen ger möjlighet till. 

Dels har NUTEK på regeringens uppdrag redovisat en plan för försälj
ning av delar av de statliga oljelagren jämte omstrukturering av lagringen 
(rapporten Strategisk lagring - ny struktur den 23 oktober 1992), dels har 
Riksrevisionverket (RRV) genomfört en förvaltningsrevision av NUTEK:s 
beredskapsverksamhet inom oljelagringsområdet (rapporten Beredskapslag
ringen av olja, F 1992:27). 

Bakgrunden till NUTEK:s förslag är 1992 års försvarsbeslut. I detta 
beslut ingick att den statliga beredskapslagringen av olja för krigssitua
tioner skulle minskas. Skälet härtill var främst de antaganden som gjordes 
om krisers och krigs karaktär. För totalförsvarets civila del innebar dessa 
antaganden bl.a. att åtgärder med syfte att stödja försvarsmakten under ett 
kortvarigt krigsskede borde prioriteras. 

Enligt försvarsbeslutet borde vidare det nuvarande systemet med lagring 
främst i enbart statliga anläggningar kunna ersättas med ett system baserat 
på inlagring i oljehandelns depå- och detaljlager samt etablering av slut
användarlager på bensinstationer och flygplatser m.m. Ett sådant system 
skulle innebära förbättrad tillgänglighet. Samtidigt skulle omsättningen av 
lagren underlättas och därmed också riskerna för inkurans elimineras. 
Riksdagen godkände en omstrukturering av de statliga oljelagren enligt 
dessa riktlinjer, varvid det dock förutsattes att frågan om utformningen av 
det nya systemet borde närmare övervägas. 

Vidare bemyndigade riksdagen regeringen att utförsälja olja från krigs-· 
lagren till en lägre säkerhetspolitiskt motiverad nivå. Medel som frigörs 
vid utförsäljningen får enligt riksdagens beslut användas för investeringar 
i lagringsanläggningar. Influtna medel får också användas för att finansiera 
uppbyggnaden av ett statligt fredskrislager och för att stärka andra funk-
tioner inom den civila delen av totalförsvaret. Jag återkommer strax här- 80 
till. 



NUTEK:s nu föreliggande förslag till ny lagringsstruktur bygger på de 
av riksdagen godkända riktlinjerna. NUTEK bedömer att den föreslagna 
decentraliserade strukturen uppfyller kravet på tillgänglighet och att den 
också är ekonomiskt fördelaktig, bl.a. genom att driftskostnaderna min
skar. Enligt NUTEK kan omstruktureringen genomföras under en period 
av åtta till tio år. Erforderliga investeringar antas kunna finansieras helt 
genom utförsäljning av delar av de nuvarande krigslagren. 

RRV:s granskning av oljelagringsverksamheten omfattar såväl den stat
liga lagringen för krig som lagringen hos oljeföretag och storförbrukare 
m.fi. för fredskriser. Beträffande krigslagringen redovisas ett antal brister 
avseende bl.a. affärsverksamhetens bedrivande, beräkningen av lagrings
behoven och beredskapsläget. Förslag läggs fram till åtgärder för att kom
ma till rätta med problemen. Också beträffande fredskrislagringen har 
RRV funnit brister som bör åtgärdas. RRV:s granskningsrapport utmynnar 
i att regeringen bör överväga att tillsätta en särskild utredning för att se 
över såväl drift- och depåverksamheten för krigslagringen som bered
skapen för fredskris. 

NUTEK:s plan för ny lagerstruktur har remissbehandlats. th•erbejll/
havaren (ÖB) anser det angeläget att planen genomförs. Enligt ÖB kom
mer den nya lagringsprincipen att väl tillgodose försvarsmaktens krav på 
hög tillgänglighet för drivmedel. ÖCB ställer sig också positiv till en 
omstrukturering enligt NUTEK:s förslag. RRV intar en mer kritisk stånd
punkt till förslaget. RRV finner att de frågor som RRV ställde i sin revi
sionsrapport i stort sett lämnas obesvarade. RRV står därför fast vid sin 
uppfattning att ytterligare beslutsunderlag bör tas fram av en särskild 
utredning. Enligt RRV bör därvid alternativa system för oljelagringen 
utvärderas. 

Slutsatser 

Enligt min mening bör minskningen av de statliga krigslagren av olja 
kunna fullföljas i huvudsaklig överenstämmelse med de riktlinjer som 
riksdagen har fastställt. Den plan för omstrukturering av lagren som har 
lagts fram av NUTEK stämmer också väl överens med dessa riktlinjer. 

RRV:s granskning av den statliga lagringen har pekat på brister i den 
nuvarande verksamheten. Till en del kan dessa brister avhjälpas genom 
myndighetens egna åtgärder. Jag har erfarit att NUTEK har vidtagit eller 
förbereder ett antal sådana åtgärder. Ett genomförande av lagringsplanen 
skulle också komma att väsentligt förbättra tillgängligheten i systemet. 

Emellertid har också mer grundläggande problem med verksamheten 
kommit i dagen genom RRV:s granskning. Ett sådant problem är den 
rådande oklarheten om gränsdragningen mellan lagring för civila och 
militära behov. Också frågan om grunderna för beräkning av lagerbehoven 
kan behöva omprövas i ljuset av den nya inriktning av totalförsvarets 
planering som fastställdes genom 1992 års försvarsbeslut. Jag avser att 
inom kort begära regeringens bemyndigande att tillkalla en särskild ut
redare med uppdrag att se över dessa och andra frågor om beredskapslag-
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ringen av olja. I avvaktan på resultatet av en sådan översyn är jag inte 
beredd att förorda ett godkännande av NUTEK:s plan. 

Enligt min mening utgör ett uppskov med ställningstagandet till frågan 
om den framtida lagerstrukturen inget hinder för en fortsatt utförsäljning 
av olja från de statliga krigslagren. Det är av besparingsskäl angeläget att 
utförsäljningen genomförs i en något snabbare takt än vad NUTEK har 
förutsatt i sin anslagsframställning. Jag avser att återkomma till regeringen 
med förslag om uppdrag till NUTEK. En given utgångspunkt är att lager
nivån även efter en utförsäljning skall vara tillräcklig med hänsyn till de 
aktuella beredskapskraven. 

Också av besparingsskäl bör den uppbyggnad av ett statligt fredskris
lager som ingick i 1992 års försvarsbeslut inte genomföras i den omfatt
ning som förutsattes vid beslutet, dvs. 200 000-300 000 m3 olja i form 
främst av ftygdrivmedel och dieselbrännolja. Även om fredskrislagret hålls 
på en lägre nivå räknar jag med att Sverige vid framtida störningar på olje
marknaden kommer att kunna medverka aktivt till samordnade insatser 
inom ramen för det internationella energiorganet (IEA). Riksdagen bör 
beredas tillfälle att ta del av vad jag här anfört. 

Som ÖCB påpekar i sin programplan har energifunktionen en högre 
uthållighet än vissa andra funktioner inom det civila försvaret. Medel som 
frigörs genom utförsäljning av olja ur de statliga krigslagren bör liksom nu 
få användas för att stärka sådana funktioner. Därtill bör regeringen ha 
möjlighet att använda medlen för ändamål också inom den militära delen 
av totalförsvaret. Härför krävs riksdagens bemyndigande. 

I övrigt avser NUTEK:s verksamhet med energiberedskapsfrågorna 
huvudsakligen elförsörjningen. Därtill kommer åtgärder för att förbättra 
handlingsberedskapen. Jag konstaterar att NUTEK:s anslagsframställning 
såvitt gäller dessa områden nära ansluter till programplanen för det civila 
försvaret. Emellertid bör enligt min mening NUTEK kunna genomföra 
sina uppgifter inom en något minskad resursram. Jag återkommer härtill 
vid min anmälan av respektive anslag. I denna fråga har jag samrått med 
chefen för Försvarsdepartementet. 

5 Verksamheten vid Trollhätte kanalverk 

Riksdagen beslutade år 1991 att överföra verksamheten i Statens vatten
fallsverk till ett av staten ägt aktiebolag. Ar 1992 beslutade riksdagen att 
den kanalrörelse som tidigare bedrivits inom Vattenfall skall drivas vidare 
som ett affärsverk med ansvar för drift och förvaltning av kanalverksam
heten i Trollhätte och Säffle kanaler (prop. 1991/92:49, bet. 
1991/92:NU10, rskr. 1991/92:92). Ansvaret i regeringen för verksamheten 
i Trollhätte kanalverk har åvilat chefen för Näringsdepartementet. För att 
möjliggöra fullständig kostnadstäckning utgår statsanslag från sjätte huvud
titelns anslag Ersättning för viss kanaltrafik. Chefen för Kommunikations
departementet har ansvaret för kanalverkets anslag. 

Ansvaret i regeringen för verksamheten vid Trollhätte kanalverk överförs 
den 1 januari 1993 till Kommunikationsdepartementet. Chefen för Kommu-
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nikationsdepartementet har tidigare denna dag redogjort för skälen för 
detta. 

6 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har förordat om en förlängning av program

met för en effektivare användning av energi (avsnitt 1.3.2), 
2. godkänna vad jag har förordat om inriktningen av stöd till vissa 

solvärmeanläggningar (avsnitt 1.3.3), 
3. godkänna den föreslagna investerings- och finansieringsplanen 

för Aff"arsverket svenska kraftnät som en ram för perioden 1993 -
1995 (avsnitt 2), 

4. godkänna att Atrarsverket svenska kraftnät som en ram för 
rörlig kredit under budgetåret 1993/94 får uppta riksgäldslån om 
högst 100 000 000 kr (avsnitt 2), 

5. bemyndiga regeringen att teckna borgen till bolag i vilka Atrars
verket svenska kraftnät förvaltar statens aktier intill ett sammanlagt 
belopp om 175 000 000 kr (avsnitt 2), 

6. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1993/94 besluta 
i frågor som rör förvärv av aktier eller bildande av bolag inom Af
färsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde inom en ram av 
135 000 000 kr (avsnitt 2), 

7. bemyndiga regeringen att ge Atrarsverket svenska kraftnät rätt 
att självt besluta om förvärv och avyttring av aktier inom en 
sammanlagd ram av 10 000 000 kr (avsnitt 2), 

8. bemyndiga regeringen att ge Affärsverket svenska kraftnät rätt 
att placera likvida medel i statspapper i enlighet med vad jag har 
anfört (avsnitt 2), 

9. bemyndiga regeringen att disponera influtna medel från utför
säljning av olja från statliga krigslager i enlighet med vad jag har an
fört (avsnitt 4). 

Vidare hemställer jag att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del 
av vad jag har anfört om 

10. utvecklingen av energisystemet och de energipolitiska pro
grammen (avsnitt 1.3), 

11. förutsättningarna för naturgasverksamhet i Vattenfall Naturgas 
AB (avsnitt 3), 

12. fredskrislagring av olja (avsnitt 4). 

E 1. Drift av beredskapslager 

1991/92 Utgift 384 639 295 
1992/93 Anslag 366 888 000 
1993/94 Förslag 330 551 000 

Från anslaget betalas drifts- och förvaltningskostnader för den statliga 
beredskapslagringen av bränslen och drivmedel för kriser och krig. An-
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slaget omfattar även kapitalkostnader, huvudsakligen i form av räntekost
nader på lagrade produkter. Också kostnader för räntor och avskrivningar 
för anläggningar ingår i de totala kapitalkostnaderna. 
För budgetåret 1992/93 har regeringen fastställt följande stat för anslaget. 

Personal kostnader 
Övriga driftskostnader 
Kapitalkostnader 

Summa 

13 382 ()()() 
60 514 ()()() 

292 992 000 

366 888 ()()() 

Personalkostnaderna för den regionala depåorganisationen har beräknats 
utifrån högst 38 tjänster. 

Närings- och tcknikutvecklingsverket 

I den fördjupade anslagframställningen begär NUTEK oförändrat anslag 
för budgetåret 1993/94. För de två följande budgetåren beräknas samma 
belopp. Förslaget förutsätter att NUTEK:s förslag om en omstrukturering 
av de statliga krigslagren av olja genomförs. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning bl.a. till vad jag nyss har anfört om utförsäljningen av 
olja från de statliga krigslagren bedömer jag att anslaget för nästa budgetår 
kan minskas med ca 36 miljoner kronor, varav ca 6 miljoner kronor avser 
driftskostnader och återstoden kapitalkostnader. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Drift av beredskapslager för budgetåret 1993/94 anvisa 

ert förslagsanslag på 330 551 000 kr. 

E 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

1991/92 Utgift 133 487 177 Reservation 18 471 979 
1992/93 Anslag 11 076 000 
1993/94 Förslag 10 054 000 

Anslaget är avsett för investeringar i produkter och anläggningar, för 
industriella åtgärder samt för åtgärder för att vidmakthålla och vidare
utveckla handlingsberedskapen. 
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Närings- och teknikutvecklingsverket 

NUTEK begär 11,4 miljoner kronor under anslaget för beredskaps
planering och för stöd till industriella åtgärder i syfte att stärka försörj
ningssäkerheten med inhemska alternativ. 

Föredragandens överväganden 

De begärda medlen stämmer i princip överens med programplanen för 
totalförsvarets civila del för perioden 1993/94-1997/98. Behov av medel 
från anslaget beräknas enligt planen inte uppkomma för investeringar i 
produkter och anläggningar under programperioden. 

Enligt min mening bör anslaget för budgetåret 1993/94 minskas med 2 
miljoner kronor i förhållande till planeringsramen. Jag beräknar anslaget 
till 10 054 000 kr inkl. pris- och löneomräkning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budget

året 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 10 054 000 kr. 

E 3. Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin 
m.m. 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

279 890 366 
1 000 
1 000 

Anslaget är avsett för att täcka sådana oförutsedda kostnader för bered
skapslagring och industriella åtgärder som inte kan täckas från reserva
tionsanslaget E 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder. Anslaget 
används även för kostnader i anslutning till omstrukturering av de statliga 
beredskapslagren. Dessa kostnader finansieras med medel från utför
säljning av olja ur lagren. Medlen tillförs statsbudgetens inkomstsida. 

Anslaget bör liksom tidigare tas upp med ett formellt belopp på 1 000 
kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda kostnader for lagring av olja, motorbensin m.m. 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på l 000 kr. 
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E 4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 

1991/92 Utgift 9 898 976 Reservation 63 041 023 
1992/93 Anslag 61 665 000 
1993/94 Förslag 63 946 000 

Anslaget används för beredskapsåtgärder på elområ.det. Bland annat 
lämnas bidrag till investeringar för att minska känsligheten för störningar 
i produktions-, överförings- och distributionssystemen. 

Närings- och telrnikutvecklingsverket 

NUTEK begär 63,5 miljoner kronor under anslaget, som ingår i totalför
svarsramen. 

I den särskilda programplanen för funktionen Energiförsörjning fram
håller NUTEK att avregleringen på elmarknaden kommer att påverka de 
ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för planeringen. Del
funktionen Elkraft planerades och finansierades till stora delar av 
Vattenfall före bolagiseringen den 1 januari 1992. 

Fram till denna tidpunkt svarade Vattenfall bl.a. för kostnaderna för 
utbildning av vapenfria tjänstepliktiga (VTP) till driftbiträden. Dessa kost
nader, jämte vissa kostnader för utrustning, ingick med ca 15 miljoner 
kronor om året i Vattenfalls driftsbudget. Under budgetåret 1992/93 har 
medel från anslaget använts för VTP-utbildningen, trots att verksamheten 
inte ryms inom totalförsvarsramen. NUTEK anser att en långsiktig finan
sieringslösning utanför nuvarande ram eller inom en utökad ram bör åstad
kommas. Också för vissa andra uppgifter som Vattenfall tidigare svarade 
för saknas det för närvarande finansiering. 

Föredragandens överväganden 

De begärda medlen stämmer i princip överens med programplanen för 
totalförsvarets civila del för perioden 1993/94-1997/98. Jag räknar med att 
vissa kostnader för VTP-utbildningen kommer att få belasta anslaget även 
under budgetåret 1993/94. 

En särskild utredare har tillkallats för översyn av lagstiftningen på elom
rådet m.m. (N 1992:04). Enligt direktiven (dir. 1992:39) ingår i uppdraget 
att bedöma hur förslag till ändrade bestämmelser skulle påverka bered
skapsverksamheten på elområdet. Utredaren skall lämna de förslag till 
förändringar av elberedskapens organisation som kan föranledas därav. 

Anslaget för budgetåret 1993/94 bör minskas med 3 miljoner kronor i 
förhållande till planeringsramen. Jag har beräknat anslaget till 63 946 000 
kr inkl. pris- och löneomräkning. 

Åtgärder för att stimulera kraft- och distributionsföretag m.tl. till be
redskapsinsatser bör kunna planeras långsiktigt. Regeringen bör därför 
inhämta riksdagens bemyndigande att låta NUTEK under budgetåret 
1993/94 besluta om sådana åtgärder som innebär åtaganden under en fem
årsperiod. För budgetåret 1993/94 bör åtagandena uppgå till högst anslags-
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beloppet för detta år, minskat med det belopp som avdelas för VTP-ut
bildning. För budgetåren 1994/95-1997 /98 bör åtagandena begränsas till 
halva det i programplanen angivna anslagsbeloppet för respektive år, efter 
avdrag för eventuella kostnader för VTP-utbildning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. bemyndiga regeringen att för budgetåren 1993/94 - 1997 /98 

låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med plan
ering av stimulansåtgärder för kraft- och distributionsföretag m.fl. 
med syfte att öka säkerheten i elsystemen i enlighet med vad jag 
har anfört, 

2. att till Åtgtirder inom de/funktionen Elkraft för budgetåret 
1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 63 946 000 kr. 

E 5. Täckande av förluster anledning av statliga garantier 
inom energiområdet 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 000 
1 000 

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: 1107) om 
statligt stöd för att ersätta olja, förordningen (1986:191) om statligt stöd 
för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m. samt förordning
en (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m. 

Föredragandens överväganden 

Lånegarantier enligt förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energitek
nikfonden, m.m. får lämnas intill ett vid varje tidpunkt sammanlagt belopp 
av 300 miljoner kronor, inräknat lämnade garantier inom programmet för 
utveckling och introduktion av ny energiteknik samt minskat med ett be
lopp som motsvarar infriade garantier i systemet under föregående år 
(prop. 1987/88:90, bet. 1987/88:NU40, rskr. 1987/88:375). Vid halvårs
sk:iftet 1992 fanns inga utestående garantier enligt förordningen (1988:805) 
om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m. 

Förordningen (1983: 1107) om statligt stöd för att ersätta olja, m.m. och 
förordningen (1986: 191) om statligt stöd för utveckling och introduktion 
av ny energiteknik, m.m. har upphört att gälla. 

Den 30 juni 1992 var summan av utestående garantier inom oljeersätt
ningsprogrammet ca 132,8 miljoner kronor och inom teknikutveck
lingsprogrammet 900 000 kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 
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Ställda garantier enligt förordningen (1981:717) om statliga garantier för Prop. 1992/93:100 
utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol har avvecklats successivt och Bil. 13 
avser numera enbart verksamhet inom naturgasområdet, huvudsakligen för 
Sydgas AB:s lån. Dessa garantier är bundna genom avtal (prop. 
1987 /88:72). 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1991/92:100 bil.13, bet. 
1991/92:NU25, rskr. 1991/92:271) minskades garantiramen från 2 000 
miljoner kronor till 1 000 miljoner kronor fr.o.m. budgetåret 1992/93. 
Den 30 juni 1992 uppgick summan av utestående garantier till 510 miljo
ner kronor. 

Det har inte uppkommit några förluster till följd av infriade garantier 
inom något av de nämnda programmen under budgetåret 1991/92. Det 
ligger i sakens natur att förluster kan komma att uppstå under följande 
budgetår. Anslaget bör därför föras upp med ett formellt belopp på 1 000 
kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Tackande av förluster i anledning av statliga garantier 

inom energiomrMet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsan
slag på 1 000 kr. 

E 6. Vissa åtgärder för effektivare användning av energi 

1991/92 Utgift 40 472 966 
1992/93 Anslag 150 000 000 
1993/94 Förslag 100 000 000 

över anslaget betalas utgifter för stöd enligt förordningen (1988:806) om 
statligt stöd till utveckling, teknikupphandling och introduktion av energi
effektiv teknik. Stöd kan lämnas i form av bidrag och lån. 
Teknikupphandlingsstödet tillkom år 1988 (prop. 1987/88:90, bet. 
1987/88:NU40, rskr. 1987/88:375). Det ursprungliga stödet avsåg tek
nikupphandling av eleffektiva och elersättande produkter, processer och 
system. 1991 års energipolitiska beslut (prop. 1990/91:88, bet. 
1990/91:NU40, rskr. 1990/91:373) innebar att stödet utvidgades till att 
omfatta all energieffektiv teknik. Detta stödsystem infördes den 1 juli 
1991 och skall gälla under en femårsperiod. Medelsramen är 750 miljoner 
kronor. NUTEK får inom denna ram fritt fördela sina åtaganden över 
femårsperioden. För budgetåret 1991/92 anvisades 150 miljoner kronor. 
Över anslaget anvisades vidare 10 miljoner kronor för budgetåret 1991/92 
till NUTEK för samordning och utveckling av information rörande effektiv 
energianvändning till mindre och medelstor industri. NUTEK disponerar 
dessa medel under en femårsperiod. Likaså anvisades 5 miljoner kronor 
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över anslaget till Konsumentverket som ett engångsbelopp över en femårs
period för det fortsatta arbetet med energideklarationer m.m. 

Föredragandens överväganden 

Jag har nyss redovisat mina överväganden om de energipolitiska program
men för omställning och utveckling av energisystemet. Programmet för 
effektivare energianvändning bör förlängas med två år, dvs. t.o.m. bud
getåret 1997/98, inom en oförändrad anslagsram för teknikupphandlings
stödet på 750 miljoner kronor. För budgetåret 1993/94 bör anvisas 100 
miljoner kronor. 

Kostnaderna för Sveriges deltagande i EG:s program för effektivare 
energianvändning bör finansieras över detta anslag. Möjligheterna att 
ansluta Sverige till detta program utreds för närvarande. Kostnaderna för 
Sveriges deltagande i programmet kan därför inte anges med säkerhet. För 
riksdagens information är min bedömning att 5 miljoner kronor kan kom
ma att behövas för detta ändamål. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa åtg<irder for effektivare användning av energi för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 100 000 000 
kr. 

E 7. Insatser för ny energiteknik 

1991/92 Utgift 126 906 000 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

170 000 000 
222 000 000 

över anslaget betalas utgifter för stöd enligt förordningen ( 1991: 1099) 
om bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m. Vidare förs 
över anslaget medel till Energiteknikfonden. Föreskrifter för användningen 
av medel ur Energiteknikfonden har meddelats i förordningen (1988:805) 
om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m. 

Enligt 1991 års energipolitiska beslut (prop. 1990/91:88, bet. 
1990/91:NU40, rskr. 1990/91:373) skall investeringsbidrag lämnas för 
kraftvärmeproduktion med biobränslen, vindkraftverk och solvärmeanlägg
ningar. Detta stödsystem infördes den 1 juli 1991 och skall gälla under en 
femårsperiod. Medelsramen är 1 300 miljoner kronor. Medel anvisas i 
form av årliga anslag på 260 miljoner kronor. Anslagsposterna behandlas 
som särskilda reservationsanslag och anvisades under budgetåret 1992/93 
enligt följande. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 
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För bidrag till investeringar i vindkraftverk anvisades 50 miljoner kro- Prop. 1992/93: 100 
nor. Medelsramen för perioden är 250 miljoner kronor. Medlen disponeras Bil. 13 
av NUTEK. 

För bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar anvisades 10 miljo
ner kronor. Medelsramen för perioden är SO miljoner kronor, varav hälf
ten disponeras av Boverket, som ansvarar för bidrag till investeringar i 
solvärmeanläggningar i bostäder, och hälften av NUTEK, som ansvarar 
för bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar inom övriga områden. 

För bidrag till investeringar i biobränsleeldade kraftvärmeverk anvisades 
200 miljoner kronor under nionde huvudtitelns anslag I 2. Bidrag till ny 
energiteknik. Medelsramen för femårsperioden är 1 000 miljoner kronor. 
Medlen disponeras av NUTEK. 

Myndigheterna får inom här angivna ramar fritt fördela sina åtaganden 
över femårsperioden. Utbetalningarna får dock inte överstiga det belopp 
som finns tillgängligt på resp. anslagspost. 

Vidare skall, enligt riksdagens beslut om riktlinjer för energipolitiken, 
550 miljoner kronor från anslaget tillföras Energiteknikfonden under fem
årsperioden. Medlen tillförs fonden i form av årliga betalningar på 110 
miljoner kronor. Vid ingången av varje budgetår skall dessa medel över
föras till Riksgäldskontoret för fondering i Energiteknikfonden. 

Riksdagen har nyligen antagit regeringens förslag i proposition 
(1992/93:99, bet. 1992/93:NU20, rskr. 1992/93: 137) om vissa åtgärder 
inom klimatområdet och i Östersjöregionen (bil. 2) att 16 miljoner kronor 
anvisas till anslaget på tilläggsbudget. Av detta belopp har 12,S miljoner 
kronor beräknats för att finansiera vissa kostnader för Sveriges deltagande 
i EG:s program för utveckling av energisystemet. Vidare har 3,5 miljoner 
kronor beräknats för stöd till investeringar i solvärmeanläggningar i bostä
der. I propositionen anmäldes att regeringen avsåg återkomma i budgetpro
positionen med förslag om medel för dessa ändamål avseende budgetåret 
1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Jag har nyss redovisat mina överväganden om de energipolitiska program
men för omställning och utveckling av energisystemet. 

För stöd till investeringar i vindkraftverk räknar jag med ett oförändrat 

belopp som bör anvisas under detta anslag. 
Medel avseende överföring till Energiteknikfonden bör föras upp med ett 

belopp på 160 miljoner kronor och anvisas under detta anslag. 

Energiteknikfonden skall successivt tillföras medel så att totalbeloppet 
uppfyller energiöverenskommelsen som låg till grund för 1991 års energi
politiska beslut. Därvid kommer de 80 miljoner Ia:onor som avsattes för 
deltagande i EG:s forskningsprogram (prop. 1992/93:79, bet. 

1992/93:NU14, rskr. 1992/93: 111) under åren 1992 och 1993 att återfö
ras. 

Kostnaderna för Sveriges deltagande i EG:s program för utveckling av 

energisystemet bör finansieras över Energiteknikfonden. Möjligheterna att 
ansluta Sverige till dessa program utreds för närvarande. Kostnaderna för 
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riksdagens information är min bedömning att 60 miljoner kronor kan 
komma att behövas för detta ändamål. 

Medel för stöd till investeringar i solvärmeanläggningar i bostäder bör 
föras upp med ett belopp på 12 miljoner kronor och anvisas under detta 
anslag. De medel som tidigare anvisades för stöd till investeringar i solvär
meanläggningar inom övriga områden bör fr.o.m. budgeråret 1993/94 
överföras till Energiteknikfonden för utvecklingsinsatser avseende storska
lig solvärmeteknik. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Insatser for ny energiteknik för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett reservationsanslag på 222 000 000 kr. 

E 8. Bidrag till energiteknikfonden 

Nytt anslag (förslag) 72 000 000 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1989/90: 111, bet. 1989/90: SkU3 l, 
rskr. 1989/90:357) tillförs Energiteknikfonden i dag medel som motsvarar 
10 kronor per kubikmeter olja av den allmänna energiskatten på oljepro
dukter. Härutöver har fonden tillförts medel från anslaget Insatser för ny 
energiteknik. Under åren 1991/92-1992/93 avsattes, i enlighet med 1991 
års energipolitiska beslut, 110 miljoner kronor per år under anslaget för 
detta ändamål. Jag har nyss föreslagit att 160 miljoner kronor bör anvisas 
under anslaget Insatser för ny energiteknik under budgetåret 1993/94 för 
överföring till Energiteknikfonden. Föreskrifter för användningen av medel 
ur Energiteknikfonden har meddelats i förordningen (1988:805) om statligt 
stöd ur energiteknikfonden, m.m. 

Genom riksdagens beslut våren 1992 om en omläggning av energibe
skattningen (1991/92: 150 bil. 1:5, 1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350) 
slopas den allmänna energiskatten på bränslen och elektrisk kraft för in
dustrin (SNI 2 och 3) och växthusnäringen fr.o.m. den 1 januari 1993. 
Statens inkomster från den allmänna energiskatten kommer således att 
minska. Härigenom skulle också tillförseln av medel till Energiteknikfon
den minska. 

Jag föreslår därför att Energiteknikfonden fr.o.m. budgetåret 1993/94 
finansieras via statsbudgeten med ett belopp som motsvarar 10 kronor per 
kubikmeter olja av koldioxidskatten på oljeprodukter. Medel bör anvisas 
under ett nytt anslag, Bidrag till energiteknikfonden. 

Jag vill framhålla att det förhållandet att medlen skall redovisas över 
statsbudgeten inte innebär någon förändring i beräkningen av det belopp 
som tillförs Energiteknikfonden. Anslaget bör föras upp förslagsvis med 
ett belopp på 72 miljoner kronor. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 

91 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till energiteknikfonden för budgetåret anvisa ett 

förslagsanslag på 72 000 000 kr. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 
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·F. Teknisk forskning och utveckling 

F 1. Teknisk forskning och utveckling 

F 2. Materialteknisk forskning 

F 4. Teknikvetenskapliga forskningsrådet 

F 5. Europeiskt rymdsamarbete rn.m. 

F 6. Nationell rymdverksamhet 

F 7. Europeiskt forsknings- och utvecklingssarnarbete 

F 9. Forskning för ett avfallssnålt samhälle: Miljöanpassad 
produktutveckling 

F 10. Energiforskning 

F 11. Byggnadsforskning 

F 12. Stöd till experimentbyggande 

F 13. Statens institut för byggnads forskning 

F 14. Bidrag till Statens institut för byggnadsforskning 

F 15. Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning 

F 16. Avgifter till vissa internationella FoU-organisationer 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen 
av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en 
proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom 
området förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på en särskild forskningsproposition för budget

året 1993/94, beräkna 
l. till Teknisk forskning och utveckling ett reservationsanslag på 

753 348 000 kr, 
2. till Materialteknisk forskning ett reservationsanslag på 

36 150 000 kr, 
3. till Teknikvetenskapliga forskningsrådet ett reservationsanslag 

på 184 966 000 kr, 
4. till Europeiskt rymdsamarbete m.m. ett förslagsanslag på 

447 439 000 kr, 
5. till Nationell rymdverksamhet ett reservationsanslag på 

58 287 000 kr, 
6. till Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete ett reser

vationsanslag på 211 000 000 kr, 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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7. till Forskning för ett avfallssnålt samhälle: Miljöanpassad 
produktutveckling ett reservationsanslag på 24 fiJ7 000 kr, 

8. till Energiforskning ett reservationsanslag på 280 764 000 kr, 
9. till Byggnadsforskning ett reservationsanslag på 178 200 000 

kr, 
10. till Stöd till experimentbyggande ett reservationsanslag på 

10 ()()()()()()kr, 
11. till Statens institut för byggnadsforskning ett förslagsanslag 

på 1 ()()()kr, 
12. till Bidrag till Statens institut för byggnadsforskning ett 

reservationsanslag på 53 625 000 kr, 
13. till Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning ett 

reservationsanslag på 810 000 kr, 
14. till Avgifter till vissa internaJionella FoU-organisationer ett 

förslagsanslag på 544 000 kr. 

F 3. Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga 
attacheverksamhet 

1991 /92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

34 261 000 
35 630 000 
30 630 000 

Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attacheverksamhet, STA IT, 
är en offentlig stiftelse med svenska staten och Ingenjörsvetenskapsaka
demien som huvudmän. STATT har till uppgift att följa den tekniska 
utvecklingen inom olika industrinationer och att rapportera till svenska 
företag, myndigheter och forskningsorganisationer om denna utveckling. 

Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attacMverksamhet 

STAIT har i sin anslagsframställning angivit en strategi inför budget
året 1993/94. Av denna strategi framgår att STAIT skall renodla och 
profilera verksamheten ytterligare och att insatserna skall koncentreras. 

I strategin anges även att STATT skall etablera en starkare målstyr
ning och resultatuppföljning, i syfte att bl.a. kunna redovisa produktivi
tets- och konkurrenshöjande åtgärder som företag vidtagit som direkt 
effekt av den tekniska attacheverksamheten. På samma sätt skall nytto
effekterna kunna påvisas av den kunskap som STATT förmedlar till 
regeringskansliet och ifrågavarande myndigheter. 

Den under budgetåret 1992/93 påbörjade särskilda satsningen för att 
bättre bistå svenska mindre och medelstora företag skall prioriteras även 
under budgetåret 1993/94. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 
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Föredragandens överväganden 

Det är väsentligt för en liten industrination som Sverige att hålla sig in
formerad om den teknisk-vetenskapliga utvecklingen i andra och större 
industriländer. Det gäller framför allt bevakning och inrapportering av 
sådana framsteg som på olika sätt kan nyttiggöras i Sverige. Det är de 
teknikinnovativa delarna av världen, främst de ledande länderna i Väst
europa samt USA och Japan, som för närvarande är mest intressanta att 
bevaka från svenska utgångspunkter. 

I regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 anmodades STAIT att 
under perioden börja utveckla och införa starkare mål- och resultatstyr
ning för verksamheten. Fr.o.m. budgetåret 1993/94 förutses dessa 
styrmedel kunna träda i praktisk funktion. 

Det övergripande målet för ST A IT:s verksamhet är att genom att be
vaka och rapportera om den tekniska utvecklingen i omvärlden bidra till 
att öka produktiviteten och konkurrenskraften hos svensk industri samt 
att därutöver löpande lämna såväl allmän som efterfrågestyrd teknisk
vetenskaplig information till regeringskansliet och ifrågavarande myn
digheter. 

Verksamheten bör totalt sett vara självfinansierande till minst 30 % . 
För budgetåret 1993/94 beräknar jag en sänkning av anslaget med 5 
miljoner kronor, en besparing föranledd av det statsfinansiella läget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga aJ

tacheverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsan
slag på 30 630 000 kr. 

F 8. Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 

1991192 Utgift 6 750 000 
1992/93 Anslag 7 020 000 
1993/94 Förslag 5 520 000 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IV A) är ett samfund av invalda leda
möter som är verksamma inom teknik, vetenskap, industriell produktion 
och ekonomi. IV A:s huvuduppgift är, såsom det uttrycks i dess stadgar, 
att till samhällets gagn främja ingenjörs vetenskap och näringsliv. Verk
samheten inriktas på att följa, analysera och infonnera om den tekniska 
och industriellt-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. 1968/69 s. 
57, bet. 1968/69:SU131, rskr. 1968/69:304), utgör statens stöd till 
IV A:s grundläggande verksamhet. Denna omfattar IV A:s ledningsfunk
tion, kontakt- och rådgivningsverksamhet och bibliotek, delar av IV A:s 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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utredningsverksamhet, IVA:s utlandssekretariat, dess ekonomisekretariat 
samt infonnationsverksamhet. 

Ingenjörsvetenskapsakademien 

För budgetåret 1993/94 har IV A begärt en uppräkning av bidraget till 
10 200 000 kr för att bättre balansera industrins bidrag och kompensera 
för bl.a. lönekostnadsstegringar utanför akademiens kontroll. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1993/94 beräknar jag en sänkning av anslaget med 
1 500 000 kr, en besparing föranledd av det statsfinansiella läget. Det 
innebär att anslaget bör föras upp med 5 520 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
till Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 

1993/94 anvisa ett anslag på 5 520 000 kr. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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G. Teknologisk infrastruktur m.m. 

G 1. Sprängämnesinspektionen 

1991 /92 utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

13 131 ()()() 
1 ()()() 

15 275 ()()() 

Sprängämnesinspektionen (SÄI) är central förvaltningsmyndighet för 
ärenden som rör brandfarliga och explosiva varor. Det övergripande 
målet för inspektionens verksamhet är att förebygga att personer och 
egendom kommer till skada vid hantering av brandfarliga och explosiva 
varor. 

Inspektionens verksamhet är avgiftsfinansierad. Avgift tas i huvudsak 
ut enligt lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor, bl.a. från 
den som tillverkar eller importerar brandfarlig eller explosiv vara. 

SÄI har i sin årsredovisning (ÅR) i de delar som avser resultatredo
visningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena regelarbete, 
tillsyn, tillståndsfrågor, utredningsarbete samt utbildning och informa
tion. Strukturen överensstämmer i huvudsak med den som redovisades i 
den fördjupade anslagsframställningen inför den treåriga budgetperioden 
1991/92 - 1993/94. Verksamhetsmå.l och resultatkrav har lagts fast. 

Resultatredovisningen indikerar att dessa mål och resultatkrav med 
vissa avvikelser har uppnåtts resp. har uppfyllts. De avvikelser som 
finns är enligt inspektionen inte av den arten och omfattningen att sär
skilda åtgärder måste vidtas. SÄi påpekar dock att viss styrning kom
mer att ske för att uppställda verksamhetsomfattningar skall kunna nås. 
Områden som nämns är regelarbetet och vissa delar av den föranmälda 
tillsynen. 

SÄi menar att det ekonomiska resultatet i verksamheten är tillfreds
ställande. Inspektionen påpekar att under budgetåret 1991/92 har genom 
anpassning av avgiftstaxorna och övergång till räntekontorutinen en 
positiv förändring av likviditetsutvecklingen åstadkommits. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 
I sin förenklade anslagsframställning menar inspektionen att de över

gripande mål som gäller för sektorn och de mål och resultatkrav som 
lades fast för verksamheten i regeringens fördjupade prövning har kun
nat nås, eller är på väg att kunna nås. Utan att hänvisa till resultaten i 
sin årsredovisning menar ändå SÄi att inriktningen på verksamheten bör 
ligga fast eftersom resultaten är sådana att korrigeringar ej ter sig nöd
vändiga. 

SÄi föreslår i sin förenklade anslagsframställni_ng att budgeten fast
ställs i enlighet med fastlagd resursram. Därutöver begär inspektionen 
att extra resurser tillförs för gasolverksamhcten ( + 25 000 kr) samt för 
att kunna upprätthålla begärd tillsyn och delta i inspektionsverksamhet, 
avsyningar m.m. ( + 150 000 kr). 

7 Riksdc1gc11 /'N2!9J_ I sa111/_ .Vr /Ull. !Jilc1g11 13 

Prop. 1992/93: l 00 
Bil. 13 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991192 - 1993/94 
bör ligga fast. Regeringen har den 11 juni 1992 beslutat att de över
gripande mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 1991/92 -
1993/94 utsträcks till att omfatta även budgetåret 1994/95. 

Resurser. Ramanslag 1993/94 15 275 ()()()kr 

Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1994/95 har beräknats till 
30 550 ()()()kr. 

ÖVrigt 

Avgifterna som tas ut för Sprängämnesinspektionens verksamhet skall 
redovisas under inkomsttitel på statsbudgeten. Motsvarande utgifter 
täcks från ramanslaget. 

Resultatbedömning 

Inspektionens årsredovisning visar enligt min mening att verksamheten 
bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås och de 
uppställda kraven kan uppfyllas. Emellertid finns det inte tillräckligt under
lag för att göra en fullgod bedömning av verksamhetens effekter samt dess 
effektivitetsutveckling. Jag är medveten om att resultatredovisning inom 
den typ av verksamhet som SÄi bedriver är förenad med vissa svårigheter, 
bl.a. metodologiska. Vidare är SÄi en liten myndighet med förhållandevis 
små resurser för ekonomi-administration. Även detta förhållande påverkar 
inspektionens möjligheter att ta fram en resultatredovisning som svarar mot 
alla de krav som anges i budgetförordningen vad gäller bl.a. innehåll. 

SÄI:s ekonomiska resultat visar att inspektionen genomfört verksamheten 
inom ramen för de ekonomiska förutsättningar som gavs för budgetåret 
1991/92. SÄi har infört en rutin för avgiftsdebiteringen som ger ränteneut
ralitet. Räntenettot var positivt mot att det under tidigare budgetår har varit 
negativt. Jag finner detta tillfredsställande. 

Jag kan konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invändningar i 
revisionsberättelsen avseende inspektionen. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 
års budgetproposition bör gälla även budgetåren 1993/94 och 1994/95. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 
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Jag förutsätter att resultatredovisningen i årsredovisningen för budgetåret Prop. 1992/93: 100 
1992/93 skall innehålla sådan resultatinformation att bl.a. nyckeltal för Bil. 13 
produktivitetsmått, styckkostnader och effekter ingår i underlaget. 

ÖVrigt 

Jag föreslår att medel för SÄl:s verksamhet anvisas över ett ramanslag. 

Jag föreslår vidare att de avgifter som tas ut för inspektionens verksamhet 
redovisas under inkomsttitel på statsbudgeten och att motsvarande utgifter 
täcks från ramanslaget. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfl.öden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. SÄi kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att 

tillämpa denna modell. Inspektionen kommer därför att tilldelas ett ränte
konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G l. 
Sprängämnesinspektionen förs till detta konto. 

För finansiering av investeringar i anläggningstillgångar för förvaltnings

ändamål beräknar SÄi för budgetåret 1993/94 ta upp lån i Riksgäldskonto

ret på högst 300 000 kr. 
Jag anser att rationaliseringskravet på inspektionens verksamhet bör 

sättas till en real minskning av utgifterna med ca 2 % för budgetåret 
1993/94 i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets budget

förslag. I underlaget härför har jag räknat in avvecklingen av de extra 

resurser som inspektionen fick i samband med ökad export från explosiv
ämnesindustrin. 

Jag beräknar anslaget för SÄI:s verksamhet till 15 275 000 kr för bud
getåret 1993/94. Jag har i mitt förslag beräknat sammanlagt 175 000 kr i 
extra medel för viss ökad verksamhet, i enlighet med inspektionens för
slag, inom områdena gasol, tillsyn och inspektioner. Planeringsramen för 

perioden 1993/94 - 1994/95 har jag beräknat till 30 550 000 kr. 
Anslaget för SÄI har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar 

som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspå.Jägget, 
den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i 
Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 
chefen för Finansdepartementet (bilaga l, Statsbudgeten och särskilda 
frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till inspektionens 
disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och 

kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att avgifterna som tas ut för Sprängämnesinspektio

nens verksamhet redovisas under inkomsttitel på statsbudgeten och 

att motsvarande utgifter täcks från ramanslaget, 

2. till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett ramanslag på 15 275 000 kr. 
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G 2. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

G 3. Bidrag till Statens provningsanstalt 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av 
den framtida forskningspolitiken samt om riktlinjer för bolagisering av 
Statens provningsanstalt. Arbetet bedrivs med sikte på att propositioner i 
dessa ämnen skall föreläggas riksdagen våren 1993. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen för Sta
tens provningsanstalt förs upp med oförändrade belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskilda propositioner för budgetåret 

1993/94, beräkna 
l. till Statens provningsansta/J: Uppdragsverksamhet ett för

slagsanslag på l 000 kr, 
2. till Bidrag till Statens provningsansta/J ett reservationsanslag 

på 51 722 000 kr. 

Verksamheten vid styrelsen för teknisk ackreditering 

Styrelsen för teknisk ackreditering (SWEDAC) är central förvaltnings
myndighet för teknisk kontroll och mätteknik. SWEDAC skall enligt sin 
instruktion verka för att obligatorisk kontroll organiseras på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt. I detta ligger att lämna råd till föreskrivande 
myndigheter inom sitt ansvarsområde samt att vara ett nationellt forum för 
samverkan i frågor om teknisk kontroll. 

Enligt instruktionen skall styrelsen utveckla sitt ackrediteringssystem. 
Detta skall ske med särskild hänsyn till den internationella utvecklingen. 
Även i övrigt skall SWEDAC bevaka och delta efter behov i internationellt 
samarbete inom sitt ansvarsområde. 

I rollen som förvaltningsmyndighet för mättekniska frågor ligger att 
främja och utveckla en effektiv organisation för mätning. SWEDAC för
delar det s. k. riksmätplatsanslaget mellan riksmätplatserna samt utövar 
tillsyn över dessa. 

Verksamheten vid SWEDAC finansieras dels av anslag, dels av intäkter 
från uppdrag. Kostnader och intäkter framgår av följande tabell. 

Prop. 1992/93: l 00 
Bil. 13 

100 



tkr 1991/92 1992/93 1993/94 
Utfall Budget Beräknar 

SWEDAC 

Intäkter 
Anslag för myndighetsverksamhet 11 330 11 870 11 000 
Anslag till riksmätplatser 8 833 8 788 8 788 
U ppdragsverksamhet 13 377 23 480 31 625 
Övrig ersättning 300 0 0 

Summa 33 840 44 138 51 413 

Kostnader 
Personal 11 339 17 015 17 892 
Konsulter 8 283 10 015 17 466 
Riksmätplatser 8 833 8 788 8 788 
Övrigt 5 643 8 515 7 270 

Summa 34 098 44 333 51 416 

RESULTAT -258 -195 -3 

Medel för verksamheten anvisas under innevarande budgetår under 
följande anslag. 
G 4. Myndighetsverksamhet 
G 5. Uppdragsverksamhet 
G 6. Bidrag till riksmätplatsverksamhet 

G 4. Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksam
het 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag3 

1993/94 Förslag 

I 252 9441 

11 870 000 
11 150 000 

Reservation 

1Nettoutgift 
2 Anslaget Statens mät- och provstyrelse: Myndighetsverksamhet 
3Nytt anslag 

Styrelsen för teknisk ackreditering 

2 359 2822 

Det övergripande målet för SWEDAC är att verka för att den omställning 
som det svenska systemet för teknisk kontroll står inför genomförs så kost
nadseffektivt som möjligt utan att eftersträvade säkerhetsnivåer efterges 
samtidigt som de krav som Europaintegrationen ställer tillgodoses. 

SWEDAC har inkommit med en förenklad anslagsframställning. Sty
relsen anser att inriktningen av verksamheten bör ligga fast eftersom de 
hittillsvarande resultaten kan bedömas vara sådana att korrigeringar ej ter 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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sig nödvändiga. SWEDAC ges däremot ingen treårig budgetram. Skälet är Prop. 1992/93: 100 
att styrelsens verksamhet starkt kommer att påverkas av den takt i vilken Bil. 13 
Europaintegrationen kommer att ske. 

för budgetåret 1993/94 begär SWEDAC ett anslag på 11 miljoner kro
nor, vilket innebär en minskning med 870 000 kr i förhållande till inneva
rande budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som 
gäller för treårsperioden 1992/93 - 1994/95. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 11 150 000 kr 

Resultatbedömning 

Jag delar SWEDAC:s bedömningar vad gäller de hittillsvarande erfaren
heterna av verksamheten. 

Slutsats 

Min bedömning är att de riktlinjer som lades fast i 1992 års budgetpropo
sition bör gälla även för budgetåret 1993/94. Vad gäller resurser för verk
samheten vill jag erinra om att regeringen i proposition (prop. 1992/93:47) 
om ny lagstiftning om måttenheter, mätningar och mätdon samt ny lag om 
elektromagnetisk kompatibilitet föreslagit att SWEDAC skall vara sam
ordnande myndighet för föreskrifter om legal metrologi. Detta kräver, som 
framhölls i nämnda proposition, särskilda resurser. Jag har beräknat 
400 000 kr för detta ändamål. 

SWEDAC har endast beviljats medel för ett budgetår i taget, medan 
gällande riktlinjer avser en treårsperiod. Konsekvenserna av Europainte
grationen på detta område är ännu ej helt klarlagda. SWEDAC bör därför 
ges en förnyad ettårig budgetram. Regeringen gör bedömningen att medel 
bör anvisas över ett ramanslag. SWEDAC bör inför budgetåret 1995/96 
inkomma med fördjupad anslagsframställning, som ger förutsättningar att 
fastställa budget för en treårsperiod. 

Ett rationaliseringskrav om ca 2 % bör ställas på styrelsen enligt den 
princip som gäller generellt i årets budgetförslag. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfiöden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. SWEDAC kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 
att tillämpa denna modell. SWEDAC kommer därför att tilldelas ett ränte
konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 4. 102 



Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksamhet förs till detta 
konto. 

Anslaget för SWEDAC har budgeterats utan hänsyn till de tekniska 
justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost
nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången 
till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av 
anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redo
visats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och 
särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till styrel
sens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna 
och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styrelsen for teknisk ackreditering: Myndighetsverksamhet 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 11 150 000 kr. 

G 5. Styrelsen för teknisk ackreditering: Uppdragsverksamhet 

1992/93 Anslag l 000 
1993/94 Förslag 1 000 

Under detta anslag redovisas intäkter och kostnader i SWEDAC:s upp
dragsverksamhet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styrelsen for teknisk ackreditering: Uppdragsverksamhet 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr. 

G 6. Styrelsen för teknisk ackreditering: Bidrag till riksmät
platsverksamhet 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

8 832 953 
8 788 000 
8 800 000 

Reservation 338 229 

Från anslaget lämnas bidrag till verksamheten vid riksmätplatsema. 

Styrelsen för teknisk ackreditering 

SWEDAC har i sin förenklade anslagsframställning hemställt om att det 
för kommande budgetår anvisas ett reservationsanslag om 8 788 000 kr, 

vilket innebär oförändrat anslag jämfört med innevarande budgetår. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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Vidare har SWEDAC hemställt att det anvisas medel ror extraordinära Prop. 1992/93: 100 
investeringar i en trekoordinatmätmaskin vid riksmätplatsen ror längd vid Bil. 13 
Statens provningsanstalt genom ett engångsanslag om 7 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Jag är med hänsyn till det statsfinansiella läget inte beredd att tillstyrka 
medel för investering i en trekoordinatmätmaskin. Medel bör anvisas på en 
jämfört med innevarande budgetår oförändrad nivå. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Styrelsen .for teknisk ackreditering: Bidrag till rik s m lJ t

plalsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsan
slag på 8 800 000 kr. 

G 7. Bidrag till Standardiseringskommissionen 

1991/92 Utgift 41 184 ()()() 
1992/93 Anslag 43 356 000 
1993/94 Förslag 39 328 000 

Från anslaget utgår bidrag till standardiseringen för att med Standardise
ringskommissionen i Sverige (SIS) som centralorgan verka för svensk 
standardisering nationellt, europeiskt och globalt. 

Fr.o.m. budgetåret 1990/91 har följande modell tillämpats för anslaget 
(jfr prop. 1989/90:88 avsnitt 5.6.1): 
- Allmänt bidrag motsvarande 50 % av vad näringslivet, kommuner, 

landsting, aff"arsverk och statliga myndigheter med uppdragsfinansierad 
verksamhet beräknas satsa på standardiseringen samma år som bidraget 
utgår, dock högst 30 miljoner kronor per år i 1989 års penningvärde. 
Bidraget justeras i efterhand beroende på skillnader mellan budgeterat 
och faktiskt intressentbidrag. 

- Målrelaterat bidrag för standardiseringsprojekt som rör säkerhet, arbets
miljö, konsumentskydd och miljöskydd, vilka bidrar till att uppnå ett 
Västeuropa utan gränser. 

Standardiseringskommissiooen 

SIS föreslår att bidraget höjs med 10,9 miljoner kronor samt att taket för 
det allmänna bidraget tas bort dels för att inte verka hämmande och be
gränsande på näringslivets satsningar, dels för att ökade belopp kan be
hövas för det europeiska standardiseringsarbetet. 

Den föreslagna höjningen fördelar sig enligt följande: 
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- Allmänna bidraget höjs till 39,3 miljoner kronor beroende på att intres
senternas prognosticerade bidrag uppgår till 72,3 miljoner kronor samt 
en justeringspost på 3, 1 miljoner kronor. 

- Målrelaterade bidraget höjs till 14,9 miljoner kronor beroende på nya 
uppgifter och projekt i det europeiska standardiseringsarbetet inom säker
het, arbetsmiljö, konsumentskydd, miljöskydd och yttre miljö samt till 
vissa grundläggande standardiseringsuppgifter av allmän betydelse för 
samhället. 

Utvärdering av det målrelaterade bidraget 

När den nya finansieringsmodellen för bidraget till standardiseringen in
troducerades budgetåret 1990/91 gjordes bedömningen att konstruktionen 
med ett målrelaterat stöd till standardiseringen för att bl.a. stärka konsu
menternas, arbetstagarnas och miljöskyddsintressenas deltagande i standar
diseringsverksamheten borde utvärderas efter två år. 

Statskontoret har nyligen, på regeringens uppdrag, utvärderat effekterna 
av det målrelaterade bidraget till SIS. (Det målrelaterade bidraget till 
Standardiseringskommissionen - en utvärdering, Statskontoret 1992:26) 

Utvärderingen leder till följande slutsatser: 
- Det målrelaterade bidraget har inneburit att många standardiseringspro

jekt har kunnat drivas, som annars inte kommit till stånd. 
- Effektiviteten i tilldelningsprocessen har varit otillräcklig. Processen har, 

i synnerhet med tanke på att bidraget endast omfattar 10 miljoner kronor 
per år, varit alltför omständlig. En alltför stor del av bidraget har också 
tilldelats standardiseringsprojekt som egentligen inte hade behövt det. 

- Nya aktörer har i hög grad ökat sitt deltagande i standardiseringsarbetet 
under senare år. Attityderna har också förändrats. Förståelsen för stan
dardiseringens nya villkor, liksom förståelsen för olika intressenters olika 
drivkrafter, har gradvis ökat bland såväl gamla som nya intressenter. 
Beteendeförändringarna hade dock sannolikt skett även utan det målrela
terade bidraget. Att standardisering, genom utvecklingen i Europa, i sig 
fått ökad betydelse har nämligen inneburit att berörda myndigheter och 
intresseorganisationer tvingats öka sitt deltagande. Det målrelaterade 
bidraget har emellertid fungerat som en katalysator och skyndat på ut
vecklingen. 
Landsorganisationen i Sverige och SIS, m.fl. intressenter har inkommit 

med synpunkter på utvärderingen. 

Föredragandens överväganden 

Sverige har genom EFf A/EG-samarbetet och EES-avtalet förbundit sig att 
harmonisera tekniska regler och standarder inom Europa-samarbetet. Ut
arbetande och harmonisering av standarder både globalt och europeiskt 
sker genom standardiseringsorganen, i Sverige via SIS med fackorgan. SIS 
har skyldighet att behandla, rösta på och fastställa all Europa-standard som 
svensk standard samt hålla den tillgänglig. Denna skyldighet gäller obe
roende av finansieringsformer och finansieringsbidrag. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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I propositionen ( 1989/90: 88) om vissa näringspolitiska frågor redovisades 
grunderna för statens bidrag till standardiseringen. 

Bidraget ges mot bakgrund av 
- standardiseringens betydelse för näringslivets effektivitet och internatio

nella konkurrenskraft, 
- standardiseringens roll i det globala och europeiska harmoniseringsarbe

tet, 
- statens specifika ansvar när det gäller medborgarnas skydd för liv, hälsa, 

miljö och egendom och tillkomsten av standard inom dessa och allmänt 
övergripande och grundläggande områden, 

- standardiseringens betydelse för minskat behov av myndighetsreglering, 
- standardiseringens betydelse för tillämpningen av forskningsresultat och 

teknisk utveckling, 
- standardiseringens besparingseffekter för förvaltning och produktion. 

För bidraget lades fast den finansieringsmodell som använts sedan dess 
och som redovisats ovan. 

Standardiseringsverksamheten i Europa har under de senaste åren ökat i 
betydelse och därmed har standardiseringen i Sverige fått ökad arbetsbe
lastning. Detta har bl.a. lett till att förståelsen för det globala standardise
ringsarbetets betydelse ökat, vilket inneburit utökat samarbete mellan de 
globala och de europeiska standardiseringsorganen i det tekniska arbetet. 
Standardiseringsarbetets strategiska betydelse i det europeiska ekonomiska 
samarbetet har aktiverat och stimulerat till debatt, deltagande och praktiska 
åtgärder på olika nivåer för att ytterligare öppna och effektivisera standar
diseringsprocessen. 

I Sverige har intressenterna ökat sitt bidrag till standardiseringsorga
nisationen vilket också resulterat i att det statliga allmänna bidraget ökat. 
Näringslivet och myndigheterna har ökat sitt deltagande i det tekniska 
standardiseringsarbetet. Mer än 90 % av det arbete som bedrivs via stand
ardiseringen i Sverige, dvs. SIS med fackorgan, är inriktat på globalt och 
europeiskt standardiseringsarbete och mer än 80 % gäller områden som 
har en industriell tillämpning. Genom att EG använder standardiseringen 
som ett verktyg i genomförandet av den inre marknaden har standardise
ringen fått en ny och utvidgad roll. EG utformar således numera produkt
direktiven enligt en ny metod, som innebär att direktiven bara innehåller 
grundläggande krav vilka sedan preciseras i form av Europa-standarder. 
Standardiseringen får på detta sätt ökad betydelse för svenska myndigheter 
och myndighetsregler. 

Det målrelaterade bidragets syfte har varit att stärka arbetet med har
monisering av standarderna i Europa inom de utpekade områdena säkerhet, 
arbetsmiljö, konsumentskydd och miljöskydd. Inom SIS upprättades på 
regeringens rekommendation ett konsumentråd och ett arbetsmiljöråd för 
att stärka konsumenternas och arbetstagarnas deltagande samt höja med
vetenheten om dessa frågors betydelse i det tekniska standardiseringsarbe
tet. 

Mot bakgrund av utvecklingen inom framför allt europeiskt standardise
ringsarbete, ökat deltagande och förståelse för standardiseringens strategis
ka betydelse· hos intressenterna samt slutsatserna från utvärderingen före
slås nu en avveckling av det målrelaterade bidraget till standardiseringen. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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Detta innebär inte att statens ansvar för säkerhet, arbetsmiljö, konsu- Prop. 1992/93: 100 
mentskydd och miljöskydd minskas. Ett mer effektivt sätt att välja ut vilka Bil. 13 
standardiseringsprojekt som bör vara föremål för statligt bidrag synes vara 
att sektorsmyndigheterna inom sina respektive ansvarsområden och ramar 
prioriterar ekonomiskt bidrag och teknisk expertmedverkan i standardise-
ringsarbetet. Näringslivet måste också ta ett ansvar för att dess produkter 
inte orsakar skada på hälsa och miljö. En standard får betydelse för många 
tillverkares produkter. Genom standardiseringens nya roll i Europa blir 
standarderna också mer bindande. Det blir därför särskilt viktigt att pro-
duktstandarder utformas så att hänsyn tas till säkerhet, arbetsmiljö, konsu-
mentskydd och miljöskydd. 

SIS anger som övergripande mål för standardiseringsverksamheten att 
den skall bidra till att höja produktiviteten och konkurrenskraften hos 
svenskt näringsliv samt bidra till bättre säkerhet, arbetsmiljö, konsuments
kydd och miljöskydd. De båda råden för konsumentfrågor och arbetsmiljö 
inom SIS bör på olika sätt kunna bidra till måluppfyllelsen inom dessa 
områden. Inom området yttre miljö har arbete påbörjats inom både det 
globala standardiseringsorganet ISO och det europeiska CEN. Jag har 
noterat att SIS tillsammans med intressenter från näringslivet, myndigheter 
och organisationer beslutat bilda en referensgrupp för policyfrågor inom 
miljöområdet. Detta bör vara en god bas för möjligheterna till förstärkning 
av miljöfrågornas betydelse inom standardiseringen. Det ligger i statens 
intresse att det finns ett permanent organ inom detta område. 

Standardiseringsorganisationerna i Sverige är svenska intressenters enda 
kanal till globalt och europeiskt standardiseringsarbete. SIS med fackorgan 
består av 10 enskilda organ vars verksamhet styrs av intressenterna. Det 
tekniska standardiseringsarbetet bygger på frivilligt deltagande från in
tressenterna och konsensusbeslut vilket bl.a. ställer stora krav på saklighet, 
objektivitet och öppenhet. 

Det är angeläget att SIS med fackorganen erbjuder de svenska intres
senterna en effektiv organisation att verka genom. Detta ställer stora krav 
på förmågan till rationalisering, prioritering, flexibilitet och inte minst 
omprövning av verksamheten. 

Det allmänna bidragets fördelning på olika standardiseringsprojekt har 
hittills helt styrts av näringslivets och de övriga angivna intressenternas 
prioriteringar. I och med att det målrelaterade bidraget avvecklas avser jag 
att senare föreslå nya fördelningsprinciper för det allmänna bidraget som 
innebär att statens totala roll i standardiseringen - bl.a. vad gäller medbor
garnas skydd för liv, hälsa, miljö och egendom - kan tillgodoses. 

Det ankommer på regeringen att besluta om fördelningen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret 

1993/94 anvisa ett anslag på 39 328 000 kr. 
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G 8. Patent- och registreringsverket 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

Anslaget är sammanslaget av föregående budgetårs två skilda 1 000-kro
norsanslag för Patent- och registreringsverket, nämligen Patent- och regist
reringsverket: Immaterialrätt m. m. och Patent- och registrerings verket: 
Bolagsärenden. 

Patent- och registreringsverket (PRV) är central förvaltningsmyndighet 
för ärenden om patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn samt 
för aktiebolags- och filialregisterärenden. PRV handlägger vidare ärenden 
om registrering av kommunala vapen och om utgivning av periodisk skrift. 
PRV tar emot anmälningar om vem som utsetts till utgivare av vissa radio
program i trådsändningar m.m. PRV är slutligen internationell myndighet 
enligt konventionen om patentsamarbete. 

Mot kostnadsersättning ger PRV Patentbesvärsrätten service i bl.a. löne-, 
personal- och ekonomiadministrativa frågor. 

Riksdagen har den 10 december 1992 (prop. 1992/93:27, bet. 
1992/93:LU10, rskr. 1992/93:75) beslutat att PRV som ny huvudman efter 
länsstyrelserna successivt under perioden mellan den 1 januari 1993 och 
den 31 december 1994 skall överta ansvaret för handels- och förenings
registren. Intill dess att tidpunkten för överföringen från en viss länsstyrel
se till PRV infaller, skall ansvaret för och det faktiska arbetet med regist
reringsverksamheten ligga kvar hos respektive länsstyrelse. 

överföringen kommer att medföra att länsstyrelsernas förvaltningsanslag 
under Civildepartementets huvudtitel skall minskas med sammanlagt 40 
miljoner kronor. Av beloppet utgör 15 miljoner kronor en ren besparing. 
Anslagsminskningen skall ske med hänsyn tagen till länsstyrelsernas perso
nalavvecklingskostnader och den talct i vilken registerverksamheten förs 
över till PRV. Detta innebär att anslagsnivån för länsstyrelserna sänks med 
21 miljoner kronor budgetåret 1993/94 och med ytterligare 19 miljoner 
kronor budgetåret 1994/95. 

Avsikten är att PRV skall uppbära registreringsavgifterna för handels
och föreningsärendena vid respektive länsstyrelse fr.o.m. det datum, då en 
länsstyrelses register övertas av PRV. Medelsbehovet som kommer att 
uppstå hos PRV, innan registreringsavgifterna beräknas täcka kostnaderna, 
skall finansieras genom lån i Riksgäldskontoret. 

PRV räknar med att med oförändrade avgifter uppnå full kostnadstäck
ning i denna registreringsverksamhet under budgetåret 1994/95. 

De övergripande målen för PRV är följande. 
Patentavdelningen skall erbjuda näringslivet en ändamålsenlig, konkur

renskraftig och kvalitativt högtstående service i patentfrågor. 
Varumärkes-, mönster- och namnenheterna skall handlägga ärenden och 

tillhandahålla tjänster utifrån kundernas krav på snabb handläggning och 
hög kvalitet. 

Uppdragsavdelningen skall erbjuda näringsliv och övriga intressenter en 
heltäckande informations- och konsultservice särskilt inom de immaterial
rättsliga områdena patent, varumärken och mönster. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 

108 



Bolagsavdelningen skall inom sitt verksamhetsområde handlägga ärenden 
och tillhandahålla tjänster utifrån kundernas berättigade krav på och önske
mål om snabbhet och kvalitet i handläggningen. 

PRV skall på sina ansvarsområden aktivt hävda Sveriges roll i det in
ternationella samarbetet. 

PRV:s verksamhet skall ha full kostnadstäckning. 
I sin förenklade anslagsframställning menar PRV att de övergripande mål 

som lades fast för verksamheten i regeringens fördjupade prövning är på 
väg att uppnås. PRV anser att verksamhetens inriktning bör ligga fast, 
eftersom de hittillsvarande resultaten kan bedömas vara sådana att korrige
ringar ej ter sig nödvändiga. PRV bedömer att ett övertagande av handels
och föreningsregistren inte kommer att påverka planeringen och målupp
fyllelsen beträffande PRV:s övriga verksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål 
som gäller för treårsperioden 1992/93 - 1994/95. 

Resurser. Anslag 1993/94 1 000 kr 

Resultatbedömning 

Jag delar PRV:s bedömningar vad gäller de hittillsvarande erfarenheterna 
av verksamheten. 

Slutsats 

Min bedömning innebär att de riktlinjer som lades fast i 1992 års budget
proposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. Medel bör anvisas över 
ett obetecknat anslag. 

För verksamheten med handels- och föreningsregistren skall gälla mot
svarande övergripande mål som för verksamheten med aktiebolagsre
gistrering. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsftöden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. PRV har tillämpat denna modell fr.o.m. bud
getåret 1991/92. 

Prop. 1992/93: I 00 
Bil. 13 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Paten/- och registreringsverket för budgetåret 1993/94 

anvisa ett anslag på l 000 kr. 

G 9. Patentbesvärsrätten 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

9 282 617 
10 213 000 
10 500 ()()() 

Patentbesvärsrätten (PBR) är en självständig förvaltningsdomstol och 
utgör sedan den 1 juli 1987 en egen myndighet. Verksamheten regleras 
genom lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten. 

PBR prövar som förvaltningsdomstol överklaganden av beslut av Patent
och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i patentlagen eller med 
stöd därav uttardade bestämmelser, samt i mönsterskyddslagen, varumär
keslagen, namnlagen och lagen med vissa bestämmelser på tryckfrihetsför
ordningens område. 

Patent- och registreringsverket skall mot kostnadsersättning ge PBR 
erforderlig administrativ service vad gäller bl.a. löne-, personal- och eko
nomiadministrativa frågor. 

Det övergripande målet är att patentmål avgörs inom en genomsnittlig 
handläggningstid på 1,5 år och att samtliga övriga mål avgörs i sådan 
omfattning att målbalansen inte tillåts öka. 

I sin förenklade anslagsframställning menar PBR att det övergripande 
mål som gäller för verksamheten är på väg att uppnås. 

PBR anser att målet för verksamheten bör ligga fast, eftersom de hittills
varande resultaten kan bedömas vara sådana att korrigeringar ej ter sig 
nödvändiga. 

PBR föreslår att medel för verksamheten anvisas över ett ramanslag med 
en tvåårig budgetram för budgetperioden 1993/94 - 1994/95 om samman
lagt 21 miljoner kronor före pris- och löneomräkning. Syftet är att ge PBR 
den flexibilitet som är önskvärd bl.a. med hänsyn till variationer i måltill
strömningen. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 
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Föredragandens överväganden 

Sammarifattning 

Övergripande mål 

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål 
som gäller för treårsperioden 1992/93 - 1994/95. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 10 500 000 kr 

Planeringsram: 

1993/94 1994/95 

10 500 000 kr 10 500 ()()() kr 

Resultatbedömning 

Jag delar PBR:s bedömningar vad gäller de hittillsvarande erfarenheterna 
av verksamheten. 

Slutsats 

Min bedömning är att de riktlinjer som lades fast i 1992 års budgetpropo
sition bör gälla även för budgetåret 1993/94. 

Jag biträder PBR:s förslag att medel anvisas över ett ramanslag med en 
tvåårig budgetram. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsftöden samt presenterat den 

modell som bör tillämpas. PBR kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att 

tillämpa denna modell. PBR kommer därför att tilldelas ett räntekonto med 
kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 9. Patentbesvärs
rätten förs till detta konto. 

Ett rationaliseringskrav om ca 2 % bör ställas på myndigheten enligt den 
princip som gäller generellt i årets budgetförslag. Jag beräknar kostnaderna 

för PBR: s verksamhet till l 0 500 000 kr för budgetåret 1993/94. Jag har i 
mitt förslag räknat in en pris- och löneomräkning med 491 000 kr. Plane
ringsramen för perioden 1993/94 - l 994195 har jag beräknat till 
21 ()()() 000 kr. 

Anslaget för PBR har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar 
som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, 
den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i 
Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 
chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda 

frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens 

disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och 

kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Patenrbesvllrsratten för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 10 500 000 kr. 

G 10. Elsäkerhetsverket 

Nytt anslag (förslag) 45 000 000 

I enlighet med riksdagens beslut hösten 1992 (prop. 1992/93:21, bet. 
1992/93:NU5, rskr. 1992/93:34) inrättades en ny myndighet - Elsäkerhets
verket - på elsäkerhetsområdet den 1 januari 1993. I Elsäkerhetsverket 
ingår de delar av den verksamhet som NUTEK tidigare haft ansvar för. 
Den tidigare regionala tillsynsorganisationen, Statens elektriska inspektion, 
utgör vidare en del av den nya elsäkerhetsmyndigheten som har bibehållit 
en decentraliserad organisation. 

övergripande mål 

Det övergripande målet för elsäkerhetsarbetet är att förebygga skada 
på person och egendom orsakad av elektricitet. Verket skall därvid i 
enlighet med sin instruktion (1992: 1139) svara för statliga insatser för 
att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för 
elektriska anläggningar och elektrisk materiel. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 45 ()()() ()()() kr 

Verksamheten inom den nya myndigheten bedrivs enligt de riktlinjer som 
har angetts i propositionen (1992/93:21) om det svenska elsäkerhetsarbetet. 

I anslutning till insatserna skall verket följa den internationella utveck
lingen samt främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt 
verksamhetsområde. 

För genomförande av nämnda insatser skall verket samverka med be
rörda myndigheter samt med näringslivs-, arbetstagar- och intresseorgani
sationer. Elsäkerhetsverket fullgör de uppgifter som tillsynsmän över 
elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk materiel har enligt lag 
eller annan författning. 

Inom Elsäkerhetsverket är verksamheten indelad i en central del - med 
ansvar för föreskrifter, elanläggningssäkerhet och elmaterielsäkerhet - och 
en distriktsorganisation med ansvar för den lokala tillsynsverksamheten. 

I propositionen 1992/93:21 om det svenska elsäkerhetsarbetet behandla
des finansieringen av elsäkerhetsarbetet. EES-avtalet medför att Sverige 
måste frångå obligatorisk förhandskontroll av ett utomstående organ innan 
elektrisk materiel får marknadsföras. Som en följd av detta (se prop. 
1992/93:21 s.5 ff) anpassas den svenska kontrollordningen för elektrisk 
materiel till EG:s lågspänningsdirektiv den l juli 1993. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 
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En viss anpassning till detta har redan tidigare skett, se prop. 
1987/88:82, bet. l987/88:NU30, rskr. 1987/88:219, SFS 1989:420. Där
vid upphävdes den tidigare obligatoriska statliga förhandskontrollen av 
elektrisk materiel utom beträffande vissa produkter. I stället infördes en 
obligatorisk avgiftsbelagd registrering - som förutsätter viss medverkan av 
ett utomstående organ - samt en sanktionsavgift vid underlåten registre
ring. Registreringsavgifterna finansierar viss del av elsäkerhetsarbetet. Vid 
riksdagsbeslutet om den nya kontrollordningen infördes en rad nya para
grafer i den s.k. ellagen lag (1988:218) om ändring i lagen (1902:71 s. 1), 
innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. De nya be
stämmelserna gällde bl.a. registreringen och avgifterna. I 19 och 31 §§ 
omnämns NUTEK. Redan av det skälet behöver ellagen ändras. 

Den återstående anpassningen till EG:s lågspänningsdirektiv sker nu 
genom att kvarvarande krav på statligt förhandsgodkännande för vissa 
produkter liksom den statliga registreringen med anknytande avgifter slo
pas den 1 juli 1993. Detta bör föranleda att de bestämmelser i ellagen 
(däribland 19 och 31 §§) som direkt anknyter till registreringen och av~ 
gifterna ändras eller upphävs. Förslag om ändring i ellagen läggs därför 
fram här. 

Avskaffandet av registreringsavgifterna gör det nödvändigt att finna 
andra vägar för finansiering av verksamheten. I enlighet med riksdagens 
beslut hösten 1992 finansieras verksamheten till den 1 juli 1993 med medel 
som har anvisats till NUTEK. För tiden därefter avses verksamheten bli 
avgiftsfinansierad. 

För budgetåret 1993/94 bör en avgiftsfinansiering i form av en elabon
nentavgift gälla. En finansiering av elsäkerhetsverksamheten med en el
abonnentavgift skulle innebära att elabonnenten betalar en avgift - motsva
rande ca 10 kr per hushåll och år - för verksamheten. Jag avser att åter
komma till regeringen i denna fråga. Intäkterna från elabonnentavgifterna 
bör tillföras inkomsttitel. Medel för elsäkerhetsmyndighetens verksamhet 
bör anvisas under ramanslag. 

För budgetåret 1993/94 beräknar jag medelsbehovet för Elsäkerhetsver
ket till 45 000 000 kr. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfl.öden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. Elsäkerhetsverket kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell. Verket kommer därför att tilldelas ett 
räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget 
G 10. Elsäkerhetsverket förs till detta konto. 

Anslaget för Elsäkerhetsverket har budgeterats utan hänsyn till de teknis
ka justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne
kostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över
gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete
ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna 
dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten 
och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till 
myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade 
riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

K Rik1dagrn /992/<J3. /sam/. Nr /110. I/i/aga 13 

Prop. 1992/93: 100 
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Upprättat lagförslag 

Inom Näringsdepartementet har med anledning av det anförda upprättats 
förslag till lag om ändring i lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa be
stämmelser om elektriska anläggningar. Förslaget bör fogas till protokollet 
i detta ärende som bilaga 13.1. Det är av sådan beskaffenhet att Lagrådets 
yttrande skulle sakna betydelse. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. anta förslaget till lag om ändring i lagen (1902:71 s. 1), in

nefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, 
2. till Elsäkerhetsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 45 000 000 kr. 

G 11. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk under
sökningsverksamhet m.m. 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

106 431 142 
136 085 ()()() 
131 245 ()()() 

Reservation' 5 947 705 

1Reservationsanslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering 
m.m. från budgetåret 1990/91 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den centrala förvaltnings
myndigheten för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineral
hantering. 

Det övergripande målet för SGU:s verksamhet är att undersöka, doku
mentera och beskriva Sveriges geologi för att tillhandahålla geologisk 
information som motsvarar behoven inom särskilt områdena miljö och 
hälsa, fysisk planering, naturresursförsörjning, jord- och skogsbruk samt 
totalförsvar. 

SGU är chefsmyndighet för Bergsstaten, som är regional förvaltnings
myndighet för frågor om landets mineralhantering. 

Målet för Bergsstatens verksamhet är att möjliggöra eftersökande och ut
vinning av främst malmer, att förhindra misshushållning med våra mineral
resurser samt att förebygga att personer och egendom kommer till skada 
vid gruvdrift. 

Inkomster vid SGU och Bergsstaten, som redovisas på statsbudgetens in
komstsida under rubriken 2528 Avgifter vid Bergsstaten, beräknas till 4,3 
miljoner kronor för nästa budgetår (innevarande budgetår 4,4 miljoner 
kronor). 

SGU har i sin drsredovisning (ÅR) i de delar som avser resultatredovis
ningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena regional systema
tisk undersökningsverksamhet, dokumentationsverksamhet, arkiv, tidserier, 
mineralpolitiska myndighetsuppgifter, geologiska myndighetsuppgifter, 
intäktsfinansierad verksamhet och Bergsstaten. Strukturen överensstämmer 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 
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med den som redovisades i den fördjupade anslagsframställningen inför 
den treåriga budgetperioden 1991/92 - 1993/94. 

Som verksamhetsmål för den anslagsfinansierade verksamheten har föl
jande lagts fast. 

För den landbaserade systematiska undersökningsverksamheten gäller att 
år 2020 skall Sverige ha undersökts på ett sådant sätt att geologisk infor
mation finns tillgänglig för de 75 % av landets yta där behoven är störst. 

Den maringeologiska undersökningen av vår kontinentalsockels lösa av
lagringar skall vara slutförd år 2050. 

Som mål för den intäktsfinansierade verksamheten gäller att den skall 
ökas med 15 % under treårsperioden. Denna verksamhet skall bedrivas 
med full kostnadstäckning. 

I fråga om Bergsstatens verksamhet gäller att införandet av den nya 
minerallagstiftningen skall prioriteras. Tillsynsverksamheten skall hållas på 
en fortsatt hög nivå. 

SGU framhåller i resultatredovisningen att de mål som statsmakterna lagt 
fast för verksamheten och de resurser som anvisats för budgetåret 1991/92 
för att uppnå målen har ställt höga krav på anpassning av verksamheten. 
Det har gällt såväl verksamhetens inriktning, innehåll och organisation som 
bemanningen med avseende på antal, inriktning och kompetens. Anpass
ningen, som bl.a. inneburit att 26 personer sagts upp på grund av arbets
brist, har framtvingat en kraftig begränsning av fältarbetet under budget
året 1991192. Produktionen blev till följd av de givna förutsättningarna 
lägre än i fortvarighetstillstånd. SGU framhåller därför att prestationerna 
under budgetåret inte ger representativa ingångsvärden för beräkning av 
produktiviteten. 

För att säkerställa att uppställda verksamhetsmål kan uppnås inom an
given tid och anvisade ekonomiska ramar samt enligt statsmakternas fast
lagda riktlinjer har ett omfattande planeringsprojekt, strategiprojektet, 
drivits. SGU framhåller att den regionala systematiska undersökningsverk
samhetens resultat fr.o.m. budgetåret 1992/93 kommer att knytas till de 
planer som läggs fast med stöd av strategiprojektet. Undersökningsverk
samhetens resultat kommer att uttryckas i termer av ökad täckningsgrad 
och måluppfyllelse. 

SGU menar att det ekonomiska resultatet i verksamheten är tillfredsstäl
lande. Den under året vidtagna kostnadsanpassningen kommer tillsammans 
med övriga anpassningsåtgärder att säkerställa att verksamhetsmålen kan 
uppnås. Anslagssparandet uppgår till I, 8 miljoner kronor, vilket utgör I, 7 
% av de under ramanslaget disponibla medlen. Därutöver finns under ett 
s.k. äldreanslag en reservation på 5,9 miljoner kronor, avseende ännu ej 
ianspråk'tagna engångsanvisade medel för två särskilda ändamål. Vidare 
har den intäktsfinansierade verksamhetens omsättning ökat till 10,8 miljo
ner kronor och överskottet efter finansnetto uppgår till 0,5 miljoner kro
nor. SGU har vidare med finansiering från utrustningsanslaget investerat 
6,9 miljoner kronor i anläggningstillgångar. Av investeringarna har 4,5 
miljoner kronor använts för ombyggnad av och utrustning för 
undersökningsfartyget Ocean Surveyor. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 
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Riksdagen beslutade våren 1992 komplettera verksamhetsmålen för den 
landbaserade systematiska undersökningsverksamheten enligt följande. 
- Ar 2002 skall landet ha undersökts på ett sådant sätt att flyggeofysisk 

information finns tillgänglig för de 75 % av landets yta där behoven är 
störst. 

- År 2010 skall de från mineralsynpunkt mest intressanta områdena i Väs
terbottens och Norrbottens län ha undersökts på ett sådant sätt att för 
prospektering modernt och heltäckande geologiskt material finns tillgäng
ligt. 
Vidare beslutades att SGU skall inrätta ett mineralkontor i Malå, Väster

bottens län, med uppgift att bl.a. tillhandahålla geologisk information av 
relevans för prospektering. 

I sin förenklade anslagsframställning anför SGU att de verksamhetsmål 
som lades fast i regeringens fördjupade prövning och som kompletterades 
av riksdagen våren 1992 bör kunna nås genom vidtagna anpassningsåtgär
der och de beslut riksdagen fattade våren 1992 rörande ökade medel för 
verksamheten. 

SGU begär i sin förenklade anslagsframställning en resursförstärkning på 
totalt 629 000 kr för att dels täcka vissa kostnader som SGU får som en 
följd av Nämnden för statens gruvegendoms avveckling, dels genomföra en 
s.k. funktionsövning inom ramen för gällande beredskapsplanering. SGU 
föreslår vidare att myndighetens och Bergsstatens verksamhetsår skall 
ändras tiil att omfatta kalenderår i stället för som nu budgetår. 

För Bergsstatens verksamhet föreslår SGU att medel anvisas i enlighet 
med den av riksdagen år 1991 antagna treårsplanen. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92 - 1993/94 
bör ligga fast. Regeringen har den 11 juni 1992 beslutat att de över
gripande mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 1991/92 -
1993/94 utsträcks till att omfatta även budgetåret 1994/95. De lång
siktiga verksamhetsmålen bör i vissa avseenden ses över för tiden 
efter budgetåret 1993/94. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 131 245 000 kr 

Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1994/95 har beräknats till 
262 490 000 kr. 

Resultatbedömning 

Jag vill inledningsvis framhålla att SGU:s årsredovisning är bra och väl 
uppfyller de krav som i olika avseenden ställs på denna typ av redovis-
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ning. Resultatredovisningen innehåller eller kommer fr.o. m. budgetåret Prop. 1992/93: 100 
1992/93 innehålla relevant resultatinformation för statsmakternas bedöm- Bil. 13 
ning och styrning av verksamheten. 

SGU:s årsredovisning visar enligt min mening att verksamheten bedrivs 
med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Jag har med hän
syn till de anpassningsåtgärder som vidtagits under budgetåret förståelse 
för att några produktivitetsmått inte redovisats för verksamheten och dess 
olika delområden. 

SGU:s ekonomiska resultat visar att myndigheten har klarat att rationa
lisera sin verksamhet för att uppställda långsiktiga verksamhetsmål skall 
kunna nås. Jag konstaterar att den intäktsfinansierade verksamheten trots 
vikande marknad ökat i volym och gett ett visst överskott. 

Jag kan också konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invänd
ningar i sin revisionsberättelse. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 
års budgetproposition och som kompletterades av riksdagen våren 1992 
bör gälla även för budgetåret 1993/94. 

Jag förordar att 131 245 000 kr anvisas för budgetåret 1993/94 för 
SGU:s och Bergsstatens verksamhet. Mitt förslag har beräknats med ut
gångspunkt i ett besparingskrav på ca 2 % , enligt den princip som tilläm
pas generellt i årets budgetförslag, utöver det årliga produktivitetskravet på 
1,5 3. Vidare innehåller förslaget inte någon kompensation för pris- och 
löneökningar. Jag är medveten om att detta får konsekvenser för SGU:s 
möjligheter att kunna nå upp till de långsiktiga mål som statsmakterna lagt 
fast för verksamheten. Mitt förslag kommer att skapa en viss obalans 
mellan uppställda mål och resurstilldelning. Obalansen bör enligt min 
mening lösas genom en anpassning av de långsiktiga verksamhetsmålen. 
Jag är emellertid inte nu beredd att ta ställning till hur anpassningen bör 
göras. Jag avser att återkomma till regeringen i 1994 års budgetproposition 
med förslag i denna fråga. Jag vill dock redan nu framhålla betydelsen av 
att det verksamhetsmål som lagts fast för undersökningsverksamheten i de 
från mineralsynpunkt mest intressanta områdena i Västerbottens och Norr
bottens län kan fullföljas. Detta gäller även uppbyggnaden av mineralkon
toret i Malå. 

Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1994/95 har jag beräknat till 
262 490 000 kr. 

Anslaget för SGU har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar 
som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, 
den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna 
för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, 
Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer 

att ställas till SGU:s disposition kommer slutligt att fastställas enligt de 
redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 

beloppet. 
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redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 
Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag . 

om generell räntebeläggning av· statliga medelsfiöden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. SGU kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att 
tillämpa denna modell. SGU kommer därför att tilldelas ett räntekonto med 
kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 11. Sveriges geo
logiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. förs till 
detta konto. 

Vad gäller frågan att ändra SGU:s och Bergsstatens verksamhetsår till att 
omfatta kalenderår i stället för budgetår anser jag att det för närvarande 
inte finns tillräckliga skäl för en sådan övergång. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersök

ningsverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag 
på 131 245 ()()()kr. 

G 12. Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig 
forskning 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 
anvisats ett reservationsanslag på 5 000 000 kr. 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av 
den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en 
proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993. 

I avvaktan på au beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp 
med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition, till Sveriges geologiska 

undersökning: Geovetenskaplig forskning för budgetåret 1993/94 
beräkna ett reservationsanslag på 5 000 000 kr. 

G 13. Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador 

1991/92 Utgift 92 500 000 
1992/93 Anslag l 00 000 000 
1993/94 Förslag 70 000 000 

Från anslaget betalas ut bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador. 
Fonden förvaltas av Kammarkollegiet som, efter beslut av fondens styrel
se, ombesörjer utbetalning av medel från fonden. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 13 

118 



för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m. samt för bidrag 
för vissa forskningsändamål. Ur fonden får också bestridas kostnader för 
kansli- och utredningskostnader. 

Beslut om bidrag får under budgetåren 1985/86 - 1992/93 meddelas 
inom en ram av 405 miljoner kronor. 

Med stöd av lagen (1985: 1040) om rätt för en skadenämnd att besluta i 
vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögelskador, har regeringen 
överlämnat till en särskild part.sammansatt nämnd - småhusskadenämnden -
att i vissa fall besluta om avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus. 

Med stöd av riksdagens beslut den 13 juni 1991 kommer nämnden att 
avvecklas (prop. 1990/91:150 bil. 11:10, bet. 1990/9l:FiU 37, rskr. 
1990/91:390). Beslutet innebär att de skadefall som kommit in till nämn
den från och med den 1 juli 1991 behandlas av fondstyrelsen inom ramen 
för det statliga stödet till fukt- och mögelskador. Inga nya ärenden finns att 
behandla hos nämnden, som dock finns kvar för att hantera klagomål i 
tidigare beslutade ärenden. Hos nämnden finns ett kansli som också be
reder och föredrar ärenden hos den statliga fonden. Nämndens kansli avses 
organisatoriskt tillhöra Kammarkollegiet. 

Fonden för fukt- och mögelskador 

Den 31 juli 1992 hade totalt 3 658 ärenden kommit in för att beslutas av 
fonden. För avgörande i småhusskadenämnden har totalt 605 ärenden 
inkommit och avslutats. Av de inkomna ärendena till fonden har 2 875 
avgjorts slutligt och lett till positivt beslut om bidrag i 1 595 ärenden till 
en kostnad av 268 miljoner kronor inklusive mervärdeskatt. · Beslutsramen 
bedöms beträffande delvis avgjorda ärenden, dvs. sådana där anbud ännu 
inte kommit in, belastas med 28 miljoner kronor. Antalet ärenden där 
beslut ännu inte meddelats uppgår till ca 600. Ärendetillströmningen torde 
komma att ligga på en högre nivå år 1992 än år 1991. 

Fondstyrelsen bedömer att under budgetåret 1992/93 kommer besluts
volymen att uppgå till ca 75 miljoner kronor. Med hänsyn till bl.a. att de 
nya bidragsreglema, som gäller fr.o.m. den 1 februari 1991, kommer att 
tillämpas fullt ut under budgetåret 1993/94 uppskattas att beslut kommer 
att fattas till ett belopp om ca 70 miljoner kronor. Sammantaget innebär 
detta att beslutsramen bör vidgas med 50 miljoner kronor till 455 miljoner 
kronor. 

Behovet av medel för utbetalning av beslutade bidrag, tekniska utred
ningar, besiktingar, kanslikostnader m.m. bedömer fondstyrelsen till sam
manlagt 100 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. 

Redovisning av uppdrag 

Riksdagen har begärt (bet. 1991/92:BoU14, rskr. 1991/92:155) bl. a. att 
regeringen redovisar en utvärdering av effekterna av de självriskregler som 

riksdagen beslutade om år 1990 (prop. 1990/91:61, bet. 1990/91:BoU8, 
rskr. 1990/91:111) och som tillämpas fr.o.m. den 1februari1991. Fonden 
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för fukt- och mögelskador har på regeringens uppdrag utfört den begärda 
utvärderingen. 

Beräkningen av självrisken skall göras på följande sätt. 
Metod l. Självrisken är beroende av hur stor del av reparationskost

naden som huset kan bära i reparerat skick. Avgörande för beräkningen är 
fastighetens värde efter reparationen och hur stora lån som belastar fastig
heten. Endast lån som använts till att förvärva eller förbättra fastigheten 
beaktas. 

Metod 2. Självrisken bestäms utifrån husets ålder och motsvarar en tret
tiondel av reparationskostnaderna multiplicerat med husets ålder. 

Den högsta självrisken enligt de båda metoderna skall väljas. Lägsta 
självrisk är aktuellt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäk
ring. 

Fondstyrelsen redovisar bl.a. följande. En enkät har skickats till alla 
fastighetsägare vilkas ansökningar inkommit efter den l februari 1991 och 
som fått ett beslut före den l augusti 1992. Sammanlagt har 279 fastig
hetsägare tillfrågats och 272 har svarat. 

Situationen har varit följande för de fastighetsägare som tillfrågats. 
1. 84 har erhållit beslut om bidrag för att reparera fastigheten. Själv

risken är minst 50 000 kr. Den genomsnittliga självrisken uppgår till ca 
100 000 kr och det genomsnittliga bidraget till ca 115 000 kr. 

2. 13 har erhållit beslut om rätt till bidrag för att reparera fastigheten 
men inte accepterat beslutet inom föreskriven tid, vilket fastighetsägaren 
har förklarat med att självrisken ansetts som alltför hög. Åtgärdskostnaden 
varierar mellan 2 000 kr och 300 000 kr. 

3. 73 ansökningar har avslagits av fondstyrelsen med hänvisning till att 
självrisken varit högre än åtgärdskostnaden, som uppgår till mellan 3 000 
och 330 000 kr. 

4. 19 ärenden har avskrivits då ansökan inte kompletterats med för 
beslut nödvändiga uppgifter. Kostnaden för reparationerna anges till mellan 
40 000 kr och 140 000 kr. 

5. 90 ärenden har avskrivits då sökanden tagit tillbaka sin ansökan, 
också här ofta beroende på hög självrisk. 

Fondstyrelsen har sökt klarlägga vad som hänt i de aktuella husen samt 
hur eventuella reparationsåtgärder finansierats. Beträffande de olika kate
gorierna 1-5 kan följande konstateras. 

1. I merparten av husen genomförs åtgärder som finansieras antingen 
med enbart banklån eller med en kombination av banklån, privata lån, eget 
arbete, eget kapital, ersättning från säljaren m.m. 

2. Nästan alla hus har reparerats med en kombination av olika lån. 
3. Drygt hälften av husen har reparerats med en kombination av olika 

lån. 
4. och 5. Hälften av husen har reparerats med en kombination av olika 

lån. 
Sammanfattningsvis kan konstateras följande 

- en hög självrisk har inte utgjort hinder för att reparationerna genomförs 
i husen, speciellt i de ärenden där fondstyrelsen fattat beslut om erfor
derliga reparationsåtgärder, 
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- fondstyrelsens åtgärdsprogram används påfallande ofta och beställda 
skadeutredningar har varit till stor nytta för fastighetsägarna, 

- en hög självrisk är den främsta anledningen till att en ansökan inte full
följs, och att antalet processer är stort. 

Föredragandens överväganden 

Möjlighet att få statlig ekonomisk hjälp till kostnader för att avhjälpa fukt
och mögelskador i småhus har funnits sedan år 1983. Till att börja med 
kunde stödet lämnas som ett ränte- och amorteringsfritt tilläggslån, som 
dock befanns mindre ändamålsenligt. Ar 1986 infördes möjligheten att få 
ett statligt bidrag för ändamålet. Som framgått i det föregående har totalt 
ca 3 700 ansökningar om bidrag kommit in till fonden. Dessutom har ca 
600 ansökningar behandlats av den partssammansatta Skadenämnden. 
Tyngdpunkten i verksamheten ligger för närvarande på hus som är uppför
da under slutet av 1970-talet. 

Fondstyrelsen har i den ovan nämnda redovisningen av reglerna för be
räkning av självrisken påpekat att de ytterligare möjligheter till jämkning 
av självrisken som infördes den 1 februari 1991 är svårhanterliga och 
tidsödande. Den nya jämkningsmöjligheten innebär att fondstyrelsen kan 
medge jämkning i de fall tillgängligt låneutrymme är mycket litet och 
kostnaderna för de reparationer som är oundgängligen nödvändiga är så 
stora att boendekostnaden skulle bli oskäligt hög. Fondstyrelsen anför att 
en rättvis bedömning kräver en omfattande utredning av den enskilda . 
familjens ekonomi, som utmynnar i uppgifter att jämföras med socialbi
dragsnormen, för att styrelsen skall ha tillräckligt underlag för att bedöma 
om jämkning skall medges eller ej. Fondstyrelsen anser att det totalt sett 
skulle vara att föredra om denna jämkningsmöjlighet togs bort. I de fall 
styrelsen beslutat om jämkning har den enskilde fastighetsägarens ekono
mi, trots jämkning, varit så ansträngd att det är rimligt att anta att andra 
insatser från samhällets sida ändå är nödvändiga. Jag delar fondstyrelsens 
bedömning och förordar således att självrisken inte - i ärenden som kom
mer in efter den 1 juli 1993 - skall kunna jämkas av det angivna skälet. 
Jag är inte beredd att i övrigt föreslå ändringar i gällande stödregler. 

Riksdagen har medgett att sammanlagt 405 miljoner kronor tas i anspråk 
för bidrag till fonden. Jag bedömer, med hänsyn till förväntad nivå på 
bidragsbeloppen, att ramen för beslut om bidrag bör vidgas med 30 miljo
ner kronor. 

Behovet av medel för utbetalning under budgetåret 1993/94 beräknar jag 
till 70 miljoner kronor. Anslaget för budgetåret 1993/94 bör således föras 
upp med ett belopp av 70 miljoner kronor. 
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Herns1ällan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna ändringen i det statliga stödet till fukt- och mögel

skadade småhus, 
2. medge att ramen för bidrag till fonden för fukt- och mögel

skador vidgas till 435 000 000 kr, 
3. till Bidrag till Fonden fiJr fukt- och mögelskador för budget

året 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 70 000 000 kr. 

G 14. Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 

1991/92 Utgift 11 947 ()()() 
1992/93 Anslag 20 000 000 
1993/94 Förslag 20 000 000 

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder beviljas enligt förordningen 
(1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Bidrag lämnas 
om radondotterhalten i huset överstiger det gränsvärde som socialstyrelsen 
anger som godtagbart ur hälsoskyddssynpunkt. Bidrag lämnas med 50 % 
av skälig kostnad för de åtgärder kommunen finner nödvändiga. Bidraget 
är maximerat till 15 000 kr per hus. 

Gränsvärdena är satta för radondöttrar. Vanligen mäter man dock radon
gashalten beroende på att detta som regel är enklare, billigare och säkrare. 
Radongashalten räknas om till radondotterhalt med hjälp av en F-faktor, 
som varierar beroende på hur bra ventilationen är i det aktuella huset. 
Statens strålskyddsinstitut bedömer att den genomsnittliga F-faktom i 
Sverige är 0,5. Det innebär att radondotterhalten antas vara hälften av 
radongashalten. EG:s rekommendationer på området anges som radon
gashalt. 

Boverlcet 

Bidragsgivningen i dess nuvarande form infördes den l juli 1988. T.o.m. 
den 30 juni 1992 har bidrag lämnats till totalt 2 800 egnahem till ett sam
manlagt bidragsbelopp om ca 30,4 miljoner kronor. Fördelningen av be
slutade bidrag på åtgärder samt kostnader m.m. framgår av sammanställ
ningen i det följande. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 

122 



Åtgärd 

Radonsug 
Radonventil 
Fläkt 
Ventilation 
Tätning 
Kombination 
av nämnda 
åtgärder 
övrigt 

Antal 
beslut 

235 
138 
102 

1 496 
16 

288 
519 

Genomsnittlig 
kostnad kr 

14 330 
17 l(/J1 

18 780 
36 800 
17 5(/J 

31 l(fJ 

1Underlag saknas i flera ärenden varför uppgiften är osäker. 
2 Underlaget otillförlitligt. 

Genomsnittligt 
bidrag kr 

7 7(fJ 

11 310 
10 430 
14 520 
9 680 

12 430 
4 832 

I mer än hälften av bidragsärendena har beviljats maximalt bidragsbe
lopp, dvs. 15 000 kr. Som framgår av sammanställningen vidtas oftast 
olika slag av ventilationsåtgärder. 

Under kalenderåret 1991 beviljades 1 224 bidrag till ett belopp av l.J,5 
miljoner kronor. Under första halvåret 1992 beviljades bidrag i 433 ären
den till ett belopp om 4,8 miljoner kronor. Boverket föreslår med hänsyn 
till ökningen av antalet bidragsbeslut sedan år 1991, att anslaget för bud
getåret 1993/94 förs upp med 25 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Statens Strålskyddsinstitut (SSQ samt de övriga ansvariga myndigheterna -
Boverket, Socialstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsenr abetar för närvaran
de med en lägesrapport om radon. 

Det finns i landet totalt ca 1,9 miljoner lägenheter i småhus och ca 2,2 
miljoner lägenheter i fierbostadshus. SSI bedömer att totalt 130 000 lägen
heter har eller har haft en radondotterhalt över 200 Bq/m3 varav 90 000 
lägenheter återfinns i småhus. Sedan flera år identifieras de radonhaltiga 
husen genom mätning. Enligt enkäter till kommuner, fastighetsägare och 
förvaltare uppskattas att i uppemot en kvarts miljon bostäder och arbets
platser har radondotterhalten mätts. 

Det kan nämnas att vissa kommuner har utfört mätningar i så gott som 
alla småhus i sin kommun. Flera kommuner utför systematiska mätningar 
på eget initiativ i hus uppförda av s.k. blåbetong samt i högriskområden. 
Med högriskområde avses mark med högre radonhalter än 50 000 Bq/m3

• 

Enligt en översiktlig kartläggning av mark med utgångspunkt från radonin
nehåll bedöms ca 10 % av landets yta som högriskområde. Kommunerna 
arbetar med att ta fram radonriskkartor som bl.a. visar vilka områden som 
är aktuella för spårning av befintliga radonhus. För närvarande finns ra-
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donriskkartor i 187 kommuner. Totalt bedöms att i ca 15 000 lägenheter Prop. 1992/93:100 
har åtgärder vidtagits för att sänka radondotterhalten, varav i ca 2 800 har Bil. 13 
detta skett med hjälp av det nuvarande radonbidraget. Av min redovisning 
kan utläsas att många egnahem är identifierade som hus med radondotter-
halter överstigande gränsvärdet för sanitär olägenhet, dvs. 200 Bq/m3

, men 
är ännu inte åtgärdade. Enligt vad jag erfarit föreligger svårigheter för 
husägare, speciellt utanför storstadsområdena, att finna entreprenörer som 
är villiga och har kunskap att genomföra radonåtgärder. Detta kan vara en 
av orsakerna till att förhållandevis fl fastighetsägare vidtar åtgärder. 

Förbättring av ventilationen, som är den åtgärd som oftast vidtas för att 
sänka radondotterhalten från byggmaterial, ingår också som komponent för 
att förbättra inomhusklimatet i övrigt. Man kommer således till rätta med 
radonproblemen vid åtgärder som vidtas av andra skäl, såsom vid vanliga 
om- och tillbyggnader, underhåll samt reparationer för att avhjälpa fukt
och mögelskador. Antalet åtgärdade bostäder med avseende på radon är 
därmed troligen större än som nämnts nyligen. Det är dock väsentligt att 
fastighetsägarna skaffar uppgifter om radondotterhaltema innan ingrepp 
vidtas i husen. 

Källan till radonavgången måste påverka de tekniska lösningarna. Det 
finns således flera skäl till att aktörerna i byggprocessen förbättrar sin 
kunskap om radonförhållandena. Uppskattningar av hälsorisker vid ex
ponering för radondöttrar är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerheten 
bedöms dock vara mindre än vad ·fallet är med de flesta andra luftföro
reningar. För närvarande pågår en radonepidemiologisk undersökning vid 
Institutet för miljömedicin.· Syftet är bl.a. att söka klarlägga sambanden 
mellan radonexponering och lungcancer. Resultatet avses redovisas under 
år 1993. 

Jag bedömer behovet av medel för radonbidrag under budgetåret 
1993/94 till oförändrat 20 miljoner kronor. 

Hemstillan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till dtgtJrder mot radon i bostader för budgetåret 

1993/94 anvisa ett förslagS3nslag på 20 000 000 kr. 
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Propositionens lagförslag 

Förslag till 

Bilaga 13.J Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 

Lag om ändring i lagen (1902:71 s. l), innefattande vissa 
bestämmelser om elektriska anläggningar 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1902:71 s.1), innefattande 
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar 

dels att 17-20 och 22 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att 27, 29, 31 och 32 §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

27 §1 

Till böter eller fängelse i högst Till böter eller fängelse i högst 
ett år döms den som med uppsåt ett år döms den som med uppsåt 
eller av oaktsamhet eller av oaktsamhet 

1. bryter mot 2 § 1 mom. ffirsta 1. bryter mot 2 § 1 mom. ffirsta 
eller tredje stycket, eller tredje stycket, 

2. bryter mot villkor som med- 2. bryter mot villkor som med-
delats med stöd av 2 § 3 mom. delats med stöd av 2 § 3 mom. 
andra stycket, andra stycket, 

3. bryter mot föreskrift som 3. bryter mot föreskrift som 
meddelats med stöd av 15 eller 17 meddelats med stöd av 15 §. 
§. I ringa fall döms inte till ansvar. 

I ringa fall döms inte till ansvar. 

29 §2 

Den som har åsidosatt ett vitesffireläggande eller överträtt ett vitesför
bud döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av 
föreläggandet eller förbudet. 

Till ansvar för brott mot regis
treringsskyldighet enligt 17 § döms 
inte, om avgift skall betalas enligt 
18 §för underlåten registrering. 

31 §3 

Beslut enligt 2 § 7 mom. får inte överklagas. 
Beslut av Närings- och teknik

utvecklingsverket enligt 18 § får 
överklagas hos kammarrätten. 

1Senaste lydelse 1988:218. 

2Senaste lydelse 1988:218. 

3Senaste lydelse 1991:2020. 
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Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt 23 §, 24 
§ första eller andra stycket, 25 § eller 26 § eller med stöd av ett bemyn
digande enligt lagen meddelas av regeringen. 

Föreskrifter om överklagande av ett beslut av en riksprovplats medde
las av regeringen. 

32 §4 

Beslut som meddelats enligt denna lag eller med stöd av föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat 
bestäms. 

Beslut om avgift enligt 18 § fdr 
verkställas genast, om inte annat 
ferordnas eller säkerhet ställs fer 
avgiftsskyldighetens fullgörande. 
För verkställighet gäller i övrigt 
vad som föreskrivs i utsöknings
balken om allmänna mål. 

För verkställighet gäller i övrigt 
vad som föreskrivs i utsöknings
balken om allmänna mål. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1993. 

'Senaste lydelse 1988:218. 
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Ändrad disposition av huvudtiteln Bilaga 13.2 Prop. 1992/93: 100 

Föreslagna anslags motsvarigheter i statsbudgeten för budgetåret 
Bil. 13 

1992/93 

Budgetprop. Budgetprop. Budgetprop. Budgetprop. 
1993 1992 1993 1992 

A 1 A 1 F 1 Fl 
A2 A2 F2 F2 
A3 A3 F3 F3 
A4 F 13, del av F4 F4 

III ht B 6 F5 F5 
F6 F6 

B 1 Del av G 1 F7 F7 
B2 G2 F8 F 14 
83 E 1 F9 F 19 
B4 H9 F 10· H4 
85 8 5, del av F 1 F Il J 1 
B6 83 F 12 J2 
87 86 F 13 J 3 
B8 E2 F 14 J4 
B9 Nytt anslag F 15 J5 
B 10 Nytt anslag F 16 F 20 

c 1 c 1 G 1 B 1 
C2 C2 G2 F8 
C3 C3 G3 F9 

G4 F 10 
D 1 I 1 G5 F 11 
02 12 G6 F 12 
D3 14 G7 F 15 

G8 F 16, F 17 
E 1 H5 G9 F 18 
E2 H6 G 10 Hl, H2, 
E3 H7 del av G 1 
E4 H8 Gll Dl 
E5 H3 G 12 D2 
E6 H 10 G 13 J6 
E7 H 11 G 14 J7 
E8 Nytt anslag 
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Register 

Sid. 

3 Inledning 
3 Näringspolitiken 
15 Sammanfattning av budgetffirslagen 

17 
17 
18 
19 

33 
35 
36 

36 

37 
39 
42 
43 
44 

45 

46 

47 

48 

50 
52 
56 

A. Nåringsdeparteme m.m. 
1. Näringsdepartementet 
2. Industriråd/industriattach~ 
3. Utredningar m.m. 
4. Avgifter till vissa internationella organisationer 

B. Niringspolitik m.m. 
Närings- och teknikutvecklingsverket: 

1. Förvaltningskostnader 
2. Utredningar 
3. Kostnader för omstrukturering av vissa statligt 

ägda företag, m.m. 
4. Täckande av eventuella förluster i anledning av 

Statens vattenfallsvedcs borgensförbindelser, m.m. 
s. Småföretagsutveckling 
6. Styrelsen för Sverigebilden 
7. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. 
8. Räntestöd m.m. till varvsindustrin 
9. Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och 

drift av kanalen 
10. Avveckling av Stiftelsen Institutet för Företagsut-

veckling 

c. Expor1krediter m.m. 
1. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom 

AB Svensk Exportkredit 
2. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 

export av fartyg m.m. 
3. Ersättning för extra kostnader för förmånlig kredit-

givning till u-länder 

D. Madaiads- och konkurrensfdgor 
1. Marknadsdomstolen 
2. Konkurrensverket 
3. Särskilda avvecklingskostnader tör Näringsfrihetsom-

budsmannen och Statens pris- och konkurrensverk 

E. F.nergi 

51 711 000 
1335000 

18 000 000 
4 638 000 

15 684000 

172 200 000 
7 soo 000 

1 000 

1 000 
170 000 000 
100 000 000 

s 000 000 
100000 000 

15 000 000 

1 000 
569 703 000 

1 000 

1 000 

55 000 000 
55 002000 

6 080 000 
62 000 000 

1 000 
68 081000 

51 1 Redovisning av de energipolitiska programmens resultat, m.m. 
73 2 Aff"arsverket svenska kraftnät 
76 3 Verksamheten i Vattenfall Naturgas AB (Swedegas AB) 
76 4 Försörjningsberedskap 
82 S Vedcsamheten vid Trollhätte kanalverk 
83 6 Hemställan 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 13 

128 



Sid. 

83 
84 
85 
86 
87 

88 
89 
91 

1. Drift av beredskapslager 
2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 
3. Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin m.m. 
4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 
5. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier 

inom energiområdet 
6. Vissa åtgärder för effektivare användning av energi 
7. Insatser för ny energiteknik 
8. Bidrag till Energiteknikfonden 

F. Tebisk forskning och utveckling 
93 1. Teknisk forskning och utveckling 
93 2. Materialteknisk forskning 
94 3. Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga 

attacheverksamhet 
93 4. Teknikvetenskapliga forskningsrådet 
93 5. Europeiskt rymdsamarbete m.m. 
93 6. Nationell rymdverksambet 
93 7. Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete 
95 8. Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 
93 9. Forskning för ett avfallssnålt samhälle: 

Miljöanpassad produktutveckling 
93 10. Energiforskning 
93 11. Byggnadsforskning 
93 12. Stöd till experimentbyggande 
93 13. Statens institut för byggnadsforskning 
93 14. Bidrag till Statens institut för byggnadsforskning 
93 15. Statens institut för byggnads forskning: Utrustning 
93 16. Avgifter till vissa internationella FoU-organisationer 

G. Tebologisk infrastruktur m.m. 
97 I. Sprängämnesinspektionen 
!ClO 2. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksambet 
100 3. Bidrag till Statens provningsanstalt 

Styrelsen för teknisk ackreditering: 
101 4. Myndighetsverksambet 
103 5. Uppdragsverksamhet 
103 6. Bidrag till riksmätplatsverksambet 
I 04 7. Bidrag till Standardiseringskommissionen 
108 8. Patent- och registreringsverket 
110 9. Patentbesvärsrätten 
112 10. Elsäkerhetsverket 

Sveriges geologiska undersökning: 
114 11. Geologisk undersökningsverksambet m.m. 
118 12. Geovetenskaplig forskning 
118 13. Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador 
122 14. Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 

Totalt för Näringsdepartementet 

330 551 000 
10 054 000 

1 000 
63 946 000 

1 000 
100 000 000 
222000 000 
72 000090 

798 SS3 000 

*753 348 000 
•36 ISO 000 

30 630000 
•184 966 000 
•447 439 000 
•58 287 ooo 

"'211000000 
5 520 000 

•24 607 000 
"'280 764 000 
"'178 200 000 

•10 000 000 
•1 000 

•53 62S 000 
•810 000 
•544 000 

2 275 891 000 

15 275 000 
•1 000 

•51 722 000 

11 150 000 
1 000 

8 800 000 
39 328 000 

1 000 
10 500 000 
45 000 000 

131 245 ()()() 
•5 0oo ooo 
70 ()()() ()()() 
20 ()()() ()()() 

408023 000 
4 250937 000 

12S Bilaga 13.1 Förslag till Lag om ändring i lagen (1902:71 s. 1), innefattande 
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar 

127 Bilaga 13. 2 Ändrad disposition av huvudtiteln 

• Berdknat belopp 
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Bilaga 14 till budgetpropositionen 1993 

Civildepartementet 
(trettonde huvudtiteln) 

Civildepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Davidson 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 

Inledning 

1 Allmänt 

Det är angeläget att arbeta för ett mjukt samhälle, där varje människa 
får utvecklas till en individ med personlig värdighet i gemenskap med 
andra människor. En viktig del av den utvecklingen sker i små naturliga 
gemenskaper. Insikten om att varje människa är ansvarig för sina 
handlingar inför medmänniskor och kommande generationer är den 
bästa utgångspunkten för ett hållbart samhällsbygge. 

En grund för gemenskapstä.nkandet är den s.k. subsidiaritetsprincipen, 
vilken innebär att beslut skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. En 
uppgift skall i första hand skötas av den person eller gemenskap som 
befinner sig närmast uppgiften. De överordnade gemenskapernas uppgift 
är subsidiär, det vill säga stödjande. Fördelningen av ansvar och be
fogenheter mellan statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisa
tioner, familjer och enskilda individer bör vara sådan att besluten läggs 
på den nivå som bäst garanterar medborgarna valfrihet och trygghet. 

Regeringens politik har som målsättning att alla barn och ungdomar 
skall få växa upp under trygga förhållanden och med god omsorg. 
Huvudansvaret för vård och fostran ligger på familjen. Statens och 
kommunernas insatser för barn och ungdomar skall ses som ett komple
ment till hemmets vård och fostran och bygga på ett nära samarbete 
med föräldrarna. En överföring av sunda normer från vuxna till barn 
och ungdomar bör genomsyra allt ungdomsarbete. Grundläggande vär
deringar om humanism och alla människors lika värde måste värnas. 

• ® 
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Vi har av olika skäl fått ett allt mer generationsuppdelat samhälle. För 
ett starkt och mjukt samhälle behövs generationsövergripande aktiviteter 
och åtgärder för att stärka familjen och de små nära sociala nätverken. 
Det frivilliga och ideella arbete som utförs av folkrörelser och andra 
sammanslutningar är därvid en omistlig resurs i samhället oavsett kon
junktur. 

Ett omfattande förnyelse- och förändringsarbete pågår i dag inom 
såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Syftet är att 
stärka den lokala demokratin, förbättra servicen till medborgarna och 
göra verksamheten mer effektiv. 

En viktig utgångspunkt för förnyelsen av den offentliga sektorn bör 
vara att låta andra aktörer i samhället ta ett större ansvar. Det gäller 
privata entreprenörer som inte sällan är personalkooperativ. Det kan 
också gälla folkrörelser, trossamfund och föreningar av olika slag. 
Denna utveckling med allt fler nya alternativ för drift av offentlig verk
samhet leder till ökad konkurrens och därmed också till ökad effektivitet 
inom hela den offentliga sektorn. Att skilja på offentlig kontroll och 
finansiering å ena sidan och en fri produktion med enskilda, kooperativa 
och offentliga producenter å den andra blir därför en grundläggande 
princip för förnyelsen av de olika välfärdssystemen. Det finns ingen 
anledning att själva produktionen av offentlig verksamhet alltid skall ske 
i offentlig regi. 

Det finns ett stort behov av ökad kunskap om de områden där de 
ideella rörelserna kan komplettera den offentliga sektorns arbete. Sam
spelet mellan den offentliga och den ideella sektorn måste förbättras. 
Rollfördelningen behöver göras tydligare. Ett samlat utvecklingsarbete 
kommer att startas som rör föreningars arbete inom områden som i dag 
traditionellt sköts av den offentliga sektorn. 

Samspelet mellan stat och kommun intar också en central plats när 
förändringar i samhällsförvaltningen övervägs. För att uppnå målen med 
verksamheten i den offentliga sektorn krävs bl.a. en väl fungerande 
samverkan mellan statlig och kommunal verksamhet. En särskild be
redning (C 1990:B) har därför inrättats för att samordna kontakterna 
mellan regeringen och företrädarna för kommunerna och landstingen 
(Stat-kommunberedningen). Beredningen skall särskilt uppmärksamma 
behovet av samordning och prioritering mellan olika samhällsområden. 
En annan uppgift för beredningen är att stimulera till förnyelse och 
utveckling inom departementets område. 

Utbyte av erfarenheter och kunskap mellan företrädare för olika sam
hällsområden är av stor betydelse. Olika initiativ bör därför tas för att 
skapa former för information och diskussion om aktuella förnyelse
frågor inom Civildepartementets verksamhetsområden. 

Civildepartementets verksamhet omfattar Kammarkollegiet, länsstyrel
serna, kommunerna och landstingen, Svenska kyrkan och andra tros
samfund, konsumentpolitik, ungdomsfrågor, folkrörelserna och koopera
tionen samt frågor om allmänna samlingslokaler. Verksamheten om
fattar även de kungliga hov- och slottsstaterna. 

TiU Civildepa:i1ementet hör revisionskontoret vid regeringskansliet. 

Prop. 1992/93 : 100 
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2 Regional samhällsförvaltning 

Den offentliga förvaltningen på regional nivå består av både statliga och 
kommunala organ. Länsstyrelserna och länsnämnderna är statens huvud
sakliga företrädare i länen medan landstingens beslutande församlingar 
utses i allmänna val. En nära samverkan i frågor som rör länets ut
veckling behövs mellan de statliga länsorganen, kommunerna och lands
tinget. 

Läns&yrelsema 

Länsstyrelsen skall utifrån ett samlat regionalt perspektiv följa upp den 
nationella politiken inom ett stort antal verksamhetsområden inom länet. 
Inom dessa områden skall länsstyrelsen svara för uppföljning och ut
värdering av hur de nationella målen nås samtidigt som länsstyrelsen 
utifrån dessa utvecklar regionala mål inom olika områden. 

En annan betydelsefull uppgift för länsstyrelsen är att främja länets ut
veckling och på regional nivå ta ansvar för samordning av statens regio
nala utvecklingsinsatser. Länsstyrelsen skall också verka för att statlig 
och kommunal verksamhet i länet samordnas och anpassas efter de 
övergripande miljö- och regionalpolitiska målen. 

Länsstyrelsernas verksamhet spänner över många sektorer. Länsstyrel
sen svarar bl.a. för frågor om regionala utvecklingsinsatser, näringslivs
utveckling, kommunikationer, utbildning, lantbruk, rennäring, fiske, 
livsmedelskontroll och djurskydd, miljö- och kulturmiljövård, plan
väsende och hushållning med naturresurserna, social omvårdnad, civil 
försvarsberedskap och räddningstjänst samt polisverksamhet. Även 
utanför dessa sektorer svarar länsstyrelserna för åtskilliga statliga för
valtningsuppgifter på regional nivå. Möjligheterna att till länsstyrelserna 
sammanföra ytterligare regionala statliga myndighetsuppgifter kommer 
att övervägas. 

Fördjupad verksamhetsprövning 

Länsstyrelserna har under hösten 1992 varit föremål för fördjupad verk
samhetsprövning i enlighet med den nya budgetprocessen. Som grund 
för prövningen har funnits en särskild rapport och en fördjupad anslags
framställning från varje länsstyrelse. I enlighet med sina direktiv har 
länsstyrelserna gjort vissa generella beskrivningar samt beskrivit tre 
tvärsektoriella ansvarsområden. Dessa är näringsliv och infrastruktur, 
en god livsmiljö samt civil beredskap och räddningstjänst. 

Slutsatsen av den fördjupade prövningen är att de övergripande målen 
för länsstyrelsernas verksamhet bör ligga fast. Under den kommande 
tvåårsperioden skall länsstyrelserna inom sina verksamhetsområden 
särskilt utveckla formerna för uppföljning och utvärdering av den na
tionella politikens genomslag, ytterligare utveckla sitt tvärsektoriella 
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arbetssätt samt fortsätta att effektivisera sin verksamhet med förvalt
ningsärenden med beaktande av kravet på rättssäkerhet och god service. 

Mål- och resultatstyming 

Övergången till en mera mål- och resultatorienterad styrning av läns
styrelsernas verksamhet ökar kravet på samverkan inom regeringskans
liet. Länsstyrelserna är sektorsövergripande regionala statliga organ som 
lyder direkt under regeringen. Länsstyrelseverksamheten berör därför 
många departement och centrala verk. 

En utvecklingsgrupp (C 1991:C) inom Civildepartementet har tillsatts 
för att arbeta med frågor om ledning, uppföljning och utveckling av 
länsstyrelsernas verksamhet. En viktig uppgift för gruppen är att ut
veckla formerna för en mål- och resultatdialog mellan regeringen och 
länsstyrelserna. I detta syfte genomförs besök vid länsstyrelserna varvid 
företrädare för berörda departement deltar. Hittills har 15 sådana läns
besök genomförts. Materialet och erfarenheterna från länsbesöken ligger 
till grund för samtal mellan mig och respektive landshövding om mål 
och resultat i länsstyrelsens verksamhet. 

Även i övrigt arbetar utvecklingsgruppen med åtgärder för att under
lätta och påskynda utvecklingsprocessen. Insatser pågår och initieras 
fortlöpande för att successivt ge bättre underlag och metodik för mål
och resultatstymingen. Underlagen tas fram i en dialog med departe
ment och centrala verk. En grundstruktur för en årsredovisning för 
länsstyrelserna utarbetas liksom en grundläggande redovisningsstruktur. 

Rapporten (Ds 1992:67) Länsstyrelserna och socialtjänsten - tillsyn 
och uppföljning under utveckling är exempel på övergripande projekt 
med syfte att ge underlag för en metod- och kompetensutveckling när 
det gäller länsstyrelsernas arbete med tillsyn och uppföljning. En 
rapport har också utarbetats om handlingslinjer för samverkan över 
läns gränserna. 

Översyn av den regionaJa nivåns uppbyggnad och indelning 

Den regionala nivåns uppbyggnad och indelning ägnas i dag stor upp
märksamhet. 

Regionutredningen överlämnade i juni 1992 betänkandet (SOU 
1992:63) Regionala roller - en perspektivstudie. För det fortsatta utred
ningsarbetet beslutade regeringen den 27 augusti 1992 att tillkalla en 
parlamentarisk beredning (C 1992:06) med uppgift att utforma förslag 
om den offentliga verksamhetens uppbyggnad och indelning på regional 
nivå. För beredningens arbete bör enligt direktiven (dir. 1992:86) vissa 
grundläggande utgångspunkter gälla. Beredningen skall sålunda utgå 
från den tidigare nämnda subsidiaritetsprincipen och att offentlig verk
samhet skall vara styrd i demokratiska former. En annan utgångspunkt 
är att verka för en långsiktigt hållbar utveckling som kan säkerställa en 
hälsosam miljö, livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald. Bered
ningen skall vidare i sitt arbete tillmäta den internationella utvecklingen 
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och kraven på hushållning med de ekonomiska resurserna stor betydel
se. 

Beredningen skall inleda sitt arbete med att överväga ansvarsfördel
ningen i stort mellan den statliga och den kommunala sektorn. Därefter 
skall uppgiftsfördelningen inom de båda sektorerna behandlas. Det 
gäller såväl ansvarsfördelningen mellan olika nivåer som mellan olika 
organ på sanuna nivå. Den administrativa indelningen på regional nivå 
skall också övervägas. Beredningen skall i det sammanhanget ta upp 
frågan om hur statliga myndigheters regionala organisation kan anpassas 
till en eventuellt ny indelning. Beredningen bör bedriva sitt arbete så, 
att problem, önskemål och synpunkter i olika delar av landet fångas 
upp. Resultatet av arbetet skall redovisas senast den l mars 1994. 

Förhållandena i västra Sverige har motiverat en särskild översyn av 
länsindelningen i denna del av landet. Västsverigeutredningen över
lämnade i juni 1992 betänkandet (SOU 1992:66) Västsverige - region i 
utveckling. Utredaren föreslår i betänkandet att som ett första steg ett 
regionförbund enligt kommunalförbundsmodell bildas där kommuner 
och landsting i Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skara
borgs län får samverka i övergripande utvecklingsfrågor. Länsstyrelsens 
ansvar för regionala utvecklingsfrågor flyttas till förbundet. I betän
kandet diskuterar utredaren också möjligheten att på sikt slå sanunan de 
fyra västsvenska länen till ett. 

Västsverigeutredningens betänkande har remissbehandlats. Regeringen 
kommer inom kort att ta ställning till om det finns förutsättningar för att 
genomföra en temporär lösning i Västsverige eller om frågan bör be
redas vidare i den parlamentariska regionberedningen. 

3 Kommunal självstyrelse och demokrati 

Den kommunala verksamheten har väsentlig betydelse för samhällseko
nomin, sysselsättningen och de enskilda människornas välfärd. De 
kommunala organen skall tillgodose de behov av service, trygghet och 
omsorg som inte enskilda individer och familjer klarar själva. 

Decentralisering av ansvar och befogenheter till kommunerna har 
skett i en ökande takt under de senaste decennierna. Denna utveckling 
är naturlig och bör fortsätta. 

Kommuner och landsting står i dag inför nya problem och utmaning
ar. Den ekonomiska situationen kräver att olika verksamheter omprövas 
och att mer långtgående prioriteringar görs. Arbetet med att utveckla 
och pröva nya verksamhetsformer kommer att intensifieras. Medborgar
nas önskemål om service och omsorg är därvid också en viktig utgångs
punkt. 

Stärkt lokal demokrati 

Kommunallagen (1991:900), som trädde i kraft den 1januari1992, ger 
kommunerna och landstingen ökad frihet att utforma· sin organisation 
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och att välja former för ekonomisk styrning och förvaltning. Med den 
nya lagstiftningen som grund pågår ett omfattande förändringsarbete i 
kommuner och landsting. Dessa förändringar kan komma att få stora 
effekter för den kommunala demokratin. Det finns därför ett särskilt in
tresse för statsmakterna att noga följa utvecklingen. 

Den nya kommunallagen följs därför upp bl.a. i fråga om konse
kvenserna för den kommunala demokratin. Uppföljningen har anför
trotts åt den parlamentariskt sammansatta Lokaldemokratikommitten 
(C 1992:01, dir. 1992:12). Kommitten har under hösten 1992 över
lämnat delbetänkandet (SOU 1992:72) Kommunmedlemskapet. Be
tänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande i Civilde
partementet. Kommitten beräknas inom kort redovisa betänkanden om 
handlingars offentlighet hos kommunala bolag, sekretessen i en fri 
kommunal nämndorganisation och de förtroendevaldas ansvar. 

I det fortsatta utredningsarbetet skall även andra frågor som syftar till 
att stärka medborgarnas inflytande behandlas. Exempel på sådana aktu
ella frågor är en vidgad användning av kommunala folkomröstningar, 
offentliga utfrågningar av förtroendevalda och öppna nämndsamman
träden. Kommitten följer förändringar av antalet förtroendevalda och 
deras representativitet i fråga om kön, ålder, yrkestillhörighet m.m. 

Ett sätt på vilket den lokala demokratin kan stärkas är att dela kom
muner där det finns förutsättningar för detta och ett starkt önskemål hos 
befolkningen. Regeringen ser positivt på lokala initiativ till kommundel
ningar. Beslut har fattats om delning av Örebro kommun så att Leke
berg åter blir en egen kommun fr.o.m. den l januari 1995. Regeringen 
har också beslutat att indelningen av Södertälje och Torsby kommuner 
skall utredas. 

Regeringen anser det angeläget att medborgarnas kontakter med den 
offentliga förvaltningen underlättas. Ett led i detta arbete är att inrätta 
s.k. medborgarkontor där kommuninvånarna kan komma i kontakt med 
såväl kommunala som statliga myndigheter. Det finns i dag medborgar
kontor på ett tiotal orter i landet och i många kommuner övervägs att 
starta sådan verksamhet. 

Inom Civildepartementet har en särskild arbetsgrupp (C 1992:B) 
inrättats med uppgift att stödja tillkomsten av fler medborgarkontor. 
Arbetsgruppen skall bl.a. analysera de rättsliga frågor som kan uppstå 
när olika myndigheter samverkar på detta sätt. Gruppen skall också 
stimulera användningen av informationsteknologi vid medborgarkon
toren och genom försöksverksamhet pröva olika modeller för att organi
sera arbetet. Resultatet av arbetsgruppens arbete skall redovisas senast 
den 31 oktober 1993. 

A vregleriog 

En fortsatt avreglering av den kommunala verksamheten är nödvändig 
för att kommunerna och landstingen skall kunna anpassa sin verksamhet 
till rådande ekonomiska förhållanden och lokala förutsättningar. Genom 
den omläggning av statsbidragssystemet och systemet för utbetalning av 
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kommunalskattemedel som riksdagen har beslutat om kommer kommu
nerna och landstingen att få bättre förutsättningar att bedriva en effektiv 
verksamhet. 

Försöksverksamhet kan vara ett bra sätt för att finna nya vägar till 
effektivisering och avreglering av den offentliga sektorn. Även i fort
sättningen bör därför försöksverksamhet bedrivas inom olika områden i 
kommuner och landsting som ett medel för att praktiskt pröva föränd
ringar och föra en diskussion om den fortsatta utvecklingen. 

Utvecklingen mot en minskad statlig reglering av den kommunala 
verksamheten gör det nödvändigt för riksdagen och regeringen att mera 
samlat kunna följa och utvärdera hur verksamheten i landets kommuner 
och landsting utvecklas i förhållande till de nationella målen. Inom Stat
kommunberedningen har ett arbete inletts för att utveckla formerna för 
statens uppföljning och utvärdering av kommunal verksamhet. Olika 
möjligheter bör prövas för att få fram kunskap och erfarenheter om hur 
en samverkan mellan stat och kommun kan utformas i dessa frågor. 
Särskild uppmärksamhet skall ägnas frågor om den kommunala verk
samhetens kvalitet. 

Begränsningsförordningen (1987: 1347) innebär att statliga myndig
heter skall utreda kostnadsmässiga och andra konsekvenser av de regler 
som man avser att utlarda. Regler som medför mer än oväsentligt ökade 
kostnader skall underställas regeringen. Det finns exempel som visar att 
begränsningsförordningen inte fungerar på avsett sätt. Riksrevisionsver
ket har fått regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra 
tillämpningen av begränsningsförordningen. 

Det är angeläget att regelreformeringsarbetet i fråga om kommunernas 
och landstingens egna regler drivs vidare. I promemorian (Ds 1991 :32) 
Regelreformering har en arbetsgrupp redovisat hur ett arbete med att 
reformera reglerna i kommuner och landsting kan bidra till att verksam
heten blir effektivare och bättre anpassad till tidens krav och människor
nas behov. 

Frågan om den kommunala regelgivningen har också behandlats av 
Riksdagens revisorer (förslag 1991192:19). Med anledning härav har 
riksdagen gett regeringen till känna att frågan om skyldighet för kom
muner och landsting att publicera sina författningar bör bli föremål för 
närmare överväganden (bet. 1992/93:KU1, rskr. 1992/93:6). Mot denna 
bakgrund har det inletts ett arbete i Civildepartementet. 

Konkurrens och marknadsorieotering 

Kommuner och landsting möter i allt större utsträckning den nya ekono
miska situationen genom att utsätta verksamheter för konkurrens och 
genom ett ökat inslag av marknadsorientering. Skilda lösningar prövas, 
t.ex. överförande av verksamhet till bolag eller till privata och koopera
tiva entreprenörer. Inom den kommunala verksamheten blir det allt 
vanligare att verksamheten delas upp enligt en s.k. beställar-utförarmo
dell. 
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Regeringen kommer på olika sätt att stödja och underlätta den utveck- Prop. 1992/93: 100 
ling som sker mot nya verksamhetsformer för att rationalisera och Bil. 14 
effektivisera driften av verksamheter inom de kommunala ansvarsom-
rådena oavsett om de bedrivs i egen eller annans regi. 

Riksdagen har nyligen (bet. 1992/93:SoU9, rskr. 1992/93:105) fattat 
beslut om vissa lagändringar med anledning av regeringens förslag 
(prop. 1992/93:43) om ökad konkurrens i kommunal verksamhet. Be
slutet innebär ett klarläggande av de rättsliga förutsättningarna för entre
prenadverksamhet i kommuner och landsting. 

Framväxten av alternativ inom den kommunala verksamheten kräver 
särskild uppmärksamhet för att medborgarnas berättigade krav på insyn, 
sekretess och demokratisk styrning skall tillgodoses. Därför har Lokal
demokratikommitten fått i uppdrag att lägga fram förslag till regler som 
säkerställer insyn och kontroll för kommuninvånarna när kommunens 
verksamhet bedrivs genom hel- eller delägda bolag eller i privat eller 
kooperativ regi. Kommitten kommer också som jag tidigare nämnt att 
lämna förslag till vilka förändringar som bör ske i sekretesslag
stiftningen för att denna skall kunna anpassas till avregleringen av den 
kommunala nämndorganisationen. Av betydelse i sammanhanget är 
vidare regeringens beslut om en lagrådsremiss med förslag om tyst
nadsplikt för den som är eller som varit verksam inom yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen. 

Regeringen har genom tilläggsdirektiv (dir. 1992:88) gett Lokalde
mokratikommitten i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommuner 
och landsting att bedriva uppdragsverksamhet. Kommitten har i betän
kandet (SOU 1992: 128) Kommunal uppdragsverksamhet föreslagit att 
en treårig försöksverksamhet inleds där kommuner och landsting ges 
möjlighet att sälja tjänster till andra kommuner och landsting, privata 
företag och organisationer eller statliga myndigheter. Betänkandet re
missbehandlas för närvarande. 

A vgiftsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande Effektiva av
gifter - resursstyrning och finansiering (SOU 1991 : 110). I betänkandet 
föreslås nya principer för avgiftssättning inom kommunernas tekniska 
verksamhetsområden. Förslaget som syftar till ett samhällsekonomiskt 
effektivt resursutnyttjande bereds för närvarande av en särskild arbets
grupp (C 1992:A) inom Civildepartementet. Inriktningen av arbetet är 
att ett förslag skall kunna föreligga för remissbehandling i början av år 
1993. 

Kommunal tjänsteexport och bistlndsverksamhet 

I ett öppet Europa är det viktigt att kommuner och landsting har möjlig
het att verka på det internationella planet. Samhällsförändringarna i 
Central- och Östeuropa har medfört ett ökat intresse hos de svenska 
kommunerna och landstingen att bidra med både kunnande och direkt 
hjälp. 

Lokaldemokratikommitten har i uppdrag att göra en översyn av lagen 
(1986:753) om kommunal tjänsteexport och lagen (1991:901) om rätt 
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för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internatio
nell katastrofhjälp och annat humanitärt bistånd. 

Frågor som skall belysas i utredningsarbetet är bl.a. gränsen mellan 
nationell utrikespolitik och kommunernas och landstingens internationel
la intressen samt deras roll i exporten av tjänster i förhållande till det 
privata näringslivet. Inriktningen på utredningsarbetet är att kommuner 
och landsting skall ges ökade befogenheter att utifrån egna förutsätt
ningar besluta om åtgärder på de nämnda områdena. 

4 Kyrkopolitiska frågor 

Reformarbetet i fråga om Svenska kyrkan 

Under de senaste åren har det bedrivits ett mycket omfattande reform
arbete på det kyrkliga området. 

Formerna för den kyrkliga lagstiftningen har ändrats bl.a. på så sätt, 
att kyrkomötet har fått normgivningskompetens i en rad inomkyrkliga 
ämnen. Omfattande organisatoriska reformer har genomförts. Kyrkomö
tet och dess myndigheter har i stor utsträckning hand om de offentlig
rättsligt reglerade rikskyrkliga uppgifterna. Svenska kyrkans central
styrelse och Kyrkomötets besvärsnämnd har tillskapats som myndigheter 
under kyrkomötet. 

Även organisationen på stifts- och lokalplanen har ändrats. Försam
lingarna utgör de grundläggande enheterna för verksamheten inom 
Svenska kyrkan, men pastoraten har fått ett större ansvar när det gäller 
att sköta gemensamma ekonomiska angelägenheter. Störst förändringar 
har dock skett på stiftsplanet. Sedan den l januari 1989 finns det obliga
toriska kyrkliga samfälligheter på stiftsplanet. Förvaltning och verkstäl
lighet handhas av stiftsstyrelsen och andra nämnder. Domkapitlen, som 
är statliga myndigheter under regeringen, svarar främst för frågor som 
rör Svenska kyrkans lära och gudstjänster samt för frågor som rör 
prästerna. Den statliga regleringen av den prästerliga tjänsteorganisa
tionen har minskat i betydande mån. 

I fråga om finansieringen av Svenska kyrkans verksamhet har det 
också genomförts stora förändringar. Det har införts ett nytt system för 
ekonomisk utjämning mellan kyrkokommunerna. Kyrkofondens styrelse 
beslutar bl.a. om stiftsbidrag till stiftssamfälligheterna och om kyrko
byggnadsbidrag för underhåll av kulturhistoriskt värdefulla försam
lingskyrkor. 

Frågorna om den kyrkliga finansförmögenheten - förvaltningen av 
kyrklig jord - har utretts särskilt. Kyrkofondens . styrelse avlämnade i 
oktober 1990 betänkandet "Jorden, skogen och fonderna" som remissbe
handlades. Förslagen har överarbetats inom Civildepartementet i syfte 
att åstadkomma ytterligare förenklingar i regelsystemet. Ett förslag har 
presenterats i betänkandet (Ds 1992:2) Svenska kyrkans finansför
mögenhet. Förslaget har remissbehandlats. 

Regelsystemet för Svenska kyrkan har sedan länge varit både svår
överskådligt och svårtillgängligt. Ett särskilt utredningsarbete har därför 
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bedrivits i syfte att förenkla systemet och att rensa i det. I prop. 
1991192:85 presenterade regeringen våren 1992 ett förslag till ny kyrko
lag. Det antogs av riksdagen (bet. 1991/92:KU32, rskr. 1991/92:222) 
och den nya kyrkolagen (1992:300) träder i kraft den 1 januari 1993. 
Lagen ersätter 1686 års kyrkolag och ytterligare drygt 30 författningar 
på kyrkans område. 

Kyrka-statfrågan 

Frågan om förhållandet mellan Svenska kyrkan och staten har utretts i 
olika sammanhang sedan år 1958. Ar 1979 fördes det fram ett förslag 
om ändrade relationer, men det avvisades av kyrkomötet. När fyrparti
regeringen tillträdde efter valet år 1991 uttalades i regeringsförklaringen 
att en öppen dialog mellan alla berörda parter om Svenska kyrkans 
framtid borde inledas. Ett underlag för en sådan dialog finns numera i 
ERK-utredningens betänkande (SOU 1992:9) Ekonomi och rätt i kyr
kan. Utredningen har redovisat ett underlag för en bedömning av vilka 
ekonomiska och rättsliga betingelser som kyrkan lever under i dag och 
hur dessa låter sig anpassas till olika förändringar av relationerna. mel
lan kyrkan och staten. Utredningen har också presenterat olika alternati
va modeller för det framtida förhållandet mellan Svenska kyrkan och 
staten. 

ERK-utredningens betänkande är föremål för ett omfattande remiss
förfarande. I fråga om inomkyrkliga instanser har Svenska kyrkans 
centralstyrelse fått i uppdrag att i samråd med Svenska kyrkans för
samlings- och pastoratsförbund avge ett samlat yttrande senast den 1 
februari 1993. Ett stort antal andra myndigheter och organisationer har 
också beretts tillfälle att yttra sig. 

Arbetet kommer att bedrivas vidare i parlamentariska former och i 
samverkan med företrädare för kyrkan. I det syftet har Kyrkobe
redningen (C 1992:02) tillkallats. Kyrkoberedningen skall utvärdera det 
reformarbete på det kyrkliga området som har genomförts under 1980-
talet och föreslå de förändringar i lagstiftningen som utvärderingen ger 
anledning till. Men beredningen skall också arbeta vidare med den mer 
övergripande kyrka-stalfrågan. ERK-utredningens betänkande och re
missyttrandena kommer därför att lämnas över till beredningen. Ut
redningsarbetet skall vara avslutat senast den 1 december 1993. I det 
läge som då är får det avgöras vilka frågor som kan föras vidare till 
1994 års kyrkomöte. 

De fria trossamfunden 

De svenska frikyrkosamfunden och vissa andra fria trossamfund får 
statligt stöd i form av statsbidrag till sin religiösa verksamhet (verksam
hetsbidrag), till gudstjänstlokaler (lokalbidrag) och till utbildning av 
pastorer m.m. i samfundens egen regi (utbildningsbidrag). Antalet 
medlemmar i de samfund som betjänar invandrare har ökat kraftigt 
under senare år och är nu lika stort som antalet medlemmar i de svens-
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ka frikyrkosamfunden. Av de fria trossamfunden redovisar Katolska 
kyrkan, Pingströrelsen, de ortodoxa kyrkorna och de islamiska försam
lingarna störst antal medlemmar. Om man i stället ser på antalet perso
ner som deltar i verksamheten är Pingströrelsen och Svenska Missions
förbundet störst. På grund av medlemsökningen i de trossamfund som 
är verksamma bland invandrare och ändrade principer för fördelningen 
av statsbidrag har varje år en allt större andel av bidraget till de fria 
trossamfunden tillfallit sådana samfund. Fördelningen av bidrag mellan 
olika trossamfund görs av representanter för de bidragsberättigade sam
funden. Sanuna beräkningsprinciper tillämpas därvid för alla trossam
fund. 

I samband med diskussionerna om Svenska kyrkans framtida ställning 
har de fria trossamfunden fört fram önskemål om en komplettering av 
statsbidragen med uppbördshjälp för de trossamfund som så önskar. I 
Kyrkoberedningens utredningsarbete ligger också att pröva frågan om 
en sådan uppbördshjälp. 

5 Konsumentpolitik 

På många områden som är av betydelse för konsumenterna har det skett 
eller förestår viktiga förändringar. Nya varor och tjänster, nya mark
nadsföringsmetoder och ny teknik tillkommer ständigt. Konkurrensen 
kommer också att öka i takt med avregleringen av sektorer som tidigare 
inte varit konkurrensutsatta samt genom den skärpta konkurrenslagstift
ning som träder i kraft den 1 juli 1993. Den svenska ekonomins 
utveckling påverkar naturligtvis också de enskilda hushållens ekonomi. 
Även internationaliseringen och i synnerhet den västeuropeiska in
tegrationen får stor betydelse för konsumenterna. Mycket av detta är 
positivt, men förändringarna inrymmer också problem. 

Konsumentpolitiken måste återspegla de förändringar som äger rum. 
Det är också en bakgrund till att konsumentpolitiken för närvarande ses 
över av en särskild kommitte. En annan utredning överväger vilka 
ändringar som bör göras av marknadsföringslagen. 

Närmandet till EG 

Närmandet till EG genom EES-avtalet får stora återverkningar på det 
konsumentpolitiska området. Förutsättningarna för näringsidkarnas och 
konsumenternas handlande kommer att förändras. Konkurrensen och 
konsumenternas valfrihet kommer att öka. Konsumentskyddet kommer 
också att stärkas på olika sätt. 

EES-avtalet omfattar flera EG-direktiv om konsumentskydd och 
konsumentprodukter. Produktdirektiv inom EG ställer upp grundläggan
de krav som skall uppfyllas för att varor skall få föras ut på marknaden. 
Varor som uppfyller kraven skall fritt få föras mellan olika länder inom 
EES-området. Genom direktiv av annat slag skyddas konsumenternas 
ekonomiska intressen. På Civildepartementets ansvarsområde har rilcs-
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dagen under hösten 1992 förelagts flera propositioner med förslag till 
lagstiftning som har sin bakgrund i EES-avtalet. Det gäller konsument
skyddsregler om bl.a. leksakers säkerhet, farliga livsmedelsimitationer, 
personlig skyddsutrustning för privat bruk samt märkning av hushålls
apparater och av textilier. 

Vid sidan om dessa förändrade förutsättningar för rätten att föra ut 
varor på marknaden ligger också i EES-avtalet att detta kommer att 
medföra ett större utbud av varor och tjänster samt en skärpt konkur
rens med lägre priser som följd. För att den enskilde konsumenten skall 
kunna göra det rätta valet i flödet av varor och tjänster måste han kunna 
överblicka och värdera utbudet. Detta förutsätter att han är aktiv och 
välinformerad och att det finns ett effektivt konsumentskydd. 

Den gränsöverskridande handeln med varor och tjänster kommer med 
all sannolikhet att öka när gränshindren avlägsnas och handeln uppmunt
ras genom nya distributionsmetoder. Detta kan förutses resa nya frågor 
som måste lösas såväl nationellt som genom internationellt samarbete 
bl.a. i fråga om marknadsövervakningen. 

Lokal konsumentverksamhet 

Den lokala konsumentverksamheten spelar en viktig roll. Genom denna 
kan konsumenterna få råd och vägledning och hjälp att klara av problem 
av olika slag. De kommunala konsumentvägledarna bidrar också med 
att medla i tvister som uppkommer mellan konsumenter och närings
idkare. Den lokala verksamheten innebär att konsumenterna kan få stöd 
på nära håll på ett informellt sätt, vilket har särskilt stor betydelse för 
svaga och utsatta grupper. 

I cirka 250 kommuner bedrivs det någon form av lokal konsument
verksamhet. Genom den verksamheten får uppskattningsvis 300 000 
enskilda konsumenter årligen något slags stöd och 30 000 hushåll eko
nomiska råd. Flertalet kommuner bedömer det som viktigt att bibehålla 
och utveckla verksamheten. 

Konsumentverket har i en rapport till regeringen föreslagit vissa 
förändringar med syfte att stärka den lokala konsumentverksamheten. 

Budgetrådgivning och skuldsanering 

Många hushåll har i dag stora ekonomiska problem. Budgetrådgiv
ningen på kommunal nivå har visat sig vara en värdefull verksamhet för 
att bemästra problemen. Frågor om skuldsanering för att hjälpa de över
skuldsatta hushållen övervägs för närvarande inom regeringskansliet. 
Chefen för Justitiedepartementet har tidigare i dag berört detta. 

I syfte att finna nya och effektivare former för att möta enskilda 
hushålls behov av budgetrådgivning och skuldsanering har regeringen 
också gett Konsumentverket i uppdrag att bedriva en tvåårig försöks
verksamhet. I uppdraget ingår bl.a. att utveckla samarbetet mellan de 
lokala konsumentrådgivarna och ackordcentralernas juridiska ombud och 
att bilda en central rådgivande nämnd för övergripande frågor som rör 
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skuldsanering. Projektet skall bedrivas i två kommuner. Erfarenheterna 
från försöksverksamheten skall fortlöpande avrapporteras till regering
en. 

Miljömärkningen 

Det blir allt viktigare att lägga miljöaspekter på den privata konsum
tionen. Miljömärkning ger konsumenten möjlighet att välja produkter 
med mindre negativ miljöpåverkan och härigenom också påverka pro
duktutvecklingen. 

År 1989 beslutade riksdagen att en positiv frivillig miljömärkning 
skulle införas. Verksamheten skulle ledas av en miljömärkningsstyrelse 
inom SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige. Miljömärknings
systemet innebär att en produkt som uppfyller vissa miljö- och kvali
tetskrav skall kunna få märkas med en särskild symbol (en stiliserad 
svan). 

Arbetet med att ta fram kriterier för miljömärkningen är mer 
komplicerat och har tagit längre tid än som ursprungligen förutsågs. Det 
är viktigt att kriterierna är väl underbyggda och motiverade. Vid val av 
produktgrupper har Miljömärkningsstyrelsen prioriterat grupper med 
väsentliga miljöproblem. 

Under år 1992 har omkring 150 produkter blivit märkta med svanen. 
Hittills har kriterier fastställts för elva produktgrupper. Målet är att 
under budgetåret 1993/94 fastställa ytterligare nitton kriteriedokument. 

Det finns ett fast organiserat nordiskt samarbete kring miljömärkning 
med den nordiska svanen. Bl.a. är kriterierna för märkningen gemen
samma. Naturskyddsföreningen har i samarbete med handeln utvecklat 
ett eget miljömärkningssystem (Bra Miljöval). Miljömärkningen måste 
vara både trovärdig och begriplig. Det kan bli förvirrande för konsu
menterna med flera märken. Därför är det viktigt att den nordiska 
svanmärkningen och Bra Miljöval finner former för en samexistens och 
en marknadsföring som underlättar för konsumenterna att handla miljö
vänligt. 

Inom EG gäller sedan den l maj 1992 en förordning om miljö
märkning. Den återspeglar i stort de principer som gäller för den nor
diska miljömärkningen. Än så länge saknas i EG kriterier för olika 
produkter. 

De nordiska och svenska regelverken och kriterierna kan tjäna som 
förebild på de områden där EG ännu inte har fastställt sin ordning. Ett 
praktiskt samarbete med EG:s expertgrupper har redan startat. Det är 
av stor vikt att kriteriearbetet fullföljs och att det sker ett aktivt sam
arbete med EG-kommissionen. 

Av denna anledning samt för att påskynda arbetet med att ta fram 
ytterligare kriterier bör Miljömärkningsstyrelsen engångsvis tillföras 
extra resurser i budgeten för budgetåret 1993/94. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 14 

15 



Reformering av konsumentpolitiken 

Konsumentpolitiken ses för närvarande över av en parlamentarisk kom
mitte, Konsumentpolitiska kommitten (C 1992:04, dir. 1992:63). 

Det statliga engagemanget på det konsumentpolitiska området måste 
fortlöpande anpassas till förändringar som sker i det svenska samhället 
och i vår omvärld. 

Konkurrenspolitiken syftar ytterst till att ta till vara konsumenternas 
intressen. För att konsumenternas ställning skall stärkas och för att de 
skall kunna tillgodogöra sig fördelarna av en fri konkurrens och ökad 
avreglering krävs att de är både aktiva och välinformerade. Vidare 
krävs effektiva rättsliga spelregler. Kommitten skall närmare belysa 
vilka återverkningar dessa förhållanden bör få på konsumentpolitiken. 

Kommitten skall också uppmärksamma regler inom det konsument
rättsliga området som lägger omotiverade hinder i vägen för en fri 
marknad och konkurrens och som därmed i själva verket motverkar 
konsumenternas intressen. 

En stor förändring som påverkar såväl konsumenternas situation som 
det statliga myndighetsutövandet är tillämpningen av EES-avtalet. Den 
fria rörligheten för varor bör leda till ett bredare varusorti.ment, ett 
större utbud, en effektivare konkurrens samt pressade priser. Den fria 
rörligheten på tjänsteområdet kommer också att få stor betydelse för 
konsumenterna, inte minst på bank- och försäkringsområdena. 

De nya lagar som införs som en följd av EES-avtalet innebär både att 
konsumentverkets tillsynsansvar utvidgas och att kravet på tillsynsin
satser ökar. En viktig fråga för kommitten är vilka konsekvenser EG
anpassningen får. Ett angeläget område är här hur marknadsövervak
ningen skall ordnas på ett effektivt och likartat sätt. 

Kommitten skall pröva de möjligheter som kan stå till buds för att 
minska Konsumentverkets anslagsbehov. Kommitten skall därför under
söka möjligheterna och lämpligheten av att delar av verksamheten fi
nansieras på annat sätt än över statsbudgeten. Ett viktigt inslag är tan
ken att frivilliga konsumentorganisationer skall spela en större roll i 
konsumentarbetet. Fristående konsumentorganisationer som kan fånga 
upp konsumenters behov och driva deras frågor kan spela en viktig roll 
på marknaden. 

6 U ngdomsfrågor 

Ungdomspolitiken 

Ungdomspolitiken bör syfta till att sätta den enskildes behov i centrum. 
Det är viktigt att olika samhällsinsatser harmonierar och kompletterar 
varandra. Därmed berörs flera olika politikområden. Av särskild be
tydelse ärt.ex. utbildning, arbete och socialpolitik men även frågor om 
ungdomars fritid. Ungdomspolitiken handlar om att se politiken dels 
tvärs över traditionella sektorsgränser, dels utifrån ungdomars perspek

tiv. 
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Statens insatser på barn- och ungdomsområdet har utretts. Den s.k. 
STUNS-kommiMn har överlämnat betänkandet (SOU 1992:54) Mer för 
mindre - nya styrfonner för barn- och ungdomspolitiken. I betänkandet 
understryks behovet av tydligare målfonnuleringar och gemensamma 
strategier. Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande 
i Civildepartementet. 

På ungdomsområdet arbetar en rad myndigheter utifrån olika mål och 
instruktioner etc. En helhetssyn på ungdomars situation förutsätter 
samordning över sektorsgränsema. Vidare är det viktigt att målen för 
ungdomspolitiken blir tydligare. Avsikten är att en proposition skall 
föreläggas riksdagen under våren 1994. 

Ungdomars uppväxtvillkor 

Ungdomstiden är en tid då man ställs inför en rad vägval inför fram
tiden och samtidigt skapar sig en egen identitet. 

De snabba förändringar som sker i samhället innebär att livsvillkoren 
för den yngre generationen skiljer sig avsevärt i förhållande till de som 
gällt för tidigare generationer. Det finns en risk att generationerna 
fjärmar sig från varandra. Det finns därför anledning att i högre grad 
uppmärksamma det generationsövergripande arbetet. Insatser som kan 
bidra till att minska ålderssegregationen och öka vuxennärvaron i ung
domsmiljöer bör understödjas. Syftet bör vara att öka förståelsen och 
stärka solidariteten mellan generationerna. 

Det saknas i dag återkommande undersökningar om attityd- och vär
deringsförändringar i ungdomsgenerationen som också belyser hur för
äldrar och andra vuxna lyckas med att rusta unga människor inför vux
enlivet. Regeringens Barn- och ungdomsdelegation (Ju 1983:01) har fått 
i uppdrag att genomföra en undersökning som belyser ungdomars attity
der och känslor för kulturarvet och de demokratiska värdena. Syftet är 
att få kunskap om hur normöverföring sker och om grundläggande 
värderingar har förändrats. 

Under ungdomstiden förbereder man sig inför och tar steget in i 
vuxenvärlden. För det stora flertalet ungdomar innebär detta inte några 
större svårigheter. Hinder som ökad arbetslöshet och sämre möjligheter 
att skaffa sig en egen bostad blir dock ett allt större problem för dagens 
ungdomsgeneration. Regeringen har därför beslutat tillkalla en särskild 
utredare om ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter (C 1992:07, 
dir. 1992: 107). Utredaren, som skall studera ungdomars etablerings
möjligheter på arbets- och bostadsmarknadema, skall även belysa unga 
hushålls ekonomiska situation och ungdomars konsumtionsmönster. 
Syftet är att få fram konkreta förslag till effektivare åtgärder samt tek
niker för hur ungdomsperspektivet skall kunna beaktas i större utsträck
ning i den politiska beslutsprocessen. Vidare skall utredaren studera 
vilka konsekvenser som lagar och avtal på arbetsmarknadsområdet har 
för ungdomars möjligheter att etablera sig på den reguljära arbetsmark
naden. 

2 Uiksd11g<'11 !Y92!93. I suml. Nr /011. Bilugu /.I 
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Den ökande ungdomsarbetslösheten kräver insatser på flera områden. 
Regeringen har vidtagit en rad åtgärder. Ungdomspraktikplatserna har 
hittills gett närmare 80 000 ungdomar sysselsättning. Effekterna av det 
systemet kommer att utvärderas. 

De sociala nätverken kring arbetslösa ungdomar behöver förstärkas. 
Stöd till okonventionella insatser och spridande av kunskap, inspiration 
och ideer är angeläget. 

Den satsning på att stärka samarbetet mellan arbetsförmedling och 
socialtjänst som Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen genomför 
bör nu kompletteras med ett uppsökande arbete för att sprida goda 
exempel och stimulera ökad samverkan på lokal nivå. 

Ungdomars eget engagemang 

Ungdomars eget engagemang är en viktig resurs som bör utnyttjas i 
större utsträckning. Det handlar om att se ungdomarna som en positiv 
resurs. På det sättet skedde arbetet när det gällde insatserna mot läktar
våld och särskilt arbetet inför fotbolls-EM i juni 1992. Supporterklub
barnas engagemang kanaliserades till ett arbete mot det idrottsrelaterade 
våldet. Ett annat exempel är arbetet mot främlingsfientlighet där ung
domar gått ut i skolorna och diskuterat dessa frågor med sina jämn
åriga. 

Denna metod bör kunna användas på fler områden. Föreningslivet, 
kulturlivet och trossamfunden är en stor resurs i ett sådant förändrings
arbete. Ungdomarnas egna organisationer är särskilt viktiga för att 
stimulera ungdomars aktiva ansvarstagande. 

För att ungdomar skall känna engagemang krävs att de också får in
flytande och känner sig delaktiga. Det arbete som Statens ungdomsråd 
inlett när det gäller att utveckla metoder för ungdomars möjligheter till 
ökat inflytande kommer att utvärderas under hösten 1993. De erfaren
heter som gjorts i projekten som nu pågår ute i kommunerna skall ligga 
till grund för förslag till ytterligare insatser. 

Ungdomars fritid 

Många ungdomar engagerar sig i föreningar av olika slag. Det är ange
läget att föreningslivet ges goda möjligheter att utveckla sitt arbete och 
nå fler ungdomar. Det är därför viktigt att på olika sätt stödja det förny
elsearbete som pågår inom föreningslivet. 

Bidragen till barn- och ungdomsorganisationema har flera syften. Det 
handlar dels om att ge föreningslivet möjligheter att bedriva och ut
veckla sin verksamhet, dels om att stimulera till för samhället särskilt 
angelägen verksamhet. Målen för det statliga stödet har utretts av 
Statens ungdomsråd och konkretiseringar av dessa övervägs för när
varande inom regeringskansliet. Syftet är att kunna få fram ett mer 
målstyrt system och tekniker för en bättre uppföljning och utvärdering. 

Det ideella engagemanget och den idebuma verksamheten har en 
väsentlig roll då det gäller att utveckla flera av de insatser som i dag 
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bedrivs i offentlig regi. Flera av de ideburna organisationerna har dock 
fått allt svårare att intressera och engagera ungdomar. Det är angeläget 
att försöka bryta denna utveckling och finna nya former för att stärka 
ungdomars intresse för politik och samhällsarbete. 

Särskilt angelägna ungdomsfrågor 

Ungdomar i Sverige växer i dag upp under goda förhållanden. Hälsotill
ståndet har kraftigt förbättrats under de senaste femtio åren. 

Den psykiska ohälsan har dock framträtt som ett allt större problem. 
Det är social otrygghet och därmed sammanhängande förändringar i 
levnadsförhållanden och livsstil som utgör hoten mot hälsan. Problem 
som mobbning uppmärksammas inte tillräckligt. Företeelser som 
anorexia och bulimi hos flickor och användningen av dopingpreparat 
hos pojkar är andra allvarliga problem som kräver åtgärder. Det stora 
antalet självmord bland ungdomar visar också på behovet av insatser. 

Videovåldet påverkar särskilt ungdomar med dåliga vuxna förebilder 
och insatser behövs för att motverka skadliga effekter av våldsskildring
ar i olika typer av medier. 

Den psykiska ohälsan och de livsstilsideal som vissa ungdomar för
söker uppnå kan vara tecken på rotlöshet och ensamhet, bristande vux
enkontakter och otrygghet. För att komma till rätta med detta räcker det 
inte med statliga åtgärder. Det handlar framför allt om att underlätta för 
föräldrar, andra vuxna, föreningsliv och kamrater, dvs. de människor 
som finns i ungdomarnas omgivning, att ta sitt ansvar. Det är också 
nödvändigt med en nära samverkan mellan de offentliga och de fri
villiga insatserna när det gäller att nå ungdomar med svårigheter eller 
som av olika anledningar hamnat snett i tillvaron. 

Ett omfattande projekt som bygger på en sådan samverkan pågår i 
tolv stadsdelar i storstäderna. Plus-projektet, som består av såväl all
mänt förebyggande som individuellt inriktade insatser, bedrivs i mycket 
nära samverkan mellan skolan, föräldrarna, socialtjänsten, den kom
munala fritidsverksamheten, polisen samt det lokala föreningslivet. 
Avsikten är nu att sprida erfarenheterna av dessa samverkansfonner till 
andra områden och kommuner. 

Insatser för att ge ungdomar i glesbygd möjligheter att forma attrak
tiva livsmiljöer samt för att stärka deras delaktighet i samhällsut
vecklingen bör uppmuntras. En utvärdering av Glesbygdsmyndighetens 
projekt "Ung på landet" pågår för närvarande. Erfarenheterna från 
denna bör tas till vara och spridas. 

När det gäller ungdomars hälsa är trafiksäkerhetsfrågorna av stor be
tydelse. Varje år skadas eller dödas 9 000 barn och ungdomar under 25 
år i trafiken. Initiativ kommer att tas för att förbättra trafiksäkerheten 
för barn och ungdomar. 

Det finns en växande grupp ungdomar som av olika anledningar är 
eller känner sig övergivna av vuxenvärlden. Bland dessa finns en liten 
grupp utsatta ungdomar som inte har någon fast punkt i tillvaron. Dessa 
s.k. hemlösa ungdomar har samhället inte lyckats ta hand om och det 
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föranledde Barn- och ungdomsdelegationen att anordna en särskild 
hearing med berörda frivilligorganisationer och myndigheter i augusti 
1992. De där redovisade erfarenheterna visar på behovet av samverkan 
mellan myndigheter, frivilliga organisationer, enskilda vuxna och ung
domar. Det ideella engagemanget måste tillvaratas bättre så att man kan 
bygga stabila nätverk kring dessa utsatta ungdomar. 

Hösten 1991 presenterades Ungdomskommittens betänkande (SOU 
1991 :60) Olika men ändå lika. Betänkandet som behandlar invandrar
ungdomarnas situation har remissbehandlats och åtgärdsförslagen bereds 
för närvarande inom regeringskansliet. 

Riksdagen har under budgetåret 1992/93 avsatt 10 miljoner kronor för 
insatser mot främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Inriktningen 
är bl.a. att långsiktigt påverka normer, attityder och förhållningssätt hos 
ungdomar. Dessutom har regeringen och Barn- och ungdomsdelega
tionen initierat en riksrepresentativ undersökning kring invandrare och 
invandring vilken skall utföras av Statistiska centralbyrån och Centrum 
för invandringsforskning vid Stockholms universitet. 

Vidare har Barn- och ungdomsdelegationen fördelat drygt 5 miljoner 
kronor ur Allmänna arvsfonden till projekt som syftar till insatser mot 
främlingsfientlighet bland ungdomar. Delegationen har även producerat 
och distribuerat material om främlingsfientlighet till elever och lärare på 
högstadiet. 

Ungdomar med olika typer av funktionshinder behöver uppmärksam
mas i större utsträckning. I ekonomiskt svåra tider är det viktigt att inte 
vissa människors möjlighet att leva ett rikt liv sätts på undantag. Denna 
grupp av ungdomar behöver särskilt stöd för att kunna delta i aktiviteter 
på lika villkor som andra ungdomar, bl.a. inom föreningslivet. Särskilt 
betydelsefullt är att ungdomar med funktionshinder ges vägledning och 
stöd i övergången mellan skola och arbetsliv samt hjälp att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingar och arbetsmark-nadsinstitut 
ägnar dessa ungdomar särskild uppmärksamhet. Chefen för Arbetsmark
nadsdepartementet har tidigare i dag redovisat Arbetsmarknadsverkets 
insatser för ungdomar med funktionshinder. 

Forskning om ungdom m.m. 

Stöd till forskning om ungdom sker bl.a. genom Forskningsråds
nämnden. Avsikten är att omfattningen och inriktningen av ungdoms
forskningen skall behandlas i en proposition om forskningspolitiken 
våren 1993. 

Det är också viktigt att stödja dialogen mellan forskare och praktiker. 
Statens ungdomsråd bör i större utsträckning fungera som kontaktforum 
mellan forskare, praktiker och politiker på ungdomsområdet. Jag avser 
också själv att ta initiativ i denna fråga. 

Ungdomsforskningen har fått en allt viktigare roll i det internationella 
ungdomssamarbetet. Gemensamma nordiska aktiviteter inom ramen för 
Nordiska ministerrådet har utvecklats och inom såväl EG som Europa
rådet planeras internationella program för ungdomsforskning. 
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l dag finns det luckor i kunskaperna om ungdomars villkor. En anled
ning är att statistiken på vissa områden inte är nedbruten i olika ål
derskategorier. Vidare är det ett stort antal myndigheter och institu
tioner som producerar statistik: inom ungdomsområdet och en samord
ning och överblick över vad som produceras saknas i dag. För att f1 
fram ett konkret underlag för att på sikt skapa en effektivare uppföljning 
av ungdomars uppväxtvillkor kommer Statens ungdomsråd att få i upp
drag att under året utreda statistikproduktionen och initiera ett samar
bete mellan de statistikproducenter som finns på ungdomsområdet. 

Internationella ungdomsfrågor 

Det internationella ungdomsutbytet bidrar till en ökad förståelse mellan 
människor från olika länder. Det innebär också en personlig och social 
utveckling av de unga människorna som också kommer hela samhället 
till del. 

Svenska ungdomar kan i och med EES-avtalets ikraftträdande delta i 
EG:s ungdomsutbytesprogram Ungdom för Europa. Stiftelsen för In
ternationellt Ungdomsutbyte har genomfört ett förberedelsearbete inför 
programstarten och bör få fortsätta att utveckla programmet med syfte 
att nå andra grupper av ungdomar än de som traditionellt deltar i in
ternationellt ungdomsutbyte. 

Särskilda insatser kommer att göras när det gäller infonnation till 
ungdomar om EG och EES inför den förestående folkomröstningen om 
ett svenskt medlemskap i EG. 

Stiftelsen för Internationellt Ungdomsutbyte har t?ttt i uppdrag att 
bygga upp en central databas med infonnation om ungdomsutbyte m.m. 
Detta underlättar för ungdomar som vill skaffa sig internationell er
farenhet. Stiftelsen har också fått ansvar för att ett utbytesprogram med 
tredje världen förbereds, det s.k. World Youth of Sweden. Detta pro
gram innebär att ungdomar från Sverige och tredje världen deltar i 
projektarbete dels i Sverige, dels i utvecklingsländerna. Syftet är för
utom en aktiv biståndsinsats att stärka förståelsen för förhållandena i U
länderna och därmed höja biståndsviljan inom ungdomsgruppen. Model
len för programmet hämtas från Canada. 

Ungdomsorganisationernas egna internationella kontakter och utbyten 
bör stimuleras. I detta sammanhang spelar Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer (LSU) en viktig roll. Det gäller inte minst deras 
kontakter med Öst- och Centraleuropa. 

Det nordiska samarbetet på ungdomsområdet kommer att få en ökad 
betydelse genom den utveckling som nu sker inom Nordiska minister
rådet. Barnkulturen och ungdomssamarbetet har särskilt framhållits i 
detta sammanhang. Det är vidare väsentligt att säkerställa en nordisk 
koordinering inför det ökade europeiska samarbetet. 

Arbetet i Europarådets ungdomsorgan ges fortsatt hög prioritet. Den 1 
januari 1993 inrättas ett särskilt ungdomsdirektorat. Av särskilt intresse 
är insatserna i Öst- och Centraleuropa, bl.a. för att utbilda ungdoms
ledare. Vidare fortsätter arbetet med att underlätta för ungdomar att resa 
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i Europa samt att delta i ungdomsutbyte. Genom Europarådet har Sveri
ge också understrukit vikten av att behålla Interrailkortet. 

7 Folkrörelse- och föreningsfrågor 

I Sverige finns sedan länge ett omfattande folkrörelsearbete. I en mängd 
föreningar och andra sammanslutningar engagerar sig hundratusentals 
människor kring en gemensam ide och verksamhet. Föreningsengage
manget spänner över många områden. Det kan gälla miljöfrågor, 
nykterhet, fred och nedrustning, internationell solidaritet, scouting eller 
idrottsverksamhet, men också en angelägen lokal fråga. Det kan även 
gälla engagemang kring en trosuppfattning eller en gemensam politisk 
ide. 

Det rika föreningslivet fyller en viktig funktion i många människors 
liv. Fritiden fylls med en meningsfull verksamhet och samtidigt ges 
möjligheter för enskilda och grupper att påverka samhällsutvecklingen. 
Arbetet i folkrörelser och andra frivilliga organisationer innebär också 
en skola i demokrati, där man lär sig att i samverkan fatta beslut och att 
ta ansvar. 

Det traditionella föreningsarbetet är dock inte utan bekymmer. Många 
organisationer brottas i dag med vikande medlemstal och har svårt att 
attrahera nya grupper. Sarnhällsutvecklingen, inte minst den nya media
situationen och förändrade konsumtionsvanor, har bidragit till detta. 

För folkrörelserna är det angeläget att anpassa sig till dagens situation 
och morgondagens behov. Omfattande förändringar sker för närvarande 
inom det svenska organisationslivet. Nya typer av ideella organisatio
ner, kooperativ, grupper och nätverk av olika slag håller på att växa 
fram. På landsbygden utvecklar man med gemensamma krafter byns 
angelägenheter. I tätorterna sker samma sak i människors närområden. 
Samtidigt pågår det en omfattande förnyelse i de traditionella organisa
tionerna. 

Förnyelsen i föreningslivet utmärks bl.a. av att människor är mer 
självständiga än tidigare och har högre utbildningsnivå. Härigenom är 
de också mer benägna och kompetenta att ta ett större ansvar. Det går 
även att skönja en utveckling där dels den lokala, dels den internationel
la nivån allt mer står i centrum för föreningslivets förnyelse. 

Folkrörelser, föreningar, kooperativ och enskilda - det vi i Sverige 
allt oftare brukar kalla den ideella sektorn - deltar i allt högre grad i 
förnyelsen av samhällslivet. För att förnyelsearbetet skall fungera bra 
behöver samspelet mellan den offentliga och den ideella sektorn för
bättras. 

Ett utvecklingsarbete kommer därför att inledas om den ideella sek
torns roll i samhället. Det sker bl.a. mot bakgrund av att gränszonen 
mellan offentlig, privat och ideell verksamhet hittills blivit alltför lite 
uppmärksammad. Kunskapen om de områden där de ideella rörelserna 
kan komplettera statens och kommunernas arbete behöver förbättras. 

Det tidigare anslag som utgått till folkrörelsernas barn- och ungdoms
verksamhet för ökade kostnader i samband med skatterefonnen av-
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vecklas. De medel som dänned frigjorts har möjliggjort en satsning på 
utvecklingsarbete för och stöd till den ideella sektorn samt stöd till 
barn- och ungdomsverksamhet. Vid beräkning av anslagen till folkrörel
sernas barn- och ungdomsverksamhet har hänsyn tagits till skatterefor
mens effekter. 

Forsknings- och utvecldingsarbete 

Det är även nödvändigt att öka kunskapen om hela den ideella sektorn 
där individer och föreningar är viktiga aktörer. Den internationella 
forskningen inriktas allt mer på frågan om vad den ideella sektorn be
tyder bl.a. för samhällsekonomin. 

Forskningen om den offentliga sektorn har inte tillräckligt uppmärk
sammat gränszonen mellan offentlig, privat och ideell verksamhet. 
Detta framhålls också i finansutskottets betänkande 1991/92:FiU4 med 
anledning av prop. 1991/92: 16 Forskning om den offentliga sektorn. 

Det finns därför skäl att starta ett forsknings- och utvecklingsarbete 
kring ideella föreningar och kooperation som bl.a. motsvarar den in
ternationella forskningen om den ideella sektorn. Någon direkt mot
svarighet till denna forskning finns inte i Sverige. 

Forsknings- och utvecklingsarbete som rör den ideella sektorn är av 
mångvetenskaplig karaktär. Ett handlingsprogram om forskning om den 
ideella sektorn kommer att utarbetas. Avsikten är att frågan skall tas 
upp i en proposition om forskningspolitiken våren 1993. 

Lok.alt utvecklingsarbete kan utveckla och stärka individernas och 
familjens roll i närmiljön. Det gäller också att förtydliga myndigheters, 
organisationers och föreningars samt privata företags roll och samar
betsmöjligheter. Initiativ som syftar till att finna en dialog och sam
arbetsformer mellan aktörer inom den offentliga sektorn, den privata 
sektorn och den ideella sektorn är därför angeläget att stödja. Projekt 
som rör ett vidgat ansvarstagande bland medborgare och föreningar 
särskilt inom områden som i dag sköts av statliga och kommunala organ 
bör också stödjas. I utvecklingsarbetet bör internationella erfarenheter 
tas till vara. 

översyn av statligt stöd till föreningslivet 

Staten och kommunerna stöder föreningslivets verksamhet med eko
nomiska bidrag men också på annat sätt, t.ex. genom att upplåta lo
kaler. Det statliga stödet finns under flera huvudtitlar i statsbudgeten. 
Exempel är stöd till idrott, ungdom, handikappade, humanitära ändamål 
och fria trossamfund. 

En särskild utredare (C 1992:05) har tillkallats med uppgift att se 
över och 1änma förslag till de framtida principer som bör gälla för 
statens bidrag till folkrörelser och andra ideella organisationer (dir. 
1992:81). Utredaren skall börja med att kartlägga föreningslivets eko
nomiska situation. En viktig utgångspunkt för arbetet är att bidragen 
skall förenklas och att tyngdpunkten läggs på uppföljning och utvär-
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dering. Ett viktigt mål är att åstadkonuna en större grad av självfi
nansiering för föreningslivet. Utredningens arbete skall vara slutfört den 
30 juni 1993. 

En utvärdering har gjorts av stödet till kvinnoorganisationernas cen
trala verksamhet (Ds 1992: 114). Utvärderingen har överlämnats för 
övervägande till utredningen om bidrag till ideella organisationer. 

Föreningslotterier 

Vid sidan av frivilliga insatser och statsbidrag är folkrörelserna bero
ende av inkomster från lotterier och spel av olika slag för sin verksam
het. 

Lotterilagen (1982:1011) reglerar föreningslotterierna. Lagen har setts 
över av en parlamentariskt sammansatt kommitti, Lotteriutredningen 
(C 1991:01). Kommitlin har bl.a. haft i uppgift att undersöka om före
ningarna i högre grad än hittills skall kunna finansiera sin verksamhet 
genom inkomster från lotterier. Översynen skall också leda till att lagen 
blir lättare att förstå, överblicka och tillämpa. 

Lotteriutredningen har i december 1992 överlämnat sitt slutbetänkande 
(SOU 1992: 130) Vinna eller försvinna - Folkrörelsernas lotterier och 
spel i framtiden. I betänkandet föreslås bl.a. att nya spelfonner tillåts 
inom ramen för ett folkrörelsedominerat spelföretag, att folkrörelserna 
ges möjlighet att anordna lotterier med en större andel penningvinster, 
att bingoskatten tas bort, att vissa onödiga regler tas bort för att göra 
befintliga lotterier attraktivare och minska kostnaderna samt att Lotteri
nämnden får en starkare kontroll- och tillsynsfunktion och byter namn 
till Lotteriinspektionen. Betänkandet kommer att remissbehandlas under 
våren 1993. 

Allmänna samlingslokaler 

En förutsättning för de flesta föreningsaktiviteter är att man har en lokal 
att vara i. De alhnänna samlingslokalerna spelar en central roll i detta 
sammanhang. Det gäller inte minst i fråga om aktiviteter som sker både 
i föreningsregi och i offentlig regi, t.ex. äldrevård, bibliotek och barn
omsorg. 

Det statliga stödet till allmänna samlingslokaler har funnits i många 
år. Effekterna av stödet har kartlagts av Boverket (Rapport 1992-08-
31). Flera faktorer som påverkar stödet har ändrats. Det gäller t.ex. 
både statens och kommunernas ekonomi samt kraven på bättre samut
nyttjande av och mindre storlek på lokaler. En särskild utredare bör 
därför tillkallas för att göra en översyn av principerna för den statliga 
stödgivningen till allmänna samlingslokaler. Utredningsarbetet bör 
bedrivas skyndsamt. Inriktningen skall vara att de nya· reglerna skall 
gälla fr.o.m. den 1 juli 1994. 
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Kooperativa frågor 

Enskilda småföretag och konsumenter bör genom samverkan i eko
nomiska föreningar och andra typer av kooperativa företag kunna be
driva ekonomisk verksamhet på likvärdiga villkor med andra aktörer på 
marknaden. Nya kooperativa företag har kommit att spela en stor roll i 
samband med omstruktureringen i kommuner och landsting samt i det 
regionala utvecklingsarbetet. Staten främjar genom särskilt stöd utveck
lingen av kooperationen i landet bl.a. för att det skall finnas en mång
fald av konkurrerande företagsfonner. Arbetet bygger i hög grad på 
utvecklingen av kooperationen inom EG. 

Stödet till kooperativ utveckling kommer att utvärderas. Under in
nevarande budgetår har fördjupande kontakter inletts mellan Koopera
tiva rådet och andra myndigheter och organisationer som på olika sätt 
har kontakter med småföretagarutbildning och arbetsmarknad. Sam
finansierade projekt har kommit till stånd med t.ex. Glesbygdsmyndig
heten. 

Lokala kooperativa utvecklingscentrum fungerar i många fall som 
spjutspetsar för kooperativt utvecklingsarbete på det regionala och 
lokala planet. Statens stöd ges i huvudsak som ett kontraktsbundet stöd 
för gratis infonnation och rådgivning till dem som vill starta nya ko
operativ. De lokala utvecklingscentrumens verksamhet finansieras för
utom av det statliga stödet genom medlemsavgifter från de etablerade 
kooperativa företagen och ofta också från kommuner, landsting, länssty
relser, enskilda människor och genom olika typer av uppdragsersätt
ning. 

8 Forskningsfrågor 

Förtroendevalda och anställda i både stat och kommun måste i större 
utsträckning än tidigare ta till vara forskningsresultat som underlag för 
beslut i olika samhällsfrågor. Det gäller således att genom ökad forsk
ning få fram ny kunskap om den offentliga verksamheten. Detta är 
särskilt betydelsefullt i tider med kärv ekonomi. Genom riksdagens 
beslut i november 1991 har arbetet inletts med ett nytt forsknings
program om förändringsprocessen i den offentliga sektorn (prop. 
1991/92:16, bet. 1991/92:FiU4, rskr. 1991/92:14). 

För att få till stånd en samverkan om forskningsfrågor inom hela den 
offentliga sektorn har en arbetsgrupp (C 1991:A) för samverkan mellan 
stat och kommun om forskningsfrågor inrättats i Civildepartementet. I 
arbetsgruppens uppdrag ingår bl.a. att följa upp de forskningsprojekt 
som fått ekonomiskt stöd från den tidigare delegationen (C 1984:A) för 
forskning om den offentliga sektorn. En fråga som skall ägnas särskild 
uppmärksamhet är hur forskningsresultaten skall göras mer tillgängliga 
för dem som är verksamma inom olika samhällsområden. I detta syfte 
har arbetsgruppen publicerat antologin "Forskning om den offentliga 
sektorn". En särskild forskningskonferens har också arrangerats med 
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forskare och praktiker som deltagare. En referensgrupp med forskare 
från olika ämnesområden har knutits till Civildepartementet. 

9 Internationella frågor 

De internationella frågorna har fått ökad betydelse. Vid EES-avtalets 
ikraftträdande kommer långtgående krav att ställas inte bara på statliga 
myndigheter utan också på kommuner och landsting. Det gäller till
lämpningen av EES-avtalet på en rad områden t.ex. i fråga om offentlig 
upphandling. Även när det gäller konsumentskydd och ungdomsfrågor 
ställer avtalet nya krav på Sverige. Dessa krav kommer att gå ännu 
längre om Sverige blir medlem i EG. En fråga som i detta sammanhang 
bör uppmärksammas gäller tjänstemännens kompetens i Europafrågor. 
En arbetsgrupp har övervägt detta och avlämnat rapporten (Ds 1992:96) 
Statsförvaltningens Europakompetens. 

Sveriges nännande till EG innebär också att analyser behöver göras 
av EG-lagstiftningens effekter för den kommunala sektorn. I samband 
med utarbetandet av kommunallagen (1991 :900) gjordes den allmänna 
bedömningen att en EG-integration inte påverkar de inre arbetsformerna 
i kommunerna och landstingen (prop.1991/92:117 s. 141). EG:s be
tydelse för den kommunala självstyrelsen och demokratin kommer dock 
att behöva belysas ytterligare. Detta ingår i Lokaldemokratikommittens 
uppdrag. 

På det kommunala området deltar Sverige i samarbete inom Europa
rådet och mellan de nordiska länderna. 

En europeisk konvention finns om de grundläggande principerna för 
kommunal självstyrelse. Konventionen bör utgöra en viktig grund för 
diskussionen om den kommunala självstyrelsens roll i ett internationellt 
perspektiv. Mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige finns en 
särskild överenskommelse om kommunalt samarbete över nordiska 
riksgränser. Sverige har också godkänt en europeisk ramkonvention för 
att främja samarbetet över riksgränserna mellan lokala och regionala 
samhällsorgan. 

En arbetsgrupp (C 1991 :D) har tillsatts inom Civildepartementet om 
länsstyrelsers, kommuners och landstings samarbete över riksgränser. 
Gruppen skall bl.a. göra en kartläggning av pågående och planerat sam
arbete. Arbetsgruppen skall vidare överväga om det finns behov av för
ändringar i olika regler eller om andra åtgärder bör vidtas för att under
lätta det gränskommunala samarbetet. Avsikten är att en avrapportering 
i dessa delar skall göras vid hal vårsskiftet 1993. 

Inom Europarådet har en konvention utarbetats om invandrarnas delta
gande i offentlig verksamhet på lokal nivå. Den berör bl.a. frågan om 
den kommunala rösträtten. Riksdagen har beslutat godkänna konven
tionen (prop. 1992/93:104, bet. 1992/93:KU13, rskr. 1992/93:64). 

I länsstyrelsernas verksamhet ägnas de internationella frågorna ökad 
uppmärksamhet. Länsstyrelserna förbereder sig i dag på olika sätt för 
det vidgade europeiska samarbetet. För att underlätta detta arbete har 
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inom Civildepartementet en rapport utarbetats som översiktligt belyser 
konsekvenserna av europasamarbetet för länsstyrelserna. 

Möjligheten att ta till vara länsstyrelsernas kompetens för bistånd till 
Östersjöländer har övervägts inom regeringskansliet. Regeringen har 
nyligen beslutat att avsätta medel för en försöksverksamhet om regionalt 
samarbete genom länsstyrelserna med regionala organ i Östersjöregi
onen. 

OECD:s arbete med att effektivisera den offentliga styrningen i med
lemsstaterna drivs vidare. Civildepartementet medverkar främst i fråga 
om regional och lokal administration. På uppdrag av EG-kommissionen 
verkställer OECD en plan för rationalisering av de offentliga förvalt
ningarna i fem länder i Central- och Östeuropa. 

På grundval främst av överenskommelser med Sverige ges de tre 
baltiska republikerna i Justitiedepartementets regi praktiskt bistånd med 
att bygga upp en adekvat lagstiftning och ett fungerande rättsväsende. 
Civildepartementet medverkar i detta arbete. 

10 Jämställdhetsfrågor 

Inom Civildepartementets verksamhetsområden ägnas järnställdhetsfrå
gorna uppmärksamhet på olika sätt. Utvecklingen av andelen kvinnliga 
ledamöter i beslutande församlingar visar att kvinnors kunskaper och 
erfarenheter tas till vara på ett bättre sätt i samhället i dag än tidigare. 
Detta framgår av nedanstående sammanställning som redovisar andelen 
kvinnor i procent av antalet ledamöter i landstings- respektive kom
munfullmäktige. 

År Andelen kvinnor i 
landstings- kommun-
fullmäktige fullmäktige 

1976 24 23 
1979 31 29 
1982 33 29 
1985 37 30 
1988 42 34 
1991 43 34 

Under de senaste 15 åren har andelen kvinnor i landstingsfullmäktige 
ökat med nästan 20 procent, dvs. från 24 till 43 procent. När det gäller 
sammansättningen av landets kommunfullmäktige uppgår ökningen till 
elva procent för den nämnda tidsperioden. Som jag tidigare framhållit 
följer Lokaldemokratikommitten förändringar av antalet förtroendevalda 
och deras representativitet i fråga om bl.a. kön. 
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En ökning av kvinnorepresentationen i styrelserna för Civildeparte
mentets myndigheter kan också noteras. Under det senste året har an
delen kvinnor i centrala och regionala styrelser ökat med fem procent. 

Statligt stöd utgår till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. 
För närvarande ges statsbidrag till sjutton kvinnoorganisationer. En 
utvärdering (Ds 1992:14) har gjorts av stödets betydelse. Av denna 
framgår att stödet leder till "trygghet och starus" och ett erkännande av 
att kvinJloorganisationerna utför ett viktigt arbete. Utvärderingen visar 
också att statens stöd är en avgörande förutsättning för att mindre orga
nisationer ska kunna bedriva verksamhet på riksnivå. Det statliga stödet 
till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet kommer nu att följas 
upp av den tidigare nämnda utredningen om bidrag till ideella organisa
tioner. 

Det är viktigt att engagera fler flickor i föreningslivet. Aktiviteter som 
syftar till att motivera flickor att ta ett större ansvar i organisationerna 
kommer därför att stödjas. Frågan om flickors och unga kvinnors sirua
tion kommer att uppmärksammas även på andra områden, bl.a. i den 
tidigare nämnda utredningen om ungdomars levnadsvillkor och fram
tidsutsikter. 

En ökad kunskap behövs om frågor som rör jämställdhet mellan 
kvinnor och män. Av intresse i detta sammanhang är därför det forsk
ningsprogram om demokrati i förändring som nyligen inletts vid landets 
statsvetenskapliga instib.ltioner. Kvinnors makt och inflytande i lokal
samhället är sålunda en av de frågeställningar som särskilt skall belysas. 
I samarbete med Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
(HSFR) kommer arbetsgruppen för forskningsfrågor i Civildepartemen
tet att följa forskningsprogrammet och medverka till att resultaten förs 
ut till dem som är praktiskt verksamma inom olika samhällsområden. 
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11 Sammanfattning av huvudtiteln 

Förändringarna inom Civildepartementets område i förhållande till bud
getåret 1992/93 framgår av följande sammanställning (beloppen i mil
joner kronor). 

A. Civildepartementet m.m. 
B. Länsstyrelserna m.m. 
C. Trossamfund m.m. 
D. Konsumentfrågor 
E. Ungdomsfrågor 
F. Folkrörelsefrågor, koope-

rativa frågor m.m. 

Totalt för Civildepartementet 

Anvisat 
1992/93 

55,2 
1 700,0 

107,0 
92,8 

114,8 

180,4 

2 250,2 

Förslag Förändring 
1993/94 

62,5 + 7,3 I 

l 713,0 + 13,0 
70,0 - 37,0 2 

97,5 + 4,7 
124,l + 9,3 

112,5 - 67,9 3 

2 179,6 - 70,6 

1 Genom omfördelning av medel inom XIIl ht har littera A tillförts dels 5,5 mkr 
för utvecklingsarbete om den ideella sektorn, dels 2,5 mkr för integrering av 
vissa länsstyrelsefrågor i Civildepartementets ordinarie verksamhet. 

2 Därav 20 mkr bortfall av engångsanvisning till lokaler för trossamfund och 
15 mkr bortfall av engångsanvisning till återuppbyggnad av Katarina kyrka. 

3 Minskningen föranleds av, förutom det allmänna besparingskravet, trans
fereringar inom huvudtiteln. Bl.a. har till littera A förts 5,5 mkr för 
utvecklingsarbete om den ideella sektorn och till littera E ca 14 mkr som 
verksarnhetsbidrag till ungdomsorganisationer. 30 mkr avser bortfall av 
engångsanvisning till bidrag till allmänna samlingslokaler. 
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A. Civildepartementet m.m. 

A 1. Civildepartementet 

1991/92 Utgift 46 145 241 
1992/93 Anslag 36 243 000 
1993/94 Förslag 39 910 000 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 39 910 000 kr. Medelsbe
hovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna 
om två procent i enlighet med den princip som tillämpas generellt i 
årets budgetförslag. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presente
rat den modell som bör tillämpas. Civildepartementet kommer fr.o.m. 
budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Departementet kommer 
därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Med
len under anslaget A 1. förs till detta konto. 

Till anslaget har förts 2 500 000 kr från anslaget B 1. Länsstyrelserna 
m.m. för Utvecklingsgruppens för länsstyrelsefrågor integrering i Civil
departementets ordinarie verksamhet. 

Under anslaget har 2 179 000 kr beräknats för särkostnader vid revi
sionskontoret. 

Anslaget för Civildepartementet har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsfonnen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för bud
geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, 
Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kom
mer att ställas till Civildepartementets disposition kommer slutligt fast
ställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det 
nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Civildepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 39 910 000 kr. 
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A 2. Utredningar m.m. 

1991/92 Utgift 20 314 155 Reservation 10 145 229 
1992/93 Anslag 18 950 000 
1993/94 Förslag 22 600 000 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten 
bör anslaget uppgå till 22 600 000 kr under nästa budgetår. 

För utvecklingsarbete och framtagande av ett handlingsprogram om 
forskning om den ideella sektorn har beräknats 5 500 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 22 600 000 kr. 
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B. Länsstyrelserna m. m. 

B 1. Länsstyrelserna m.m. 

1991/92 Utgift 1 632 906 716 
1992/93 Anslag 1 680 320 000 
1993/94 Förslag 1 693 900 000 

Länsstyrelserna har till uppgift att 
1. noga följa länets tillstånd och behov, 
2. främja länets utveckling och befolkningens bästa, 
3. verka för att de fastställda nationella målen inom olika samhällssek

torer får genomslag i länet, 
4. svara för den statliga förvaltningen i länet, i den mån inte någon 

annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. I 
frågor som har betydelse också för angränsande län skall länsstyrelsen 
främja länens gemensamma intressen. 

Länsstyrelsen skall särskilt 
- med beaktande av fastställda nationella mål verka för att statlig, kom
munal och landstingskommunal verksamhet i länet samordnas och an
passas efter de övergripande miljö- och regionalpolitiska målen samt 
kravet på en långsiktig, god hushållning med naturresurserna, 
- samordna de olika sektorerna inom länsstyrelsens ansvarsområde och 
därvid beakta de aspekter som är av betydelse för den regionala utveck
lingen, 
- följa upp och utvärdera insatser inom olika samhällssektorer med 
såväl ett nationellt som ett samlat regionalt perspektiv, 
- genomföra eller hos regeringen eller dess myndigheter föreslå sådana 
åtgärder som är nödvändiga eller lämpliga för länets utveckling, 
- underrätta regeringen om vad som är särskilt viktigt för regeringen att 
få veta om länet och händelser som inträffat där. 

Länsstyrelsen svarar för bland annat frågor om 
- den civila försvarsberedskapen, 
- räddningstjänsten och saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen 
från en kärnteknisk anläggning, 
- den sociala omvårdnaden, 
- hälsoskyddet, 
- kommunikationerna, 
- samordningen av trafiksäkerhetsarbetet, 
- utbildningen, 
- kulturmiljön, 
- djurskyddet, 
- livsmedelskontrollen, 
- lantbruket, 
- rennäringen i förekommande fall, 
- fisket, 
- plan- och byggnadsväsendet, 
- den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen, 
- regionala utvecklingsinsatser, 
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- näringslivsutvecklingen, 
- främjandet av konkurrensen, 
- glesbygdsutvecklingen, 
- de allmänna valen, 
- polisverksarnheten, 
- naturvården, 
- miljöskyddet, 
- hushållningen med naturresurser. 

Ansvaret vilar dock inte på länsstyrelsen om det finns särskilt 
föreskrivet att någon annan statlig myndighet skall svara för sådana 
uppgifter. 

Särskilda rapporter och fördjupade anslagsframställningar 

Länsstyrelserna har under hösten 1992 varit föremål för fördjupad verk
samhetsprövning i enlighet med den nya budgetprocessen. För länssty
relsernas del har förslagen till verksarnhetsinriktning avsett endast två 
budgetår - budgetåren 1993/94 och 1994/95. 

Länsstyrelserna har under våren 1992 lämnat en särskild rapport och 
under hösten en fördjupad anslagsframställning. 

Länsstyrelserna har i sina fördjupade anslagsframställningar belyst 
verksamheten ur tre synvinklar, nämligen 
- uppföljning av de gemensamma nationella målen, 
- främjande av länets utveckling, 
- effektivisering av den egna verksamheten. 

Länsstyrelserna har enligt direktiven till den fördjupade prövningen 
gjort vissa generella beskrivningar samt även beskrivit verksamheten i 
tre tvärsektoriella ansvarsområden. Dessa är 
- näringsliv och infrastruktur, 
- en god livsmiljö, 
- civil beredskap och fredsräddningstjänst. 

Länsstyrelserna lämnar förslag på ett antal områden rörande bl.a. an
svarsfördelning inom olika sektorsområden med centrala verk och kom
munerna. Särskilt framhålls att samordningen av den statliga verksam
heten på länsnivå bör fullföljas och fortsatt decentralisering från stat till 
kommun bör prövas. Flera länsstyrelser framför, beträffande rationali
sering av den egna verksamheten, att nya former för finansiering av 
verksamheten bör prövas och att länsstyrelserna därvid bör få större 
möjlighet att fritt disponera medel som ställs till myndighetens förfogan
de. Det gäller bl.a. att reglerna för medelstilldelning bör ändras 
beträffande minimibeloppet för lantbruksverksarnheten. Det bör också 
göras möjligt att länsstyrelserna själva i större utsträckning får tillgodo
göra sig avgifter för utförd verksamhet. Även en översyn av fördel
ningen av resurser mellan länsstyrelserna anses av vissa länsstyrelser 
som angelägen. Några länsstyrelser anser att länsstyrelsernas roll i 
förhållande till utvecklingsfonderna bör ses över. En länsstyrelse lyfter 
fram att sakanslag till miljöförbättrande åtgärder bör samordnas. Fler
talet länsstyrelser hemställer att få undantas från besparingskrav på tre 
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procent under två år. Om förvaltningsanslaget reduceras bör enligt 
länsstyrelsernas mening regeringen ange de delar av verksamheten där 
neddragningar skall ske. 

~tyrel.semas resursredovisning 

Länsstyrelserna har i den fördjupade anslagsframställningen redovisat 
hur verksamheten finansieras och hur kostnaderna fördelar sig på olika 
sakområden budgetåret 1991/92. Det är första gången en sådan total 
redovisning har gjorts och den innehåller därför en del brister. Dessa 
brister beror bl.a. på att direktiven för resursredovisningen inte upp
fattats helt likartat på samtliga länsstyrelser. Detta har lett till att in
nehållet i redovisningarna inte är fullständigt enhetligt. Även skillnader 
i det redovisningstekniska stödet mellan länsstyrelserna återspeglar sig i 
redovisningarna. Jag bedömer dock att materialet trots svagheterna ger 
en intressant bild. 

Jag vill därför här redovisa två sammanställningar av materialet. 
Sammanställningarna baseras på samtliga länsstyrelsers resursredovis
ningar och avser budgetåret 1991/92. 

Den första visar länsstyrelsernas förvaltningskostnader samt bidrag 
och transfereringar som hanteras av länsstyrelserna. Dessa uppgifter och 
antal årsarbetskrafter visas för länsstyrelsernas olika verksamhetsom
råden. De flesta länsstyrelser har här redovisat hur mycket resurser som 
funnits tillgängliga inom olika verksamhetsområden, oftast med utgångs
punkt i organisation och bemanning. Det bör påpekas att det under 
bidrag och transfereringar för området Övrig förvaltning ingår utbe- · 
talning av lönegarantimedel på ca 3 ,5 miljarder kronor. Det bidrar till 
att verksamhetsområdet Övrig förvaltning står för mer än hälften av 
länsstyrelsernas totala omslutning på ca 10 miljarder kronor. 

Den andra sammanställningen visar samma uppgifter fördelade per 
länsstyrelse. 
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Länsstyrelsernas förvaltningskostnader samt utbetalade bidrag och transfereringar 1991/92 

Fördelat på sakområden (1 000-tal kronor) 

Förvaltningskostnader 

Sakområde Ramanslag Övrig Summa Bidrag och Totalt Årsarbets-
finansiering transfereringar krafter 

Regionalekonomi 80 322 78 012 158 334 1 258 268 1 416 602 313,8 
Kommunikation 12 188 5 063 17 251 17 251 40,2 
Utbildning 8 625 2 549 11 174 624 336 635 510 27,5 
Lantbruk 152 867 121 949 274 816 172 599 447 415 692,8 
Rennäring 10 343 22 667 33 010 39 742 72 752 57,6 
Fiske 15 296 13 442 28 738 6 757 35 495 63,7 
Livsm.kontr. ,djurskydd 19 179 14 000 33 179 12 544 45 723 56,7 
Miljövård 165 464 80 901 246 365 290 927 537 292 636,6 
Kulturmiljö 24 889 18 387 43 276 10 683 53 959 93,6 
Planväsende 66 062 2 470 68 532 140 68 672 221,4 
Social omvårdnad 51 743 2 491 54 234 148 883 203 117 174,7 
Civil beredskap 102 230 16 231 118 461 75 634 194 095 381,6 
Polisverksamhet 13 175 1 650 14 825 2 628 17 453 39,3 
Övrig förvaltning 249 268 ·28 285 277 553 4 937 366 5 214 919 1 033,9 
Gemensamt och 
ofördelat 652 536 42 318 694 854 1 692 696 546 1 046,3 
Administrativ 
samverkan 23 802 227 065 250 867 3 824 254 691. 625,3 

tl:l '"tj ... . .., 
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Länsstyrelsernas förvaltningskostnader samt utbetalade bidrag och transfereringar 1991/92 

Fördelat 11å länsst)'.relser (I 000-tal kronor) 
Förvaltningskostnader 

Länsstyrelse Ramanslag Övrig Summa Bidrag och Totalt Årsarbets-
finansiering transfereringar krafter 

AB Stockholms län 162 716 19 384 182 100 1 201 079 1 383 179 433,5 
0 Göteborgs och Bohus län 102 823 23 897 126 720 1 178 782 1 305 502 308,6 
M Malmöhus läri 107 622 21 303 128 925 716 928 845 853 379,5 
BD Norrbottens län 82 873 72 524 155 397 532 549 687 946 360,5 
AC Västerbottens län 81 208 36 678 117 886 419717 537 603 266,6 
y Västernorrlands län 71 068 55 408 126 476 296 306 422 782 296,6 
p Älvsborgs län 72 297 19 809 92 106 325 933 418 039 227,6 
z Jämtlands län 55 734 60 500 116 234 275 403 391 637 201,3 
F Jönköpings län 59 646 17 904 77 550 280 668 358 218 201,2 
s Vännlands län 64 758 16 711 81 469 264 606 346 075 225,0 
X Gävleborgs län 62 938 20 940 83 878 258 845 342 723 239,0 
E Östergötlands län 65 589 24 433 90 022 219 411 309 433 215,7 
T Örebro län 61 230 23 962. 85 192 212 233 297 425 179,4 
u Västmanlands län 61 866 18 717 80 583 212 915 293 498 154,7 
D Södennanlands län 57 979 18 467 76 446 190 015 266 461 182,1 
R Skaraborgs län 58 900 19 252 78 152 180 410 258 562 183,1 
H Kalmar län 61 264 36 052 97 316 135 322 232 638 227,4 
W Kopparbergs län 65 714 43 133 108 847 114 946 223 793 268,5 
N Hallands län 50 079 24 641 74 720 137 484 212 204 192,3 
c Uppsala län 54 248 21 043 75 291 123 206 198 497 176,5 
G Kronobergs län 48 658 20 450 69 108 108 548 177 656 134,7 to "'C -·.., 

:- 0 
K Blekinge län 44 645 23 898 68 543 97 536 166 079 157,3 '"O ..... 
L Kristianstads län 62 945 17 790 80 735 46 880 127 615 185,5 +:-. .... 

'° I Gotlands län 31 189 20 584 51 773 56 301 108 074 108,4 '° N 

---'° Totalt 1 647 989 677 480 2 325 469 7 586 023 9 911 492 5 504,8 
w 
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Föredragandens överväganden 

Fördjupad prövning av länsstyrelserna 

Sanvnanfattning av slutsatser 
- Den fördjupade prövningen avser planeringsperioden 1993/94 -
1994/95 när det gäller de övergripande målen och inriktningsangivel
sema för verksamheten. När det gäller verkSamheten inom de olika 
sakområdena gäller inriktningsangivelsema tills vidare och förnyad 
prövning får ske i samband med att sådan sker för respektive sektor. 
- Resurstilldelning sker i ett ettårsperspektiv. 

Länsstyrelserna är regionala statliga myndigheter som är direkt under
ställda regeringen. Deras verksamhet berör de flesta departement. Jag 
har därför vid mina överväganden samrått med övriga berörda statsråd. 

Som framgått av det föregående är länsstyrelserna den ansvariga 
regionala statliga myndigheten inom en rad olika samhällssektorer. Den 
fördjupade prövning som jag nu redovisar, avser inte innehållet i de 
olika sakverksamheter som länsstyrelserna svarar för. Sådana genom
gångar görs i regel i anslutning till att det berörda centrala verket inom 
sakområdet genomgår fördjupad prövning inom ramen för den nya 
budgetprocessen. Jag begränsar således mina bedömningar och förslag 
till länsstyrelsernas uppgifter och verksamhet inom de olika sektorerna 
samt till de övergripande uppgifterna för länsstyrelserna att samordna de 
olika sektorerna och därvid göra regionala anpassningar. 

I 1992 års budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 1 s. 43) angavs 
beträffande den nya budgetprocessen, att inriktningen varit alltför starkt 
fokuserad på treårsindelningen. På sikt borde cykelindelningen göras 
mer flexibel. De verksamhetsmässiga förutsättningarna borde vara av
görande för den planeringsperiod som myndigheterna skall verka inom. 
När det gäller länsstyrelserna drar jag i detta avseende följande slutsat
ser. 

Förändringar och tyngdpunktsförskjutningar sker ständigt i länsstyrel
sernas verksamhet. Arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer som 
ett resultat av de omprövningar som löpande och i samtliga budgetcyk
ler sker av den statliga verksamheten inom olika samhällssektorer. Nu 
aktuella exempel är den pågående beredningen av länsstyrelsernas över
tagande av länsbostadsnämndernas arbete med statens stöd till bostads
finansiering, lönegarantiadministrationen, veterinärorganisationen m.m. 
Länsstyrelserna ingår med ett års förskjutning i budgetcykel två och den 
nu aktuella planeringsperioden är avsedd att omfatta budgetåren 1993/94 
och 1994/95. Av vad jag nyss sagt framgår, att förändringar av arbets
uppgifter med stor sannolikhet kommer att ske under planeringsperio
den, men att omfattningen av dessa inte nu kan överblickas. Det är 
därf"ör i första hand de övergripande målen och inriktningsangivelserna 
för verksamheten som nu kan läggas fast för en tvåårsperiod och där
efter på nytt prövas. När det gäller verksamheterna inom de olika sak-
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områdena gäller inriktningsangivelserna tills vidare och förnyad pröv
ning får göras i samband med att sådan sker för respektive sektor. 

När det så gäller frågan om ekonomisk planeringsram för tvåårsperio
den, gör jag den bedömningen, att det skulle vara mindre lämpligt att 
nu lägga fast en sådan ram. Jag kan redan nu konstatera, att förändring
ar i arbetsuppgifter blir aktuella under perioden, även om de resurs
mässiga konsekvenserna inte nu kan fastställas. Länsstyrelserna bör 
därför tilldelas resurser i ett ettårsperspektiv. Jag vill i detta samman
hang erinra om att länsstyrelserna sedan budgetåret 1991/92 har anvisats 
medel för sina förvaltningskostnader över ett ramanslag. Detta innebär 
att länsstyrelserna inom vissa ramar kan förskjuta över- och underskott 
på anslaget till följande budgetår. 

Mitt anförande är i det följande disponerat så att jag inledningsvis tar 

upp de övergripande frågorna om länsstyrelsernas verksamhet. Därefter 
gör jag en genomgång områdesvis för de tolv sakområden som särskilt 
finns angivna i länsstyrelseinstruktionen som s.k. länsexpertområden. 
Jag grupperar därvid expertområdena under följande rubriker: 
- Näringsliv och infrastruktur 
- Areella näringar och veterinära frågor 
- En god livsmiljö 
- Social omvårdnad 
- Civil beredskap och räddningstjänst. 

Sedan tar jag upp den regionala polisverksamheten samt de övriga 
förvaltningsuppgifter som inte ingår i länsexpertområdena. Vidare be
handlar jag vissa organisationsfrågor samt administrativ samverkan med 
andra myndigheter. Slutligen redovisar jag mina resursbedömningar och 
min anslagsberäkning. 

Övergripande frågor 

Sammanfattning av slutsatser 

De övergripande målen för länsstyrelserna ligger fast. 
Under den kommande tvåårsperioden skall länsstyrelserna särskilt 

- inom sina verksamhetsområden utveckla formerna för uppföljning 
och utvärdering av den nationella politikens genomslag 
- ytterligare utveckla sitt tvärsektoriella arbetssätt 
- ytterligare utveckla sitt arbete med förvaltningsärenden så att det 
sker på ett rättssäkert, effektivt och serviceinriktat sätt samt med en 
tydlig koppling till de nationella målen inom olika samhällssektorer. 
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ResultatbedtJmning och fördjupad prövning 

Sammantaget redovisar länsstyrelserna ett omfattande material i budgetdo
kumenten. 

När det gäller resultatredovisningar m.m. på de olika sakområdena åter
kommer jag i det följande. Jag tar i detta avsnitt upp allmänna frågor som 
rör de övergripande målen för länsstyrelserna och deras uppgifter och 
arbetssätt i stort. 

Länsstyrelsens första huvuduppgift är att/ull.följa de nationella målen. 
I detta sammanhang skall länsstyrelsen dels fungera som regionalt statligt 
organ inom en rad olika sektorer, dels göra nödvändiga sammanvägningar 
mellan sektorerna. Som ett led i detta arbete skall länsstyrelsen följa upp 
och utvärdera insatser inom olika samhällssektorer med såväl ett nationellt 
som ett samlat regionalt perspektiv. 

Länsstyrelsens andra huvuduppgift är attfrtimja llJnets utveckling. Läns
styrelsen har i detta sammanhang ansvaret på regional nivå för samord
ningen av statens regionala utvecklingsinsatser. Länsstyrelsens roll som 
sektorssamordnare är härvid viktig. Länsstyrelsen skall också verka för att 
statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet i länet samordnas 
och anpassas efter de övergripande miljö- och regionalpolitiska målen och 
till kravet på en långsiktig, god hushållning med naturresurserna. 

Länsstyrelsens tredje huvuduppgift är att bedriva en effektiv forvaltning. 
Genom att samla statliga verksamheter i en organisation uppnås admini
strativa vinster i jämförelse med att ha separata organ för varje sektor. 

Dessa huvuduppgifter för länsstyrelsen är inte fristående i förhållande till 
varandra, utan skall ses som skilda aspekter på den verksamhet som skall 
bedrivas. Arbetet präglas ofta av alla tre aspekterna på en gång. 

Länsstyrelsens uppgifter och arbetssätt består sammanfattningsvis i att 
- bygga upp och förmedla kunskaper, 
- samordna, inrikta, utveckla, 
- besluta i enskilda ärenden, utöva tillsyn, 
- följa upp, utvärdera. 

Av det redovisade materialet från länsstyrelserna framgår att man gör 
betydelsefulla insatser på de angivna områdena. Det är dock svårt för 
länsstyrelserna att på ett enkelt sätt ge en samlad bild av verksamhetens 
innehåll. Det är ock.så svårt att ge sammanfattande målbeskrivningar för 
hela verksamheten. 

Slutsatser 

Mitt intryck, som stöds av iakttagelser vid sidan av budgetdokumenten, är 
att länsstyrelserna har kommit olika långt i det eftersträvade arbetssättet 
och att det finns anledning att under den kommande tvåårsperioden kon
centrera utvecklingsinsatserna till några områden. 

Efter hand som beslutsansvaret i många frågor flyttas från stat till kom
mun krävs nya former för att säkerställa att besluten ligger i linje med den 
nationellt beslutade politiken. Länsstyrelsens uppgift blir då alltmer att 
folja upp och utvtirdera politikens genomslag. I samspelet med 
kommunerna förskjuts därmed länsstyrelsens roll från en traditionell myn-
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dighetsroll med detaljkontroll till mera av en stödjande roll baserad på 
kunskap. Denna utveckling är särskilt tydlig inom områdena social om
vårdnad, civil beredskap och räddningstjänst, planväsende, miljövård samt 
livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor. Det gäller 
alltså områden där länsstyrelsen utövar tillsyn gentemot kommunerna. 
Verksamheten bör enligt min mening här alltmer inriktas på rådgivning 
och utvecklingsinsatser kopplade till myndighetsutövningen och de natio
nella målen. 

Arbetet med uppföljning och utvärdering tjänar det dubbla syftet att dels 
ge information till den centrala nivån om vilket genomslag den nationella 
politiken har, dels återföra till kommunerna en information om deras egen 
roll i ett regionalt sammanhang. På så sätt fungerar uppföljningen som 
rådgivning och erfarenhetsförmedling i förebyggande och framåtsyftande 
mening. Ett sådant arbetssätt ligger enligt min mening väl i linje med 
subsidiaritetsprincipen att politiska beslut skall fattas och verksamheter 
hanteras på den nivå närmast människorna där de kan skötas effektivt. 
Samtidigt skall närmast högre nivå ge sådant stöd att den lägre nivån får 
goda förutsättningar att fullgöra sina uppgifter. 

Ett annat område där ytterligare utvecklingsinsatser bör göras är att 
främja ett tvärsektoriel/J arbetssätt inom länsstyrelserna. Länsstyrelsens 
styrka ligger i bredden avseende ansvar och kompetens. Av budgetdoku
menten framgår att arbetet med regionala sammanställningar, analyser och 
strategier utvecklas efter hand inom många länsstyrelser. Som exempel kan 
nämnas regionala miljöanalyser, transportvisioner, länsöverblickar avseen
de sociala förhållanden, markanvändning och naturresurshushållning, m.m. 
Många gånger är emellertid sådana regionala analyser framtagna med 
utgångspunkt i ett expertområde även om ett formellt samarbete skett med 
andra berörda sakområden. Även de tvärsektoriella avsnitten i de särskilda 
rapporterna präglas ofta av ett sådant arbetssätt. 

Enligt min mening bör länsstyrelserna under den kommande tvåårsperio
den ytterligare utveckla det sektorsövergripande arbetet. Detta underlättas 
om alla som arbetar på länsstyrelsen ser sin uppgift som en del av länssty
relsens samlade verksamhet och är medvetna om att den egna sektorns 
intresse ibland måste stå tillbaka för helheten i en samlad bedömning. 

Länsstyrelsens myndighetsutövning i form av beslut i enskilda ärenden är 
ett viktigt medel för att ge de nationella målen genomslag i länet och att 
främja länets utveckling. En systematisk genomgång bör göras för att klart 
definiera hur de olika myndighetsuppgifterna utgör medel att uppnå natio
nella mål. Under den kommande tvåårsperioden bör länsstyrelserna fortsät
ta att effektivisera sin verksamhet medftJrvaltningsllrenden med beaktande 
av kravet på rättssäkerhet och god service. 

Näringsliv och infrastruktur 

Under denna rubrik redovisas samlat verksamhetsområdena regional eko
nomi och näringslivsutveckling, kommunikationer, utbildning samt konkur
rensfrämjande åtgärder. De tre förstnämnda hör samman i ett övergripande 
regionalpolitiskt perspektiv. Länsstyrelsens ansvar på det regionalpolitiska 
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området är inte enbart begränsat till länsexpertfunktionen på det regional
ekonomiska området. Länsstyrelsen har ett instruktionsenligt ansvar för 
samordningen av statens regionala utvecklingsinsatser. Länsstyrelsen har 
också till uppgift att verka för att statlig, kommunal och landstingskommu
nal verksamhet i länet samordnas och anpassas efter de övergripande mil
jö- och regionalpolitiska målen och till kravet på en långsiktig, god hus
hållning med naturresurserna. Det finns även andra länsexpertområden 
som skulle kunna redovisas under denna rubrik t.ex. lantbruk, fiske och 
rennäring. Jag har dock valt att samla dessa under rubriken Areella nä
ringar och veterinära frågor. 

I arbetet för goda näringslivsbetingelser utgör konkurrenspolitiken ett 
viktigt medel för att öka tillväxten i ekonomin och därigenom välfärden. 
Länsstyrelsens ansvar för konkurrensfrågorna är att verka för att fastställda 
nationella mål inom detta politikområde får genomslag i länet. Konkur
rensfrämjandet är inte ett länsexpertområde, men är både en ny uppgift 
och av sådan betydelse att det motiverar en relativt omfattande redogörelse 
i detta sammanhang. 

I samband med den fördjupade prövningen lämnar länsstyrelserna syn
punkter och förslag om bl.a. de regionala utvecklingsfondernas roll i för
hållande till länsstyrelserna. Regeringen avser tillsätta en utredning för att 
överväga utvecklingsfondernas framtida ställning och roll som statens stöd
organ för små och medelstora företag i landet. Därvid bör prövas vilka 
verksarnhetsuppgifter fonderna skall ha liksom frågan om lämpliga huvud
män. 

1. Regional ekonomi och näringslivsutveckling 

Sammanfattning av slutsatser 

Länsstyrelserna är på regional nivå huvudansvariga för samordning 
av statens regionala utvecklingsinsatser. Med utgångspunkt i stats
makternas beslut om regionalpolitiken skall länsstyrelserna precisera 
och lägga fast mål och riktlinjer för det egna länet. Häri ingår att 
ange regionalpolitiska riktlinjer för såväl länsstyrelsens egna verk
samheter som för verksamheten hos andra statliga länsorgan och 
andra statliga myndigheter i länet. 

Det är viktigt att länsstyrelserna särskilt beaktar behovet av in
satser i stödområdena, glesbygderna och skärgården samt av läns
övergripande samarbete. 

Resultatbedömning och ferdjupad prövning 

Regeringen fördelar medel för regionala utvecklingsinsatser till länssty
relserna som får använda dessa för lokaliserings- och utvecklingsbidrag 
enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd och för 
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stöd till glesbygder enligt förordningen (1990:643) om glesbygdsstöd. 
Vidare får länsstyrelserna använda medlen för regional projektverksamhet 
och skall därvid beakta vad som sagts om inriktningen av medelsanvänd
ningen i prop. 1989/90:76 och tidigare propositioner samt särskilt vad som 
sagts i prop. 1991192:100 bil. 11. I den senare understryks bl.a. att pro
jekten skall ha ett tydligt regionalpolitiskt syfte och att den geografiska 
fördelningen bör avspegla den regionalpolitiska prioriteringen i länet. 
Länsstyrelserna får använda vissa medel för uppföljning av enskilda stöd
ärenden. Regleringsbrevet innehåller närmare föreskrifter för medelsan
vändningen. De flesta länsstyrelser får även bevilja statlig kreditgaranti till 
företag i glesbygder enligt nämnda glesbygdsstödsförordning. 

Enligt regeringens särskilda direktiv till länsstyrelserna i den fördjupade 
prövningen skall länsstyrelserna i en tvärsektoriell analys redovisa området 
näringsliv och infrastruktur. 

Länsstyrelserna redovisar i de särskilda rapporterna och i den fördjupade 
anslagsframställningen ett omfattande material om förhållandena i sina re
spektive län och om sitt arbete med näringsliv och infrastruktur. Vidare 
har länsstyrelserna i särskild ordning också lämnat underlag i anslagsfram
ställningarna om de regionala utvecklingsmedlen. Glesbygdsmyndigheten 
har kartlagt och analyserat länsstyrelsernas glesbygdsstödsområden. Nä
rings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) har gjort en sammanställning 
av länsstyrelsernas fördjupade anslagsframställningar med avseende på den 
regionala utvecklingsverksamheten. 

Länsstyrelserna har lämnat omfattande redovisningar av den regionala 
utvecklingsverksamheten. Vad gäller de av länsstyrelserna formulerade 
verksamhetsmålen är dessa mer eller mindre preciserade. En del länssty
relser, t.ex. Länsstyrelsen i Västerbottens län, tar upp behovet av precise
ringar och säger att verksamhetsid6, mål och strategisk planering behöver 
preciseras och läggas fast för att man skall få. en grund för uppföljning och 
resultatanalys. Länsstyrelsen i Västmanlands län har utarbetat en särskild 
mätmetod för länsstyrelsens verksamhetsmål i vilken detaljerade mål an
givits. 

I detta sammanhang tar länsstyrelserna också upp viktiga utvecklings
frågor för framtiden. De flesta betonar betydelsen av satsning på infra
strukturen för att skapa goda förutsättningar för såväl näringsliv som in
vånare i regionerna. Särskilt betonas kommunikations- och utbildnings

frågorna. 
Betydelsen av de senare frågorna kan också utläsas när det gäller vilka 

sektorer länsstyrelserna prioriterar i sitt utvecklingsarbete. Så gott som 
samtliga län har då angett dessa båda sektorer som prioriterade. Samtidigt 
måste konstateras att bredden i utvecklingsarbetet är stor, och antalet 
prioriterade sektorer så stort att det i vissa fall kan vara svårt att avgöra 
var den verkliga tyngdpunkten ligger. Exempel på andra viktiga områden 
är landsbygdsutveckling, kvinnornas situation och möjligheter på arbets
marknaden samt industri- och näringslivsutveckling. Mot bakgrund av 
utvecklingen på arbetsmarknaden sedan . anslagsframställningarna skrevs 
kan det senare området väntas få. än större tyngd i länsstyrelsernas arbete. 
Många län har för övrigt rent allmänt påpekat svårigheten att bedöma den 

regionala utvecklingen de närmaste åren. Så gott som alla län har också 
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tagit upp internationaliseringen och ett närmande till EG som en av de 
viktigaste framtidsfrågorna. 

Den nämnda svårigheten att i många fall urskilja verkliga prioriteringar 
pekar på behovet av ett mera konsekvent bedrivet programarbete som 
skulle kunna effektivisera det regionala utvecklingsarbetet. Några länssty
relser påpekar också att inriktningen successivt har förändrats i denna 
riktning. Vid en del andra länsstyrelser, t.ex. Länsstyrelsen i Kronobergs 
län, pågår ett arbete med att se över utvecklingsstrategin för länet. 

De flesta länsstyrelser gör geografiska prioriteringar av sina åtgärder. 
Det kan gälla stödområdeskommuner, glesbygdsområden eller på annat sätt 
utpekade länsdelar. Endast några länsstyrelser i södra delen av landet har 
avstått från en medveten geografisk prioritering. 

Så gott som samtliga länsstyrelser redovisar hur de bedriver uppfölj
nings- och utvärderingsarbetet av de regionalpolitiska insatserna. Flera 
länsstyrelser betonar betydelsen härav och att utvecklingsarbete på området 
pågår. Några län framhåller behovet av programarbete. Med klarare 
och operationaliserbara mål ges bättre möjligheter till uppföljning och 
utvärdering, vilket effektiviserar arbetet. I flera fall efterlyses mera 
vägledning och metodutveckling från centralt håll. I detta sammanhang 
vill jag erinra om det utvärderingsarbete på det regional- och glesbygds
politiska området som bedrivs av NUTEK och Glesbygdsmyndigheten. 

Vad gäller företagsamheten betonar de länsstyrelser som berörts av 
tjänsteföretagslokaliseringar hur effektivt detta sätt har varit för att 
åstadkomma regional utveckling. Vikten av tillgång till regionalpolitiska 
stödinsatser på företagssidan understryks också. Förslag till förändringar 
av de regionalpolitiska stödformerna m.m. är få och kommer att be
redas inom Arbetsmarknadsdepartementet. 

Slutligen har jag noterat av länsstyrelsernas resursredovisningar i de 
fördjupade anslagsframställningarna, vilka sammanställts av Statskonto
ret, att sakanslag till viss del används för att finansiera löner och övriga 
förvaltningskostnader. Av sammanställningarna framgår att detta före
kommer i störst omfattning inom området Regionalekonomi. 

Med anledning av dessa uppgifter finns det anledning att erinra om att 
regeringen i bestänunelserna för användningen av anslaget Regionala ut
vecklingsinsatser bl.a. angett att medlen inte får användas för tillsvida
reanställningar hos länsstyrelserna. Medlen får inte heller användas för 
administration eller på annat sätt finansiera verksamhet inom länsstyrel
sen som bör belasta förvaltningsanslaget. 

Att en del länsstyrelser ändå använt sina medel för regionala utveck
lingsinsatser på icke avsett sätt torde delvis kunna förklaras av att sak
anslaget och därmed ärendemängden växte kraftigt under 1980-talet, 
utan att någon motsvarande ökning skedde av personalresurserna. Inte 
minst i de s.k. skogslänen med stora sakanslag har det då ibland blivit 
svårt att använda de regionalpolitiska medlen på effektivast möjliga sätt. 

Regeringen har under de senaste åren i särskild ordning medgett att 
länsstyrelserna får använda ett visst mindre belopp för att förbättra 
uppföljningen av enskilda beslut, men har i övrigt föreskrivet att medel 
inte får användas för administration eller på annat sätt finansiera tjänster 
inom länsstyrelsen som bör belasta förvaltningsanslaget. Någon ändring 
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av denna inställning är inte aktuell. Tvärtom vill jag understryka be
tydelsen av att länsstyrelserna följer gällande riktlinjer. Om en länssty
relse anser att de regionalpolitiska insatserna av resursbrist på förvalt
ningsanslaget inte kan genomföras på ett tillfredsställande sätt får detta 
inte lösas genom tänjning av reglerna för sakanslaget. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis vill jag framhålla att länsstyrelsernas arbete med 
regional utveckling bör ha en klar strategisk inriktning, baserat på ett 
väl förankrat programarbete. Strategin bör utarbetas så att den får ge
nomslag på såväl de områden som länsstyrelsen själv svarar för som på 
andra aktörer i länet. 

Samarbete med olika sektorer är av grundläggande betydelse, både 
när det t.ex. gäller att få till stånd samarbete mellan olika organ som 
svarar för service i glesbygd och när det gäller inriktningen av verk
samheter som har stor betydelse för utvecklingen av infrastrukturen i 
vid mening. 

Många strategiska frågor rör flera län. Behovet av länsövergripande 
samarbete bör därför framhållas. 

Geografiska prioriteringar och inriktningen av åtgärderna bör baseras 
på en ingående kunskap om situationen och förutsättningarna i länets 
olika delar. 

Användningen av medlen för regionala utvecklingsinsatser, det s.k. 
länsanslaget, bör så långt möjligt styras av initiativ och vara förankrad 
i strategin. Behovet av uppföljning bör starkt understrykas. 

2. Kommunikationer 

Sammanfattning av slutsatser 

Länsstyrelsens uppgifter på kommunikationsområdet är främst att 
- verka för att de nationella målen fär genomslag på den regionala 
nivån utifrån en helhetssyn om framtida strategiska behov 
- göra avvägning mellan regionala och lokala intressen samt avväg
ning mellan trafikslag 
- delta i planering av infrastruktur samt svara för beredning och 
beslut som rör investeringar i länstrafikanläggningar (L TA) 
- ansvara för och regionalt samordna olika organs insatser för tra
fiksäkerhetens främjande 
- ägna ökad uppmärksamhet åt tillståndsgivningen inom den yrkes
mässiga trafiken samt åt uppföljningen av lämpligheten hos dem som 
fått trafiktillstånd. 
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Resultatbedömning och fiJrdjupad prövning 

Enligt reformen om samordnad länsförvaltning fick de nya länsstyrelserna 
ett vidgat ansvar inom kommunikationsområdet i vid mening. De skall ha 
ett sammanhållet ansvar för såväl beredning som beslut som rör investe
ringar i regionala trafikanläggningar. Länsstyrelserna fick också ett vidgat 
ansvar inom trafiksäkerhetens område. Länsstyrelserna har även ansvar för 
bil- och körkortsregister och frågor rörande den yrkesmässiga trafiken. 
Dessa frågor behandlas under avsnittet övriga förvaltningsuppgifter. 

Enligt de särskilda direktiven till den fördjupade prövningen av länssty
relserna skall det göras en samlad analys av området näringsliv och infra
struktur. Arbetet med infrastrukturfrågorna inom kommunikationsområdet 
utgör en viktig del härav. I den särskilda rapporten och den fördjupade 
anslagsframställningen skulle länsstyrelsen ange lämpliga resultatmått samt 
göra kvalitativa bedömningar av insatserna inom området. 

De flesta länsstyrelser har dock haft svårt att finna lämpliga resultatmått 
inom kommunikationsområdet. Resultatredovisningarna innehåller snarare 
verbala beskrivningar av projekt, utredningar etc. som genomförts än kon
kreta och jämförbara mått. En förklaring till svårigheterna med att kvanti
fiera resultaten är att kommunikationsområdet är ett område av samver
kansnatur. Länsstyrelsen är oftast bara en part bland flera i ett projekt. 
Sådant utvecklingsarbete rymmer i sig problematiken med att lyfta ut och 
beskriva värdet av den egna insatsen. 

Flertalet länsstyrelser anger kommunikationsområdet som en central 
sektor i det strategiska och framtidsinriktade arbetet. Man framhåller dock 
de bristande resurserna som ett hinder för önskvärda infrastrukturredovis
ningar. När det gäller länstrafikanläggningarna måste förändringsarbetet, 
med hänsyn till de tillgängliga investeringsmedlen, ses på mycket lång 
sikt. 

Slutsatser 

Verksamhetsinriktningen på detta område ligger fast. Länsstyrelsens upp
gift att verka för att de nationella målen får genomslag på den regionala 
nivån innefattar på kommunikationsområdet såväl övergripande planerings
och utvecklingsuppgifter som trafiksäkerhetsarbete. 

Ur regeringens synvinkel har länsstyrelserna en viktig roll att spela 
genom att göra regionala avvägningar mellan frågor som gäller fysisk 
planering, miljö, försvar/beredskap etc. Länsstyrelsernas kompetens och 
delaktighet i beslutsprocessen skall garantera att de regionala aspekterna 
blir belysta. 

Tendensen att skapa större regionala organisationer bland övriga myn
digheter på det infrastrukturella området ställer krav på länsstyrelserna att 
utveckla samarbetet över länsgränserna inom kommunikationsområdet. 

Arbetet med mål- och resultatstyrning bör fortgå även inom kommuni
kationsområdet. En viktig del därvid är att formulera mål för det regionala 
arbetet samt att utveckla metoder för uppföljning och utvärdering. 
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Även yrkestrafikfrågor är en viktig uppgift på kommunikationsomi-ådet. 
Under rubriken övriga förvaltningsuppgifter behandlar jag vikten av en 
ökad tillsyn från länsstyrelsens sida. 

3. Utbildning 

Sammanfattning av slutsatser 

Länsstyrelserna skall anlägga en helhetssyn på utbildningssystemet i 
ett regionalt utvecklingsperspektiv. Länsstyrelserna har en viktig roll 
i dialogen med bl.a. näringsliv och kommuner i en utbildningsplane
ring som främjar regional utveckling. 

Länsstyrelserna skall särskilt 
- förse universitet och högskolor med planeringsunderlag 
- medverka till att kommunernas ställningstagande vid dimensio-
nering och lokalisering av gymnasieutbildning sätts in i ett övergri
pande regionalt perspektiv 
- samverka över länsgränserna 
- initiera samverkansprojekt med regionalpolitisk inriktning. 

ResultatbediJmning och fördjupad prövning 

Länsstyrelsens ställning på utbildning50mrådet har i och med reformen om 
samordnad länsförvaltning stärkts med en Jänsexpert. 

De utbildningspolitiska målen för den högre utbildningen har av stats
makterna slagits fast i propositionen Universitet och högskolor - Frihet för 
kvalitet (prop. 1992/93: 1, bet. 1992/93:UbU3, rskr. 1992/93: 103). På 
högskoleområdet har länsstyrelserna till uppgift att bidra med planerings
underlag som kan användas av högskolemyndigheterna i deras arbete. På 
arbetsmarknadsutbildningens område har länsstyrelsernas roll vidgats och 
förtydligats genom ett reglerat och utvecklat samrådsförfarande vid beslut 
om arbetsmarknadsutbildning som är av längre varaktighet och betydande 
omfattning. 

Länsstyrelsernas uppgifter på. skolområdet har i proposition Ansvaret för 
skolan (prop. 1990/91: 18, bet. 1991/92:UbU4, rskr. 1991192:76) pekats ut 
att gälla utbildningsplanering för regional utveckling där samtliga länssty
relser få.r viktiga uppgifter. Länsstyrelserna skall anlägga en helhetssyn på 
utbildningssystemet i ett regionalt utvecklingsperspektiv. 

I proposition 1991/92: 100 bil. 9 framhålls behovet av förändringsarbete 
i utbildningsväsendet i samband med den snabba förvandlingen från in
dustrisamhälle till kunskapssamhälle. Kvalitetskravet främjas genom en 
ökad må.ngfald av lösningar. Regeringen slå.r fast att regering och riksdag 
har det övergripande ansvaret för att det finns tillgå.ng till utbildning på. 
lik-värdiga villkor i alla delar av landet. 

Den statliga regleringen av nuvarande gymnasieorter upphör den 1 juli 
1993 (prop. 1990/91:85, bet. 1990/9l:UbU16, rskr. 1990/91:356). Ett 
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beslut om nyetablering av en ny gymnasieskola måste föregås av en nog
grann analys av utbildningsbehovet utifrån ungdomarnas intresse, arbets
marknadens struktur och regionens totala utbildningsbehov. Regeringen 
framhåller att länsstyrelserna har en viktig uppgift när det gäller utbild
ningsplanering för regional utveckling. Detta arbete kräver en fortlöpande 
dialog med kommunerna. Länsstyrelserna kan därigenom medverka till att 
kommunernas ställningstagande sätts in i ett övergripande regionalt pers
pektiv. 

Enligt de särskilda direktiven till länsstyrelserna för fördjupad prövning 
skall länsstyrelserna bl.a. redovisa insatser och resultat inom området 
utbildning samt åtgärder för att bygga upp den egna kompetensen. 

Länsstyrelserna redogör i många fall för läget i länet och de nationella 
mål som är styrande för länsstyrelsens verksamhet. Bl.a. i propositionen 
Näringspolitik för tillväxt (prop. 1990/91: 87) framhålls satsningar på 
infrastruktur däribland forskning och utbildning. Regionala mål för länets 
utveckling finns i flertalet fall återgivna. Länsstyrelserna visar ett stort 
engagemang för utveckling av länets och regionens universitet och hög
skolor. I verksamhet som syftar till att främja och påverka utvecklingen 
inom en viss samhällssektor är det svårt att utveckla tillfredsställande 
resultatmått. Ofta är effektkedjorna långa och osäkra. Flera samhällsaktör
er ä.r också involverade såsom det i hög grad är på utbildningsområdet. 
Länsstyrelserna redovisar framför allt sådan verksamhet genom verbala 
beskrivningar. 

Slutsatser 

Länsstyrelsens verksamhetsinriktning inom utbildningsområdet ligger fast. 
Det bör dock särskilt framhållas att länsstyrelsens roll är att anlägga en 
helhetssyn på utbildningssystemet i ett regionalt utvecklingsperspektiv. 
Länsstyrelsen kan bidra till högskolans planeringsarbete genom att ta fram 
underlag för högskolans ställningstagande i lokaliserings- och inriktnings
frågor. Länsstyrelsen kan medverka till att kommunernas ställningstagande 
vid dimensionering och lokalisering av gymnasieutbildning sätts in i ett 
övergripande regionalt perspektiv. Beträffande beslut om arbetsmarknads
utbildning kan det nämnas i detta sammanhang att länsarbetsnämnden skall 
samråda med länsstyrelsen om beslut som rör arbetsmarknadsutbildningens 
inriktning, lokalisering och dimensionering. För att länsstyrelsen skall 
kunna fylla rollen som dialogpartner med olika utbildningsaktörer är det 
viktigt att länsstyrelsen besitter egen och god kompetens på utbildningsom
rådet. För att utbildningsresurserna skall nyttjas så effektivt som möjligt är 
det angeläget att länsstyrelserna samverkar över länsgränserna. 
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4. Konkurrensfrämjande åtgärder 

Sammanfattning av slutsatser 

Länsstyrelserna skall särskilt 
- uppmärksamma förhållanden som tyder på överträdelser av kon
kurrensbestämmelserna 
- lämna förslag till och följa upp avregleringsåtgärder 
- uppmärksamma olika typer av hinder för effektiv konkurrens i 
offentlig förvaltning och lämna förslag till åtgärder för att undanröja 
dessa 
- se till att ett konkurrensinriktat synsätt tar genomslag vid regel
tillämpningen inom länsstyrelsen samt hos regionala och lokala organ 
- informera om nya regler på konkurrensområdet. 

Ett näringsliv som är grundat på fri företagsamhet, sund konkurrens och 
enskilda ägarformer ger de bästa förutsättningarna för fortsatta ekonomiska 
framsteg. Det statliga engagemanget och det selektiva bransch- och före
tagsstödet på vissa områden har avvecklats eller minskats. Näringspolitiken 
skall ange ramarna och fasta spelregler för näringsverksamheten. Den 
koncentreras till fem huvudområden, nämligen småföretagspolitik, privati
sering, konkurrenspolitik, forskning och utveckling samt energipolitik. 
Chefen för Näringsdepartementet har tidigare i dag närmare redogjort för 
näringspolitikens innehåll. 

Konkurrensen är ett viktigt medel för att öka tillväxten i ekonomin och 
därigenom välfärden. Konkurrensen är otillräcklig inom viktiga delar av 
den svenska ekonomin. En offensiv konkurrenspolitik som ökar konkur
renstrycket i såväl privat som offentlig verksamhet är därför mycket an
gelägen. Frihandel, avreglering, ökad konkurrens inom offentlig sektor, 
tydliga och fasta regler för aktörerna på marknaden samt en effektiv kon
kurrenspolitik är viktiga inslag i regeringens politik för ökad och effektiva
re konkurrens. Chefen för Näringsdepartementet har tidigare i dag utveck
lat vilka åtgärder regeringen har vidtagit på konkurrensområdet (bilaga 
13). 

Regeringen tog i 1992 års budgetproposition initiativ till den förändring 
av myndighetsorganisationer på konkurrensområdet, som trädde i kraft den 
1 juli 1992. Då bildades det nya Konkurrensverket med uppgift att verka 
för effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för 
konsumenterna. Arbetet omfattar tillämpningen av EES-avtalets konkur
rensbestämmelser och tillämpningen av den svenska konkurrenslagen, 
avregleringsförslag, förslag till åtgärder för ökad konkurrens inom offent
lig sektor, uppföljande utredningar om genomförda avregleringar m.m. 
samt information och opinionsbildning. Länsstyrelserna fick från och med 
den 1 juli 1992 uppgifter inom konkurrensområdet. Redovisningen av 
länsstyrelsernas verksamhet omfattar inte perioden efter den 1 juli 1992. 
Underlag för en fördjupad prövning och resultatbedömning saknas därför. 
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Det finns dock förutsättningar att nu göra vissa preciseringar av länsstyrel
sernas uppgifter på konkurrensområdet. 

Slutsatser 

Med utgångspunkt i sina övergripande uppgifter bör länsstyrelserna verka 
för effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för 
konsumenterna. Den breda ansats som regeringen har på konkurrensområ
det, och som varit styrande vid precisering av uppgifterna för den centrala 
nivån, bör också återspeglas i länsstyrelsernas konkurrensfrämjande arbete 
för att de nationella målen skall få genomslag i länet. Förekomsten av 
effektiva konkurrensförhållanden är generellt sett en väsentlig förutsättning 
för den regionala ekonomiska utvecklingen vilket är naturligt för länssty
relserna att beakta i sitt arbete med konkurrensfrågor. 

Länsstyrelsernas ändrade uppgifter på konkurrensområdet har inneburit 
att priskontorsverksamheten upphört och att länsstyrelserna i stället fått 
konkurrensfrämjande uppgifter. Ekonomiska resurser för den tidigare 
priskontorsverksamheten ligger i huvudsak kvar hos länsstyrelserna och 
bör kunna användas för de nya konkurrensfrämjande uppgifter man nu 
tilldelats. Dessa är dock av sådant slag att de ställer krav på kvalificerad 
juridisk och ekonomisk kunskap. 

En höjd ambitionsniv~ inom konkurrensområdet bör vara möjlig också 
med hänsyn till att länsstyrelserna fått minskade uppgifter i fråga om ut
ländska förvärv av företag och näringstillstånd för utländska medborgare. 

Av stor betydelse för att de konkurrenspolitiska målsättningarna skall 
kunna nås är att marknadens aktörer känner till syftena med politiken och 
innebörden av regelverket på området. Information om konkurrensfrågor 
är därför mycket angelägen särskilt under den omdaningsperiod vi för 
närvarande befinner oss i till följd av främst ett EES-avtal, den nya natio
nella konkurrenslagen och ansträngningarna att öka den konkurrensutsatta 
sektorn genom avreglering och konkurrens inom offentlig sektor. 

En mycket viktig uppgift för länsstyrelserna är därför att genom infor
mation och opinionsbildning verka för ett konkurrensinriktat synsätt. Sådan 
information kan riktas såväl inåt som utåt. Näringslivet och näringslivets 
organisationer i länet, kommunala förvaltningar, landstingen och regionala 
statliga myndigheter är viktiga målgrupper. Genom ett regeringsuppdrag 
har länsstyrelserna fått uppgiften att informera om EES-avtalets kon
kurrensregler. lnformationsuppgiften framdeles kommer att bli bred och 
bl.a. omfatta konkurrenspolitiken i allmänhet, regelverket på konkurrens
området, utvecklingen av rättspraxis såväl i Sverige som EG och EES, 
frågor om tillämpningen av offentliga regler samt hur inslaget av kon
kurrens skall kunna öka i offentlig verksamhet. 

Länsstyrelserna kommer med hänsyn till sina kunskaper om rådande 
marknadsförhållanden regionalt och nära kontakter med aktörerna på mark
naden att kunna göra värdefulla insatser inom ramen för den nya kon
kurrens/agen som avses träda i kraft den 1 juli 1993. Viktiga uppgifter för 
länsstyrelserna bör vara att systematiskt uppmärksamma förhållanden som 
tyder på överträdelser av konkurrensbestämmelserna, undersökningar inom 

4 Riksdagen 1992/93. I sam/. Nr 100. Bi/11io;a /./ 
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ramen för enskilda ärenden och uppföljning av beslut som fattats med stöd 

av lagen. 
Länsstyrelserna har i sin verksamhet beröring med och stor kunskap om 

många offentliga regelverk, både sådana som tillämpas av länsstyrelserna 
själva och regler som tillämpas av annan myndighet, exempelvis statliga 
förvaltningsmyndigheter och kommunala myndigheter. Länsstyrelserna har 
därför en viktig uppgift att fylla på avregleringsområdet. Länsstyrelserna 
har till uppgift att årligen till regeringen redovisa vilka regleringar som bör 
modifieras eller avskaffas. En motsvarande uppgift att uppmärksamma 
regeringen på regleringar som hämmar en effektiv konkurrens är naturlig 
för länsstyrelserna som ett led i det konkurrensfrämjande arbetet. Avregle
ring och regelreformering pågår vidare på områden som har en nära an
knytning till länsstyrelsernas verksamhet. Det är därför naturligt att läns
styrelserna har en roll när det gäller uppföljningen av genomförda regle
ringar. Detta är också en uppgift för Konkurrensverket centralt och det 

torde i vissa fall kunna bli aktuellt att verket lägger ut utredningsuppdrag 

på länsstyrelserna. 
Länsstyrelserna tillämpar i egenskap av statligt förvaltningsorgan själva 

ett antal regleringar. En uppgift för länsstyrelserna blir givetvis att se till 

att ett konkurrensinriktat synsätt får genomslag vid den egna regeltillämp

ningen. 
Den offentliga sektorns expansion måste begränsas och krympande resur

ser användas effektivare. Genom att i ökad utsträckning utsätta offentlig 
verksamhet för konkurrens kan en bättre resurshushållning uppnås. En 
viktig uppgift för länsstyrelserna är att uppmärksamma olika former av 
hinder för en effektiv konkurrens i offentlig verksamhet. Länsstyrelserna 
har goda möjligheter att identifiera förekommande effektivitetsproblem. 
Som exempel kan nämnas att länsstyrelserna har tillsynsuppgifter av vari
erande omfattning gentemot kommunerna och därmed särskilt goda förut
sättningar att identifiera konkurrensbegränsande regler och verka för ett 
konkurrensinrik1at synsätt i kommunernas verksamhet. Även när det gäller 

landstingens verksamhet har länsstyrelserna en god inblick i sättet att 

organisera offenliga tjänster av olika slag och kan därmed värdera den 
rådande ordningen i ett konkurrensinriktat perspektiv. Frågor om kommu
nal upphandling och privata alternativ kommer att bli allt viktigare och ger 

länsstyrelserna tillsynsuppgifter som även innefattar kunskaps- och erfaren

hetsfönned ling. 
Min beskrivning visar att länsstyrelsernas uppgifter för att främja kon

kurrensen i stor utsträckning kommer att motsvaras av de uppgifter som 

centralt handhas av Konkurrensverket med ett undantag. Rättstillämpande 

uppgifter inom ramen för EES-lagen och konkurrenslagen samlas till den 

centrala nivån. Tungt vägande skäl talar mot en decentraliserad ordning. 
Länsstyrelserna bör ha en rapporteringsskyldighet till regeringen och 

Konkurrensverket. Det ankommer på regeringen att ange formerna för 

denna. 
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Areella näringar och veterinära frågor 

1. Lantbruk 

Sammanfattning av slutsatser 

Länsstyrelserna skall 
- medverka till en positiv utveckling av jordbruket och trädgårdsnä
ringen 
- fullgöra statens uppgifter på länsnivå när det gäller genomförandet 
av den nya livsmedelspolitiken 
- medverka i åtgärdsprograrnmen rörande miljöfrågorna inom jord
bruket 
- medverka i förberedelser och genomförande av en anslutning till 
EG. 

Resultatbedömning och ftJrdjupad prövning 

Länsstyrelsernas verksamhet rörande marknadsanpassning, omställning 
m.m. av jordbruksnäringen och åtgärder m.m. inom trädgårds- och rennä
ringen styrs av den reformering av livsmedelspolitiken, som riksdagen 
beslutade om i 1990 års beslut om en ny livsmedelspolitik (prop. 1989/90 
: 146, bet. 1989/90:IoU25, rskr. 1989/90:327). Utgångspunkten i beslutet 
är att jordbruket i princip skall vara underkastat samma villkor som andra 
näringar. Beslutet innebär att prisstödets roll som livsmedelspolitiskt medel 
starkt tonats ner medan medel för att nå målen angående miljö, landskaps
vård, regional fördelning och beredskap förstärkts. 

Omställningsperioden sträcker sig fram till och med budgetåret 1995/96. 
Under denna tid utgår särskilda medel för att underlätta anpassningen till 
de nya förutsättningarna. Verksamheten omfattar olika stödformer med 
åtföljande kontroller, rådgivning, utbildning och projektverksamhet. 

Särskilda riktlinjer till länsstyrelserna för genomförandet av den nya 
livsmedelspolitiken har utrardats inom områden för stödverksamhet, om
ställningsrådgivning etc. Praktiskt taget samtliga mätbara aktiviteter inom 
alla målområden har redovisats till Jordbruksverket, som samlat redovisar 
effekter av genomförda övergångsåtgäder i värderingsrapporten om den 
livsmedelspolitiska reformen. 

Vid sidan av omställningsarbetet av svenskt jordbruk, enligt det livsme
delspolitiska beslutet, har arbetsuppgifter enligt åtgärdsprograrnmen för 
miljöfrågorna inom lantbruket varit dominerande: miljöinriktad växtnä
ringsrådgivning, åtgärder för minskad bekämpningsmedelsanvändning, 
effektivisering av tillsynen enligt skötsellagen och förbättring av landskaps
vården. I rådgivningen betonas skötsellagens och miljöskyddslagens höjda 
miljökrav. 

Som ett led i arbetet med att öka omsättningshastigheten för fastigheter 
som förvärvas med hjälp av jordfonden har länsstyrelserna tagit fram en 
plan för avvecklingen av äldre innehav som skall vara genomförd inom en 
treårsperiod. 
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Länsstyrelserna ·söker integrera olika verksamhetsområden i arbetet för 
landsbygden. Stödet till jordbrukets omställning, glesbygdsstöd och land
skapsvårdsersättningar ger stora möjligheter till tvärsektoriellt arbete. 

Slutsatser 

Sveriges ansökan om medlemskap i EG ställer nya kav på livsmedelspoli
tiken, krav som inte ryms inom ramen för 1990 års beslut. Regeringens 
målsättning är att omställningen av jordbruket skall fullföljas och att Sveri
ge skall bli medlem i EG fr.o.m. den 1 januari 1995. 

En särskild kommission (Jo 1991:07) tillsattes i december 1991 för att 
förbereda en avstämning av 1990 års beslut om en ny livsmedelspolitik. 
Omställningskommissionen har avlämnat två delbetänkanden (SOU 1992: 
87) förslag om vegetabiliesektorn, livsmedelsexporten och den ekologiska 
produktionen samt (SOU 1992: 125) förslag om animaliesektorn. 

Kommissionens förslag innebär att åtgärder vidtas för att svensk livsme
delssektor skall närma sig de pris-, stöd- och kostnadsnivåer som gäller 
inom EG. 

Att behålla en fortsatt hög ambitionsnivå på det regionalpolitiska om
rådet är ett centralt mål för förhandlingarna inför ett EG-medlemskap. 
Sverige vill också behålla den höga ambitionsivå som vi har på bl.a. miljö, 
djurskydds- och hälsoområdet. 

Det varierande natur- och kulturlandskapet bör kunna bevaras genom att 
jordbrukets miljöbelastning minimeras. Det kan ske bl.a. genom att växt
näringsläckaget och användningen av bekämpningsmedel minskas. Åker
mark som inte används för produktion av livsmedel bör användas för pro
duktion av andra miljövänliga råvaror. Förutom biobränsle är råvaror för 
industriell produktion av olika slag av intresse. 

Följande tre utvecklingstendenser kommer således att dominera: 
- Omställningsarbetet av svenskt jordbruk. 
- Jordbrukets anpassning till EG-marknaden. 
- Miljöfrågorna inom jordbruket. 

2. Rennäring 

Sammanfattning av slutsatser 

Länsstyrelser med rennäring inom länet skall särskilt 
- utöva tillsyn beträffande antalet renar 
- utöva tillsyn så att naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen 
skyddas vid renskötseln 
- medge upplåtelse av jakt och fiske på statens mark ovanför od
lingsgränsen och på renbetesfjället samt av rätt att ta slöjdvirke på ett 

effektivt sätt. 
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Resultatbe<Wmning och fördjupad prövning 

Renskötseln bedrivs i Sverige i stort sett i hela Norrbottens, Västerbottens 
och Jämtlands län samt delar av Kopparbergs och Västernorrlands län. 

Samerättsutredningen har belyst frågan om renskötselns rättsliga ställning 
m.tl. frågor i betänkandena Samerätt och sameting (SOU 1989:41) och 
Samerätt och samiskt språk (SOU 1990:91). Naturvårdshänsyn vid rensköt
sel har behandlats av Naturvårdsutredningen (SOU 1990:38)~ 

Slutsatser 

Länsstyrelsens verksamhet på rennäringsområdet ligger för närvarande fast 
med bl.a. vissa tillsynsuppgifter. 

Regeringens bedömning av den nuvarande ordningen och länsstyrelsens 
uppgifter inom det nuvarande regelsystemet samt förslag till vissa ändring
ar framgår av propositionen Samerna och samisk kultur m.m. (prop. 
1992/93:32). 

3. Fiske 

Sanvnanfattning av slutsatser 

Viktiga uppgifter för länsstyrelserna på fiskets område är att 
- genom olika åtgärder medverka till att fiskeförutsättningarna för
bättras till gagn för både yrkesfisket och fritidsfisket 
- följa yrkesfiskets och vattenbrukets tillstånd och utveckling samt 
vidta eller föreslå de åtgärder som behövs för att åstadkomma en 
ändamålsenlig utveckling på dessa områden 
- främja en ändamålsenlig utveckling av fritidsfisket 
- verka för en god fiske- och miljövård. 

Resultatbe<Wmning och ftJrdjupad prövning 

Det övergripande målet för fiskepolitiken är att vi skall utnyttja våra vat
ten- och fisketillgångar på sådant sätt att de långsiktigt kan medverka till 
vår livsmedelsförsörjning och vårt välstånd i övrigt. 

EES-avtalet behandlar en rad väsentliga områden inom fiskerisektorn 
även om EFfA-staterna inte tar över EG:s regelverk på fiskets område 
och således inte heller ansluts till EG:s. gemensamma fiskeripolitik. I av
talet återfinns bl.a. tullättnader för fiskprodukter samt bestämmelser om 
statsstöd, gränsskydd, marknadsreglering och om direktlandningar av 
fiskefångst. 

Jordbruksdepartementet har i en promemoria (Ds 1992:70) om enklare 
fiskebestämmelser bl.a. föreslagit att rätten att bedriva yrkesfiske görs 
beroende av innehav av yrkesfiskelicens. Bakgrunden till det förslaget är 
bedömningen att det inte är förenligt med EES-avtalet att behålla nuvaran
de särregler för utländska medborgare när det gäller rätten att yrkesfiska 
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och rätten att registrera fiskebåtar här. Det föreslås också att länsstyrelser
nas befogenhet att meddela föreskrifter på fiskets område upphör. Prome
morian har remissbehandlats. Arbetet i Jordbruksdepartementet bedrivs 
med sikte på att en proposition i ämnena skall kunna föreläggas riksdagen 
under våren 1993. 

Arbetet på länsstyrelserna kännetecknas av varierande ärenden inom 
huvudgrupperna yrkesfiske, vattenbruk, fiskevård och fritidsfiske. Kontak
terna med avnämarna är omfattande, varför stora krav ställs på en ända
målsenlig rådgivning. 

Slutsatser 

För närvarande är inte någon förändring aktuell av länsstyrelsens inrikt
ning på fiskets område. Länsstyrelsen har att genom olika åtgärder med
verka till att fiskeförutsättningarna förbättras till gagn för både yrkesfisket 
och fritidsfisket. 

Länsstyrelsernas framtida uppgifter på fiskets område är delvis beroende 
av regeringens ställningstagande i frågor som behandlas i Jordbruksdepar
tementets promemoria om enklare fiskebestämmelser. 

4. Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära 

frågor 

Sammanfattning av slutsatser 

Viktiga uppgifter för länsstyrelserna är att inom länet 
- stödja den lokala livsmedelskontrollen och den närmare tillsynen 
på området 
- leda och samordna åtgärder mot vissa djursjukdomar samt utföra 
tillsyn enligt djurskyddslagen 
- svara för distriktsveterinärorganisationen och tillsynen av veteri
närverksamhet. 

Resultatbedömning och slutsatser 

Samhällets mål för den veterinära verksamheten har bl.a. kommit till 
uttryck i besluten om organisation och finansiering av djurens hälso- och 
sjukvård m.m. (prop. 1981182:122), om djurskyddslag (prop. 1987/88:93) 
och om livsmedelskontroll (prop. 1988/89:68). I betänkandet SOU 1992:88 
har länsstyrelsens uppgifter utförligt redovisats. 

Infonnation och utbildning är viktiga delar av verksamheten liksom 
tillsyn, rådgivning och service. Nya bestämmelser beträffande tillsynen 
enligt såväl djurskyddslagen som livsmedelslagen har krävt särskilda in
formationsinsatser till allmänhet och myndigheter. 

Som regional tillsynsmyndighet har länsstyrelsen omfattande kontakter 
med kommunerna som är lokala tillsynsmyndigheter. Att stödja kommu-
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nernas uppföljning av företagens egenkontrollprogram har också blivit en 
allt viktigare uppgift. 

Veterinärutredningens betänkande (SOU 1992:88) innehåller förslag som 
för den regionala organisationen kan innebära minskade arbetsuppgifter 
samtidigt som nya uppgifter tillkommer. Betänkandet är föremål för fort
satt beredning inom regeringskansliet. 

Av de särskilda rapporterna framgår att länsstyrelserna uppnått mer 
samordnade insatser inom djurskyddstillsyn, livsmedelskontroll och sjuk
domsbekämpning och att man nått väsentliga målgrupper med information 
inom respektive område. 

En god livsmiljö 

1. Planering för en god livsmiljö 

Övergripande mål 

Länsstyrelserna skall verka för att de nationella miljömålen tar ge
nomslag i länet samt vara pådrivande och samordnande för en hållbar 
samhällsutveclding i länet. 

Sammanfattning av slutsatserna 

Länsstyrelserna skall 
- föra ut innehållet i den nationella miljöpolitiken, samordna insat
serna samt successivt följa upp och utvärdera resultatet 
- arbeta förebyggande och sektorsövergripande i miljövårdsarbetet 
- verka för att olika miljöpolitiska instrument utvecldas hos kommu-
ner och myndigheter 
- utveclda dialogen med statliga myndigheter och kommuner 
- i samverkan med övriga aktörer utveclda de regionala miljöanaly-
serna till ett regionalt handlingsprogram för miljövården 

medverka i en utveckling inom länet av arbetet med miljökonse
kvensbeskrivningar 
- samordna arbetet med fysisk planering och naturresurshushållning 
med övriga frågor av betydelse för samhällsplaneringen. 

Resultatbedömning och fördjupad prövning 

En god livsmiljö är ett av de teman som valts ut för fördjupad analys i 
länsstyrelsernas särskilda rapporter för budgetåren 1993/94 - 1994/95. Jag 
finner att rapporterna visar att länsstyrelserna gör betydande insatser för 
att nationella miljömål skall få genomslag i arbetet för länets utveclding 
och på ett kompetent sätt bidrar till målet om en god livsmiljö. Tyngd
punkten i arbetet ligger i stor utsträckning i myndighetsutövning, dvs. 

beslut, tillsyn och kontroll med stöd av lagstiftning. Till följd av fortgåen-
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de decentralisering av bl.a. beslutsansvar till kommunerna redovisar flerta
let länsstyrelser en successiv förändring av arbetet med ökad inriktning 
mot aktiv rådgivning och kunskapsförmedling. Den samlade bedömningen 
är att omställningen av arbetet kommit olika långt på länsstyrelserna och 
att miljöfrågor i vid mening inte tillräckligt tydligt fått genomslag i läns
styrelsernas samlade verksamhet. 

Länsstyrelsernas resultatredovisningar inom området En god livsmiljö är 
omfattande och ett stort antal resultatmått har redovisats. De olika resul
tatmåtten ger en heterogen bild. 

Slutsatser 

De fortgående förändringarna av den nationella miljöpolitikens inriktning, 
som chefen för Miljö- och naturresursdepartementet senare i dag kommer 
att redogöra för, ger ramarna för inriktning och arbetsformer för länssty
relsernas miljöarbete. I arbetet för en hållbar samhällsutveckling fokuseras 
intresset alltmer på framåtsyftande och långsiktiga åtgärder, som förut
sätter såväl ökad samverkan mellan aktörer på olika nivåer som sektors
övergripande helhetslösningar. Viktiga inslag i de kommande årens miljö
arbete är att förebygga miljöproblem, utveckla kretsloppsprincipen, för
bättra miljön i tätorterna, bevara den biologiska mångfalden samt att främ
ja en god hushållning med naturresurser. Miljöns kulturvärden bör ägnas 
särskild uppmärksamhet. Miljöproblemens karaktär förutsätter ett ökat in
ternationellt samarbete samtidigt som det lokala och regionala miljöarbetet 
kommer alltmer i fokus. Det internationella samarbetet, bl.a. uppföljningen 
av besluten vid Rio-konferensen (FN:s konferens om miljö och utveckling, 
juni 1992), kommer att prägla miljöarbetet lokalt, regionalt och centralt. 

Länsstyrelsen bör känna ett stort ansvar för att olika miljöpolitiska in
strument samordnas i de kommande årens miljöarbete. Särskild tyngd bör 
läggas vid miljökonsekvensbeskrivningar, förebyggande samhällsplanering 
och regionala miljöanalyser. Länsstyrelsen bör särskilt medverka till att 
den pågående planeringen för investeringar i trafikanläggningar sker med 
hänsyn till kraven på en god livsmiljö. 

Ett framgångsrikt arbete för en god miljö förutsätter emellertid att miljö
frågor i vid mening integreras i länsstyrelsens arbete, så att deras betydelse 
för länets utveckling tydliggörs. En annan förutsättning är att länsstyrel
sens samlade resurser inom olika verksamhetsområden tas till vara och 
utvecklas i ett sektorsövergripande arbete i dialog med kommuner, myn
digheter, företag och organisationer. De regionala miljöanalyserna bör 
kunna utgöra en utgångspunkt för detta i syfte att ta fram regionalt hand
lingsprogram för en hållbar utveckling av länet. 

Jag finner vidare att arbetet med att införa resultatstyming nu behöver 
ges en tydligare inriktning när det gäller länsstyrelsernas verksamhet på 
miljöområdet. Ett utvecklingsarbete med det syftet bör därför påbörjas. I 
detta bör några länsstyrelser, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 
Boverket och Statskontoret delta. 
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2. Miljöskydd 

Sammanfattning av slutsatser 

Länsstyrelserna ansvarar för det regionala miljöskyddsarbetet i länet. 
I detta ingår bl.a. att 

- ansvara för att miljöskyddsarbetet integreras i övriga sektorer, 
bl.a. jordbruk, trafik, kulturmiljövård och regionalekonomisk utveck
ling 
- svara för en effektiv prövning och tillsyn enligt miljöskyddslag
stiftningen 
- länsstyrelserna kan överlåta tillsynsansvar till kommunerna 
- upprätta tillsynsprogram för tillsynsaktiviteterna i länet 
- ansvara för kalkningsverksamheten i länet 
- tillsammans med övriga berörda organ svara för övervakningen av 
tillståndet i miljön. 

Resultatbedömning och slutsatser 

Betydande insatser har gjorts när det gäller tillståndsprövningen enligt 
miljöskyddsförordningens B-lista. Fortfarande kvarstår prövning av många 
anläggningar. Detta gäller dock framför allt anläggningar med mindre 
miljöpåverkan. Ytterligare delegering av miljöslcyddsförordningens tillsyns
ansvar, framför allt avseende anläggningar på B-listan, bör övervägas. 
Beträffande kontrollprogram krävs ytterligare insatser av betydande om
fattning. Frågor angående ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter 
avseende tillståndsprövning och tillsyn är för närvarande under utredning. 
Både Miljöskyddskommitten (dir. 1989:04) och Utredningen om kommu
nernas arbete för en god livsmiljö (dir. 1991:01) behandlar dessa frågor. 
Regeringen avser att återkomma i denna fråga när utredningarna har avgett 
sina slutrapporter. 

Miljöproblemen orsakas inte bara av industrier och andra fasta anlägg
ningar utan också av diffusa utsläpp från t.ex. trafiken och jordbruket. 
Länsstyrelserna har en uppgift att sammanväga miljöproblem från olika 
samhällssektorer för att nå kostnadseffektiva lösningar. Här kan de regio
nala miljöanalyserna fylla en viktig uppgift. Recipientkontroll och olika 
samverkansorgan t.ex. vatten- och luftvårdsförbund bör också utnyttjas 
effektivt i detta arbete. 
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3. Naturvård 

Sammanfattning all sluJsatser 

Länsstyrelsernas verksamhet på naturvårdsområdet är inriktad på att 
verka pådrivande och samordnande för att bevara den biologiska 
mångfalden och upprätthålla ekosystemens långsiktiga funktion. 

Länsstyrelserna skall 
- verka för en anpassning av jordbrukets och fiskets verksamheter 
till de ekologiska förutsättningarna 
- planera och besluta om naturreservat, naturvårdsområden och 
andra skyddsformer enligt naturvårdslagen för att bevara särskilt 
störningskänsliga ekosystem 
- i samverkan med den regionala skogsbruksmyndigheten verka för 
en anpassning av skogsbruket till de ekologiska förutsättningarna 
- svara för tillämpning av samhällets ekonomiska styrmedel i syfte 
att bevara biologisk mångfald 
- i sin verksamhet lägga särskild vikt vid utbildning och kunskaps
spridning till brukarna inom de areella näringarna och till samhälls
planerarna 
- utveckla och fördjupa samarbetet med kommunerna. 

Resultatbedömning och sluJsatser 

Decentraliseringen inom naturvårdsområdet har påbörjats och bör drivas 
vidare. När det gäller skötseln av naturvårdsobjekt har Naturvårdsverket 
börjat inrikta sig på ett policyskapande, stödjande och utvärderande arbets
sätt. Naturvårdsverket bör fortsätta detta arbete och utveckla det ytterliga
re. Beträffande förvaltningen av fastigheter på naturvårdsfonden pågår en 
decentralisering från Naturvårdsverket till länsstyrelserna. 

För att det skall vara möjligt att tillämpa ett mål- och resultatorienterat 
arbetssätt som medger decentralisering från central till regional nivå är det 
samtidigt viktigt att länsstyrelserna genomför uppföljningsprogram på läns
nivå. Länsstyrelserna bör även ges ett ökat ansvar för planering och upp
följning av naturvårdsarbetet i stort. De bör mer aktivt delta i arbetet med 
att utforma ett miljöanpassat skogs- och jordbruk samt fiske i kombination 
med ett större ansvar för planering av insatser för att bevara hotade arter 
och naturtyper. Ett kommunalt engagemang i naturvårdsarbetet bör efter
strävas. 
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4. Planväsende, hushållning med naturresurser och 

bostads försörjning 

Sammanfattning av slutsatser 

Länsstyrelserna har ett grundläggande ansvar att verka för att natur
resurslagens hushållningsbestämmelser får genomslag vid beslut som 
rör mark- och vattenanvändningen. 

Länsstyrelserna skall särskilt 
- verka för att ett allsidigt beslutsunderlag samt planerings- och be
slutsprocesser utvecklas 
- utveckla miljökonsekvensbeskrivningar i det förebyggande miljö
arbetet 
- aktivt företräda och samordna statens intressen och därvid utveck
la samver~ och dialog med berörda statliga myndigheter 
- utveckla arbetsformerna för samverkan med kommunerna i den 
fysiska planeringen 
- medverka till att kommunernas fysiska planering utnyttjas i det 
förebyggande miljöarbetet och i arbetet för en god livsmiljö. 

Resultatbedömning och fiJrdjupad prövning 

Länsstyrelserna har i enlighet med direktiven bl.a. redovisat initiativ av 
betydelse för natur- och kulturmiljön och hushållningen med naturresurser 
i länet, insatser i fråga om kunskapsförsörjning till den kommunala över
siktsplaneringen samt erfarenheter av tillämpningen av naturresurslagen, 
NRL. 

Boverket har i sin rapport Erfarenheter av översiktsplanearbetet (juni 
1992) redovisat sin syn på resultatet av de första översiktsplanerna och 
därvid särskilt behandlat länsstyrelsens medverkan i kunskapsförsörjning 
m.m. Riksrevisionsverket har i rapporten (F 1992:32) Staten och den 
fysiska planeringen bl.a. granskat länsstyrelsens förutsättningar att före
träda statens intressen i den fysiska planeringen. 

Jag bedömer att länsstyrelserna genom tillämpning av lagstiftning och 
övriga instrument medverkat till att främja en långsiktigt god hushållning 
med naturresurser och att säkerställa natur- och kulturvärden av betydelse 
i ett nationellt perspektiv. Länsstyrelserna har vidare genom samverkan 
med statliga myndigheter och rådgivning till kommunerna bidragit till 
kunskapsuppbyggnaden i kommunernas översiktsplanering. Flera länssty
relser har emellertid pekat på svårigheter och hinder i arbetet att på ett 
lämpligt och effektivt sätt bidra i kunskapsförsörjningen och företräda 
statens intressen i den kommunala planeringen. Även Boverket har i sin 

rapport tagit upp oklarheter i ansvarsfördelningen mellan länsstyrelserna, 
centrala statliga myndigheter och kommunerna. 
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Slutsatser 

Länsstyrelserna har ett grundläggande ansvar att verka för att den fysiska 
planeringen utnyttjas i det förebyggande miljöarbetet. De nännaste åren 
kommer inriktningen att gälla bl.a. att främja en förnuftig lokalisering av 
bebyggelse och infrastruktur samt hänsynstagande till naturens kretslopp. 
Stor vikt kommer att behöva läggas vid en planering för livsmiljön i tätor
terna. 

I frågor som rör mark- och vattenanvändning är det angeläget att länssty
relserna lägger ökad tyngd vid ansvaret att företräda och samordna statens 
intressen. Ansvaret förutsätter en utvecklad samverkan och dialog· med 
berörda statliga myndigheter såväl i uppbyggnadsskedet av kunskap som 
inför ställningstaganden och beslut. Av särskild betydelse är formerna för 
förankring av de anspråk som myndigheterna hävdar som riksintresse eller 
av ställningstaganden som berör dessa. Dessa frågor liksom länsstyrelsens 
ansvar att hålla en aktuell förteckning över berörda riksintressen kommer 
inom kort att regleras i en särskild förordning. 

Kommunernas översiktsplanering kan i hög grad bidra till att förebygga 
miljöproblem och säkerställa en långsiktigt god hushållning med naturre
surserna. ÖVersiktsplaneringen kan även fungera som ett led i lokal hållbar 
utveckling av tätorter och landsbygd. Länsstyrelserna bör aktivt stödja 
kommunerna i arbetet och verka för att översiktsplaneringen utvecklas som 
ett miljöpolitiskt instrument. Tyngdpunkten i länsstyrelsernas medverkan i 
kommunernas fysiska planering bör även fortsättningsvis inriktas mot 
rådgivning i övergripande frågor och medverkan i översiktsplaneringen. 
Länsstyrelserna bör även i samverkan med kommunerna verka för en ökad 
miljöhänsyn vid planläggning och beslut. 

Länsstyrelserna har ett grundläggande ansvar att verka för att natur
resurslagens hushållningsbestämmelser får genomslag vid beslut som rör 
mark- och vattenanvändningen. Detta innebär bl.a. att verka för att ett 
allsidigt beslutsunderlag som belyser olika intressen och anspråk samt att 
ändamålsenliga planerings- och beslutsprocesser utvecklas som medger 
avvägningar. Arbetet med att utveckla miljökonsekvensbeskrivningar som 
metod att ge e.n samlad bild av konsekvenser för miljön, naturresurserna 
och hälsa bör drivas vidare. I detta sammanhang vill jag särskilt betona 
länsstyrelsens medverkan i att utveckla underlag för beslut inför de när
maste årens investeringar i vägar och järnvägar. 
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5. Kulturmiljövård 

Sammanfattning av slutsatser 

Länsstyrelserna skall särskilt 
- svara för den statliga kultunniljövårdens direkta medverkan i 
markanvändningsplaneringen 
- göra kulturmiljövårdens intressen kända, förstådda och respektera
de av dem som deltar i planeringen av den byggda miljön 
- arbeta med kulturlandskapets långsiktiga förvaltningsfrågor och 
stöd till de svenska jordbruksföretagens möjligheter att upprätthålla 
landskapets traditionsinnehåll 
- ansvara för frågor om enskilda kulturmiljöer och kultunninnen 
- göra sådana avvägningar att intressena för infrastrukturinveste-
ringar kan förenas med värnet av en god kulturmiljö 
- utveckla det egna sektorsövergripande arbetet för att åstadkomma 
en god livsmiljö 
- ge kulturmiljöområdet sådan tyngd i organisationen att uppgifterna 
kan bedrivas i enlighet med det vidgade ansvar länsstyrelserna ges på 
området. 

Resultatbedömning och fördjupad prövning 

Kulturmiljövårdens övergripande mål sammanfattas i regeringens proposi
tion (1987/88:104, bet. 1987/88:KrU21, rskr. 1987/88:390) med att den 
skall bevara och levandegöra kulturarvet, syfta till kontinuitet i utveck
lingen av den yttre miljön, främja den lokala kulturella identiteten, möta 
hoten mot kulturmiljön samt bidra till att öka medvetenheten om estetiska 
värden och historiska sammanhang. 

Dessa formuleringar sammanfattar de krav som generellt ställs på en god 
kulturmiljövård. Chefen för Kulturdepartementet har emellertid tidigare i 
dag i sin anmälan av frågor om kulturmiljövård och av Riksantikvarieäm
betets fördjupade anslagsframställning valt att sammanfatta de kulturmiljö
vårdande huvuduppgifterna för den kommande treårsperioden under tre 
rubriker, nämligen att 
- värna om kulturarvet och utveckla den kulturella identiteten, 
- utveckla formerna för förvaltningen av kultunniljöer och 
- medverka i arbetet med en god livsmiljö. 

I korthet svarar dessa uppgifter mot behovet att i samhällets olika delar 
öka kunskaperna om och förståelsen för kulturarvet. De understryker också 
betydelsen av att det nu byggs upp stabila system för förvaltningen av 
olika typer av kulturmiljöer och kulturegendomar. För länsstyrelsernas del 
kan här särskilt nämnas kulturlandskapets långsiktiga förvaltningsfrågor 
och stöd till de svenska jordbruksföretagens möjligheter att upprätthålla 
landskapets traditionsinnehåll. 

Uppgifterna syftar slutligen på arbetet med att göra kulturmiljövårdens 
intressen kända, förstådda och respekterade av dem som deltar i planering-
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en av den byggda miljön. Länsstyrelserna svarar för den statliga kultur
miljövårdens direkta medverkan i markanvändningsplaneringen. Det behov 
som nu finns av att göra kraftfulla investeringar i infrastruktur runt om i 
landet ökar kraven också på en god kulturmiljöplanering. Länsstyrelserna 
skall göra sådana sammanvägningar att exploateringsintressena kan förenas 
med värnet om en god kulturmiljö. 

I samband med den fördjupade prövningen framförs av flera länsstyrel
ser att det finns ärenden som lämpar sig att decentralisera från centrala 
verk till länsstyrelserna. Som exempel nämns uppgifter från Riksantikva
rieämbetet. Detta förslag ligger väl i linje med vad chefen för Kulturdepar
tementet tidigare i dag har föredragit om att utveckla kulturmiljövårdens 
organisation. 

Slutsatser 

Även denna mycket kortfattade redovisning av kulturmiljövårdens huvud
uppgifter illustrerar ansvarsområdets bredd och mångfald. Verksamheten 
på detta område har tidigare i dag redovisats i sin helhet av chefen för 
Kulturdepartementet. Uppgifterna måste samtidigt lösas med stöd av en 
förhållandevis smal resursbas. 

Denna svårighet kan bara bemästras genom en effektiv roll- och ansvars
fördelning mellan kulturmiljövårdens olika parter som i sin tur gör det 
möjligt att göra de rätta prioriteringarna mellan olika uppgifter. 

Regeringens förslag i årets budgetproposition innebär att kulturmiljövår
dens organisation utvecklas i denna riktning. Riksantikvarieämbetet skall 
utveckla de centrala myndighetsfunktionerna och leda arbetet med att 
bygga upp kulturmiljövårdens kunskapsunderlag. 

Ansvaret för att ta ställning i frågor om enskilda kulturmiljöer och kul
turminnen skall koncentreras till länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetet ges 
därför bemyndigande att till länsstyrelserna delegera sådana beslut om 
bidrag till vård av byggnader, fornlämningar och landskap som Riksanti
kvarieämbetet hittills har fattat. Länsstyrelserna bör också vara den myn
dighet som fattar beslut om det nya kulturstöd vid ombyggnad som enligt 
kulturministerns förslag bör ersätta de nuvarande tilläggslånen till kultur
historiskt värdefulla byggnader. 

Frågorna om kulturmiljövårdens organisationsutveckling kommer att 
drivas vidare. Bl.a. skall en särskild utredning se över statens insatser 
inom museiväsendet. I det sammanhanget kommer också ansvarsfördel
ningen mellan länsmuseerna och länsstyrelserna för kulturmiljövården att 
tas upp till behandling. En särskild utredare har nyligen presenterat sina 
förslag om förändrade former för hur den som skall utföra en arkeologisk 
undersökning skall utses. Förslagen innebär att länsstyrelsens ansvar i detta 
avseende utvecklas avsevärt. 

För egen del är jag medveten om de stora förväntningar som ställs på 
länsstyrelserna att de skall arbeta framsynt och långsiktigt inom 
kulturmiljövården. Det gäller både det sektorsövergripande arbetet med att 
åstadkomma en god livsmiljö och insatserna för vård av byggnader och 
fornlämningar. Länsstyrelserna är emellertid som regel mycket stramt 
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bemannade inom uppgiftsområdet. Det är därför angeläget att länsstyrelser
na, när de nu tillförs nya uppgifter, noga tar tillvara de möjligheter som 
finns för att göra prioriteringar av arbetsinsatser till sakområdets fördel. 
Denna bedömning gäller även med beaktande av de rationaliseringskrav 
som ställs på länsstyrelserna i årets budgetförslag. 

Social omvårdnad 

Sammanfattning av slutsatser 

Länsstyrelsernas verksamhet på det sociala området är inriktad på att 
främja goda sociala förhållanden i länet. 

Målet för arbetsområdet är främst att 
- medverka i uppföljningen på nationell nivå liksom att initiera 
särskilda uppföljningsinsatser i länet mot bakgrund av de pågående 
förändringarna i kommunerna och därvid verka för att kommunernas 
socialtjänst lever upp till lagstiftningens bestämmelser och intentioner 
- bidra till utvecklingen av metoder för att mäta kvalitet och effek
ter av socialtjänstens insatser och utvecklingen av metoder för 
konsekvensbeskrivningar 
- bevaka den enskildes rättssäkerhet och rätt till bistånd 
- särskilt uppmärksamma verksamheter som riktar sig till de grup-
per som är i behov av samhällets stöd 
- inom ramen för länsstyrelsens tillstånds- och tillsynsansvar enligt 
lagen (1977:293) om handel med drycker (LHD) verka för att de av 
riksdagen uppställda alkoholpolitiska målen uppfylls. 

Resultatbedömning och slutsatser 

Länsstyrelsen är socialtjänstens regionala tillsyns- och uppföljningsorgan 
och bidrar därvid till att uppfylla statens yttersta ansvar för att alla med
borgare ges en grundläggande trygghet vid arbetslöshet, sjukdom, ålder
dom och handikapp. Tillsynen omfattar även olika institutioner inom so
cialtjänsten och enskilda vårdhem. 

Vidare ansvarar länsstyrelsen för utredning, ansökan och processföring i 
förvaltningsdomstol i mål om tvångsvård av vuxna missbrukare. 

Länsstyrelsen är också tillstånds- och tillsynsmyndighet beträffande 
alkoholförsäljning enligt lagen (1977:293) om handel med drycker (LHD). 

Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom länsstyrelserna både vad gäller 
inriktningen mot ökad uppföljning och utvärdering samt utveckling av 
metoder och kompetens. I arbetet med metod- och kompetensutveckling 
söker sig länsstyrelserna fram på olika sätt. 

Många kommuner genomför nu omfattande förändringar i sin organisa
tion. De privata alternativen inom vård och omsorg blir också allt flera. 
Mot denna bakgrund har länsstyrelsens tillsyns- och uppföljningsarbete 
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blivit allt viktigare, liksom information och rådgivning till kommuner och 
enskilda. 

Enskilda tillsynsärenden, rådgivning, tillståndsprövning för enskilt drivna 
hem för vård eller boende inklusive enskilt driven barnomsorg samt till~ 
ståndsgivning enligt LHD har också ökat. Detta lämnar ett krympande 
utrymme för att initiera uppföljning och utvärdering. Det finns dock en 
påtaglig viljeinriktning på länsstyrelserna att lägga större tonvikt vid upp
följning och utvärdering samt medverka i sektorsövergripande utvecklings
arbete i länen. 

För att göra det möjligt för länsstyrelserna att prioritera detta arbete 
krävs dock åtgärder för att frigöra resurser. Regeringen beslutade därför i 
maj 1992 att tillkalla en särskild utredare (dir. 1992:68) för att göra en 
analys av förutsättningarna för och konsekvenserna av att tillståndsgiv
ningen enligt LHD överförs till kommunerna. Utredaren skall även utreda 
om socialnämnderna (eller motsvarande) skall få det fulla ansvaret för 
utredning och ansökan om vård enligt lagen (1988:870) om vård av miss
brukare i vissa fall (LVM). Utredningen bör avsluta sitt arbete senast den 
1 mars 1993. 

Utvecklingen mot den sociala tillsynens ökade tyngd inom länsstyrelsen 
tar sig bl.a. uttryck i de förändringar som följer av det nya statsbidragssys
temet. Inom ramen för sitt tillsynsansvar bör länsstyrelsen ges en aktiv roll 
vid fördelningen av statsbidrag till kommunerna för missbrukarvård och 
ungdomsvård samt uppföljning av dess effekter. Vidare har regeringen i en 
remiss till lagrådet rörande ny lag om stöd och service till vissa funktions
hindrade föreslagit att länsstyrelserna bör ges en aktiv tillsynsroll inom 
området. Länsstyrelserna bör också enligt förslaget ha vissa servicefunktio
ner gentemot kommuner, landsting och allmänhet så.som att biträda med 
råd och information samt främja samverkan i planering mellan kommuner
na, landstingen och andra samhällsorgan. För detta fordras att länsstyrel
serna tillförs utökade personella resurser. Regeringen får anledning att i 
samband med proposition i ärendet återkomma till resursfrågan. 
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Civil beredskap och räddningstjänst 

Sanunanfattning av slutsatser 

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet på lägre regio
nal nivå. 

Följande uppgifter bör ges hög prioritet av länsstyrelserna 
- inrikta och samordna det civila försvaret i länet 
- främja arbetet med kommunala riskanalyser 
- verka för beredskapshänsyn i samhällsplaneringen 
- ge kommunerna och andra stöd och underlag för deras bered-
skapsförberedelser 
- planläggning inom försörjningsområdet 
- utöva tillsyn över den kommunala räddningsrjänsten 
- svara för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva 
funnen. 

Resultatbedömning och fördjupad prövning 

I de särskilda rapporterna, till grund för arbetet med den fördjupade an
slagsframställningen för 1993/94 - 1994/95, har länsstyrelserna bl.a. redo
visat det tvärsektoriella området civil försvarsberedskap och räddnings
tjänst. Avsikten var att länsstyrelserna i en resultatanalys dels skulle ange 
de resultatmått som ansågs ge den bästa beskrivningen av länsstyrelsernas 
insatser inom området, dels göra en kvalitativ bedömning i syfte att 
beskriva effekten av gjorda insatser i relation till insatta resurser och de 
mål som länsstyrelserna satt upp för verksamheten. 

I de resultatanalyser som inkommit till regeringen har ett genomgående 
problem för länsstyrelserna varit svårigheten att identifiera lämpliga resul
tatmått inom området civil försvarsberedskap och räddningstjänst. 

Huvuddelen av länsstyrelserna har i sina resultatanalyser därför valt att 
fokusera intresset kring ett antal kvantitativa uppgifter samt utifrån dessa 
göra en allmän bedömning av länets läge vad gäller gäller civil försvarsbe
redskap och räddningstjänst. I allmänhet kan de av länsstyrelserna gjorda 
bedömningarna sammanfattas med att man finner uppnådda resultatet som 
godtagbara ställt mot formulerade nationella mål. 

De brister som påtalas, både i de särskilda rapporterna och i de fördju
pade anslagsframställningarna, är främst av två slag, dels den rådande 
obalansen mellan uppgifter och resurser, dels kompetensbrister inom om
rådet. 

Flertalet länsstyrelser konstaterar att det råder obalans mellan uppgifter 
och tillgängliga resurser. Detta förhållande har för tlertalet länsstyrelser 
inneburit att man tvingats till nedprioriteringar av vissa tradi.tionella verk
samheter i syfte att lösa uppgifter som ålagts dem under senare år och som 
prioriterats av statsmakterna. Mycket förenklat kan man uttrycka det som 
att länsstyrelserna inom den civila beredskapen prioriterat uppgifter som 
har att göra med beredskapshänsyn i samhällsplaneringen framför olika 

5 Riksilagm 1992/93. I sa111/. Nr /Ofl. Bilaga /./ 
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planläggningsåtgärder som företagsplanläggning m.m. Inom räddnings
tjänstområdet har den fredsinriktade verksamheten prioriterats. 

De nya och utökade uppgifter som åvilar länsstyrelserna inom bl.a. 
fredsräddningstjänstens område gör att några länsstyrelser även tar upp 
behovet av åtgärder för att förbättra kompetensen. 

Länsstyrelserna redovisar därutöver ett flertal olika förslag i syfte att 
dels föra över uppgifter från central till regional nivå, dels föra över upp
gifter som i dag åvilar länsstyrelserna till kommunerna. 

Slutsatser 

Den nationella inriktningen av området har behandlats i 1992 års försvars
beslut (prop. 1991/92: 102, bet. l99l/92:FöUl2, rskr. 1991/92:337) om 
totalförsvarets utveckling t.o.m. budgetåret 1996/97. Där framgår bl.a. att 
strävan skall vara att risk- och beredskapshänsyn tas på ett tidigt stadium i 
planering och samhällsutveckling. Vidare att det är av väsentlig betydelse 
att medvetenhet om risk- och beredskapsaspekter sprids i samhället. 

Den alltmer uttalade betoningen på att redan i planeringsstadiet vidta åt
gärder i syfte att uppnå ett mer robust samhälle får till följd att de civila 
beredskapsaspekterna och räddningstjänstintressena i allt stört~ utsträck
ning bör behandlas i samma sammanhang som länsstyrelserna behandlar 
frågor om hälsa och säkerhet, försörjning och miljö. 

Försvarsbeslutet år 1992 betonar vidare att totalförsvarets civila del skall 
kunna bidra till en betryggande förmåga att motstå ett överraskande inlett 
angrepp som kraftsarnlas mot vitala funktioner, s.k. strategiskt överfall. 
Befolkningen skall vid ett väpnat angrepp värnas mot konsekvenserna av 
krigshandlingar genom åtgärder för i första hand skydd, räddning, vård 
samt livsnödvändig försörjning. 

Uppgifterna för försvarsmakten skall vara styrande också för planeringen 
inom den civila delen av totalförsvaret. Stödet till försvarsmakten skall i 
första hand inriktas mot ett snabbt och säkert genomförande av mobilise
ring och krigsorganisering. 

I det sammanhanget är det viktigt att också påminna om den ambition 
som 1992 års försvarsbeslut anger - vid sidan av förmågan att motstå ett 
s. k. strategiskt överfall - avseende kravet om att efter en högst ettårig 
återtagningsperiod skall alla väsentliga delar av totalförsvaret kunna ut
nyttjas med full effekt omedelbart efter en snabb mobilisering. Planlägg
ningen för en sådan forcerad återtagning kräver ett ökat stöd för bl.a. det 
militära försvarets planering på försörjningsområdet. 

Riksdagens beslut om totalförsvarets utveckling fram till och med bud
getåret 1996/97 innebar bl.a. att man godkände regeringens inriktning vad 
avser den fortsatta utvecklingen av den kommunala beredskapen, dvs. att 
ett antal uppgifter främst inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten 
skall föras över till kommunerna. Avsikten är bl.a. att ansvaret för perso
nalförsörjningen av kommunens krigsorganisation i sin helhet skall åvila 
kommunerna. Det innebär att de uppgifter som i dag åvilar länsstyrelserna 
inom personalförsörjningsområdet på sikt skall övertas av kommunerna. 
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Regeringens förslag om ett samlat ansvar hos kommunerna för genom
förandet av befolkningssk:yddet och räddningstjänsten kommer att påverka 
länsstyrelsens framtida uppgifter och roll. På den regionala nivån blir 
uppgifterna i större utsträckning att utöva tillsyn och uppföljning samt ge 
stöd till den lokala nivån och svara för den allmänna inriktningen och 
samordningen av beredskapsförberedelserna. 

överföringen av uppgifter och ansvar till kommunerna kommer att före
gås av överläggningar med kommunerna om den statliga ersättningen för 
kommunernas nya uppgifter och om tidpunkten för överföringen. 

I avvaktan på att dessa överläggningar har genomförts och förändringen 
har lagreglerats åvilar ansvaret för den lokala civilförsvarsorganisationens 
rekrytering, krigsplacering m.m. alltjämt länsstyrelserna. 

Genom riksdagens beslut (prop. 1991/92:41, bet. 1991/92:FöU5, rskr. 
1991192:79) om samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor har länsstyrel
sens roll inom räddningstjänsten förstärkts. 

Länsstyrelserna har därutöver fr.o.m. den 1 juli 1992 även fått till 
uppgift att svara för saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning. 

Det är vidare väsentligt att det vidtas åtgärder för fortsatt metodutveck
ling av riskhanteringen och dess tillämpning på regional och lokal nivå. 
Riskhanteringen byggs upp genom inventering och analys av befintliga och 
planerade risk.källor i kommunerna. Den skall i högre grad än för närva
rande kunna ligga till grund för utformningen och dimensioneringen av 
räddningstjänsten. En målsättning bör vara att riskhanteringen samlat skall 
kunna omfatta risker i såväl fred som krig. 

Vad avser de förslag länsstyrelserna har lämnat när det gäller överföring 
av uppgifter från central till regional nivå ses den möjligheten över i sam
band med att en särskild utredare gör en översyn av totalförsvarets led
ningsorganisation och myndighetsstrukturen inom Försvarsdepartementets 
verksamhetsområde, den s.k. LEMO-utredningen (dir. 1991:44). 

Länsstyrelsernas krigsorganisationer skall övas regelbundet. Jag avser att 
senare föreslå regeringen att fördela medel för detta i stort i enlighet med 
de av länsstyrelserna redovisade behoven av medel för genomförande av 
ledningsövningar. 

Det är av väsentlig betydelse att arbetet med att ta fram lämpliga resul
tatmått m.m. inom expertområdet bedrivs skyndsamt och i dialog med 
berörda centrala myndigheter. 

Till stöd för det arbetet kan nämnas några viktiga resultatkrav som bör 
ställas på länsstyrelserna 
- verka för att samtliga kommuner i länet genomför riskanalyser, 
- tillse att totalförsvarsaspekterna beaktas på ett tidigt stadium i 
samhällsplaneringen, 
- ha en fungerande beredskap för övertagandet av ledningen av rädd
ningstjänsten vid allvarliga olyckor samt 
- kunna krigsorganisera länsstyrelsen inom ett dygn. 
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Den regionala polisverksamheten 

Sammanfattning av slutsatser 

- Länsstyrelsernas roll som högsta polisorgan enligt polislagen 
(1984:387) och enligt polisens nya budgetsystem ligger fast. 
- Ytterligare befogenheter i fråga om polisens administration m.m. 
delegeras till länsstyrelserna. 

Förslagen redovisas under andra huvudtiteln. 

Slutsatser 

Länsstyrelsen är enligt polislagen (1984:387) högsta polisorgan i länet. 
Den ansvarar för polisverksamheten i länet och har tillsyn över den verk
samhet som bedrivs av de lokala polismyndigheterna. 

Närmare föreskrifter om länsstyrelsens uppgifter som högsta polisorgan 
finns i polisförordningen (1984:730). 

Regional polischef är en länspolismästare, som tillika är chef för en av 
polismyndigheterna i länet. Denna modell för den regionala ledningsorga
nisationen (länspolismästarmodellen) infördes efter hand under 1980-talet 
inom ett antal län. Från och med den 1 juli 1992 tillämpas länspolismästar
modellen i alla län. Länspolismästaren ingår organisatoriskt i den polis
myndighet för vilken han eller hon är chef. 

Polisverksamheten var inför förra budgetåret föremål för fördjupad 
prövning. I och med budgetåret 1992/93 tillämpas inom polisen ett nytt 
budgetsystem som bygger på mål- och resultatstyrning samt ramanslag. 
Huvuddelen av medlen för polisverksamheten anvisas av regeringen över 
24 s.k. länsramar, som disponeras av länsstyrelserna (prop. 1991192: 100 
bil. 3, bet. 1991/92:JuU23, rskr. 1991/92:230). Polisverksamheten i länet 
finansieras i sin helhet över andra huvudtitelns anslag. 

Som framgår av vad chefen för Justitiedepartementet tidigare i dag har 
anfört, följer av det nya budgetsystemet för polisen att länsstyrelserna har 
huvudansvaret för att genomföra de rationaliseringar som måste göras på 
polisens område med anledning av de besparingar som redovisats i rege
ringens proposition 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska 
ekonomin. För att göra länsstyrelserna ännu bättre rustade i detta avseende 
kommer vissa ytterligare befogenheter i fråga om polisens organisation och 
administration att delegeras till länsstyrelserna. 

Övriga förvaltningsuppgifter 

Sammanfattning av slutsatser 

Länsstyrelserna svarar för att verksamheten med förvaltningsuppgifter 
bedrivs på ett effektivt, rättssäkert och serviceinriktat sätt. 
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Resultatbedömning och fiJrdjupad prövning 

I en redovisningsstruktur i anslutning till regeringens direktiv till länssty
relserna inför den fördjupade prövningen angavs att begreppet övriga 
förvaltningsuppgifter omfattar följande uppgifter 
- handels- och föreningsregister, 
- bilregister, 
- körkortsfunktionen, 
- vissa ärenden om tillstånd och tillsyn (bingo, roulettspel, TV-övervak-
ning, mäklare, väktare, stiftelser, elanläggningar, exproprieringar, gravrätt 
m.m.), 
- yrkesmässig trafik, 
- medborgarskap, 
- förvaltning och fördelning av vissa medel, 
- lönegaranti, 
- allmänna val, 
- jakt- och viltvård. 

Enligt länsstyrelsernas resursredovisningar är drygt 1000 årsarbetskrafter 
sysselsatta med övriga förvaltningsuppgifter såsom de här har definierats. 
Därav arbetar ca 320 med bilregistret, ca 145 inom körkortsfunktionen och 
ca 105 med handels- och föreningsregistret. 

Översyn av många regelsystem som är av betydelse för länsstyrelseverk
samheten pågår. 

Utbetalning av familjebidrag och ersättning för tlyktingmottagning sköts 
inte längre av länsstyrelsen. Beslut finns om· en avveckling av kilometer
skatt och fritidsbåtsregistret. Handels- och föreningsregistret förs succes
sivt över till Patent- och registreringsverket. Överföringen skall vara ge
nomförd före utgången av år 1994. Förenklade eller minskade arbetsupp
gifter har beslutats eller kan förväntas i fråga om jakt- och viltvårdsären
den, förvärvsprövning vid köp av fastighet, fastighetsförsäljning för All
männa arvsfondens räkning, fastighetsmäklare, intyg för vigselförrättare, 
lotteri- och ordningslag m.fi. Nya eller utökade uppgifter har föreslagits 
beträffande tillsyn av överfönnyndare och stiftelser. 

EES-avtalet innebär också att nuvarande regelsystem ses över och änd
ras. 

Slutsatser 

Även frågan om huvudmannaskapet för bil- och körkortsregistret har nyli
gen utretts (SOU 1991: 14). Någon förändring av den nuvarande organisa
tionen är för närvarande inte aktuell. 

Länsstyrelserna bör ägna ökad uppmärksamhet åt tillståndsgivningen 
inom den yrkesmässiga trafiken samt åt uppföljningen av lämpligheten hos 
dem som fått trafiktillstånd. 

Riksdagen har beslutat att Patent- och registreringsverket (PRV) som ny 
huvudman successivt övertar registreringen av handels- och föreningsregi
stren under perioden den l januari 1993 - den 31 december 1994. Intill 
dess att tidpunkten för överföringen från en viss länsstyrelse till PRV har 
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inträffat, skall ansvaret för och det faktiska arbetet med registreringsverk
samheten ligga kvar hos respektive länsstyrelse. 

Från och med år 1995 kommer registreringsverksamheten vid samtliga 
länsstyrelser att ha övertagits av PRV. Uppgifter som inte är av registre
ringskaraktär men ansluter till handels- och föreningsregistren, såsom 
beträffande lagen om ekonomiska föreningar, väglagen, anläggningslagen 
m.fi., berörs inte av att registren förs över till PRV. Uppgiften kan klaras 
genom att länsstyrelserna är direkt uppkopplade till PRV:s register. 

Målet för övriga förvaltningsuppgifter hos länsstyrelserna är att upp
gifterna skall skötas på ett effektivt sätt. Det innebär att arbetet skall präg
las av kostnadseffektivitet, rättssäkerhet och vara serviceinriktat. Genom 
ett utvecklat teknikstöd bl.a. inom ADB-området kan effektivitetsvinster 
uppnås. I vissa fall kan myndighetsspecifika systemlösningar vara lämpli
ga, men i flertalet fall bör ett gemensamt utvecklings- och upphandlings
system för hela länsstyrelseorganisationen vara att föredra. Länsstyrel
sernas måluppfyllelse inom området effektiv förvaltning kommer ständigt 
att prövas i förhållande till vad andra myndigheter, organisationer m.fi. 
kan erbjuda i fråga om effektivitet. För att länsstyrelserna på bästa sätt 
skall klara ändrade eller nya uppgifter bör generalistkompetensen stärkas 
och arbetsrotationen utvecklas. 

Det är vidare av väsentlig betydelse att jämförbarheten mellan de olika 
länsstyrelsernas resurs- och resultatredovisningar utvecklas. Resultatmått 
på detta område bör bl.a. vara handläggningstider och tillgänglighet. 

Arbetet med reformering av länsstyrelsernas regler har medfört en be
gränsning av antalet regler. Mycket återstår dock att göra både beträffande 
antalet men också i fråga om presentationen och utformningen av reglerna. 

Många regler riktade till allmänheten kan avvaras. De som verkligen 
behövs skall utformas kortfattat, korrekt och begripligt. Regeringen har 
uppdragit åt Länsstyrelsen i Gotlands län att genom särskilda åtgärder 
stödja länsstyrelsernas arbete med regelreformeringen. 

Organisation m.m. 

Sammanfattning av slutsatser 

- Det ankommer på respektive länsstyrelse att avgöra på vilket sätt 
den inre organisationen skall utformas för att tillgodose kravet både 
på tyngd i organisationen för länsexperterna och en effektiv organisa
tion som främjar ett tvärsektoriellt arbetssätt. 
- Det bör ankomma på regeringen att besluta om vilka länsexpert
funktioner som skall finnas. 

Resultatbedömning och fordjupad prövning 

Beslutet om den samordnade länsförvaltningen, som trädde i kraft den 1 
juli 1991, innebar att länsstyrelserna i likhet med andra myndigheter skulle 
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ha stor frihet att själva organisera sin verksamhet. Regeringens inflytande 
över den inre organisationen begränsades till att avse de s.k. länsexpert
funktionerna. Motivet för dessa är att länsstyrelsen skall ges goda förut
sättningar att fullgöra sina uppgifter att se till att nationellt fastställda mål 
genomförs och att - då utrymme och behov finns - göra regionalt betingade 
avvägningar. För att länsstyrelsen skall kunna fullgöra dessa uppgifter och 
samtidigt vara ett effektivt organ för uppföljning, utvärdering och tillsyn 
krävs en god och allsidig kompetens. Regeringen har därför i länsstyrel
seinstruktionen angett att det för tolv särskilt angivna sakområden skall 
finnas särskilt utsedda ledande tjänstemän, s.k. länsexperter. Det är viktigt 
att länsexperterna har erforderlig sakkunskap och goda personliga egenska
per för att på ett bra sätt företräda sitt sakområde inom länsstyrelsen och i 
länet. Tillsättning av länsexperter sker därför enligt föreskrift i länsstyrel
seinstruktionen i samverkan mellan länsstyrelsen och berört centralt verk. 

När det gäller den inre organisationen angavs i propositionen (prop. 
1988/89: 154 sid. 36) att en länsexpert bör ha ett odelat ansvar för sitt 
sakområde. En organisation där en länsexpert gavs ett chefsansvar för en 
annan länsexpert var därför inte lämplig. 

En genomgång av vilken inre organisation länsstyrelserna har valt, visar 
att de flesta har behållit en platt organisation med ett stort antal organisato
riska enheter, de flesta med en länsexpert som chef. Ganska många läns
styrelser har valt att gruppera enheterna i block med olika grader av främst 
administrativ samverkan. I några fall finns en organisation med större 
avdelningar, som innehåller flera expertfunktioner. En länsstyrelse, den i 
Södermanlands län, har valt att bilda fyra tvärsektoriella enheter, med 
enhetschefer som inte samtidigt är länsexperter. Varje enhet har ett huvud
uppdrag och en primär kund- eller målgrupp. Tvärs över enhetsstrukturen 
verkar länsexpertfunktionerna. 

Slutsatser 

De motiv som låg bakom konstruktionen av modellen med länsexperter är 
enligt min mening alltjämt giltiga. Det är mycket viktigt att de olika sak
områdena är företrädda med tillräcklig tyngd inom länsstyrelserna. Samti
digt är, som jag tidigare har framhållit, det tvärsektoriella arbetssättet 
grundläggande för länsstyrelseorganisationen. 

Propositionsuttalandena om länsexperternas ställning har ibland uppfat
tats som en betydande restriktion av den organisatoriska friheten. Jag vill 
därför klargöra, att det inte finns några hinder för t.ex. en sådan organisa
tion som den hos Länsstyrelsen i Södermanlands län. Enligt min bedöm
ning främjar en sådan organisation länsstyrelsens tvärsektoriella arbetssätt 
under förutsättning att länsexperterna ges erforderlig tyngd i organisatio
nen. Den ger t.ex. goda möjligheter för ftera expertfunktioner att delta i 
beredningen av olika frågor på ett tidigt stadium. Jag vill heller inte uteslu
ta sådana organisatoriska lösningar som innebär att en länsexpert i linjeor
ganisationen ges ett chefsansvar för ett block eller en avdelning där även 
andra länsexperter ingår. Även sådana modeller förutsätter dock att samt
liga länsexperter när det gäller sakfrågorna på respektive område har ett 
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ansvar direkt under länsstyrelsens ledning. Det ankommer således på 
respektive länsstyrelse att avgöra på vilket sätt den inre organisationen 
skall utformas för att både tillgodose kravet på tyngd i organisationen för 
länsexperterna och en effektiv organisation som främjar ett tvärsektoriellt 
arbetssätt. 

Frågan har väckts om ytterligare länsexpertfunktioner skall inrättas, när 
nya arbetsuppgifter tillförs länsstyrelserna. Exempelvis finns ett förslag om 
länsexpert för konkurrensfrämjandet. Även i samband med att länsstyrel
serna skall överta de kvarvarande uppgifterna på bostadsfinansieringsområ
det från länsbostadsnärnnderna, kan frågan om ytterligare länsexperter 
komma upp. Det finns enligt min mening inga hinder mot att ytterligare 
länsexpertfunktioner inrättas, eftersom detta inte innebär onödiga låsningar 
för den inre organisationen. Det bör i fortsättningen ankomma på. reger
ingen att besluta om detta. 

Administrativ samverkan 

Sammanfattning av slutsatser 

Länsstyrelserna bör 
- när de själva bedömer det vara ändamålsenligt delta i administra
tiv samverkan med statliga myndigheter, kommuner, landsting m.fl. 
- samverka med varandra för att klara rationaliseringskraven och 
ändå bibehålla och utveckla tillgången till specialistkompetens inom 
olika sakområden. 

Resultatbedömning och fordjupad prövning 

Av Statskontorets sammanställning av samtliga länsstyrelsers resursredo
visningar framgår att drygt 600 årsarbetskrafter har i uppgift att arbeta 
med administrativ samverkan. Enligt länsstyrelseinstruktionen svarar läns
styrelsen för administrativ samverkan inom statsförvaltningen. 

Begreppet administrativ samverkan omfattar skilda funktioner. Exem
pelvis säljer flera länsstyrelser lokalvårdstjänster till annan offentlig verk
samhet. Andra exempel är att länsstyrelsen är huvudman för telefonväxel 
som också betjänar andra myndigheter eller att länsstyrelser erbjuder 
repro- och vaktmästeritjänster. Ett exempel på samarbete över sektors
gränserna är det s.k. Sambruksprojektet. Det innebär att stat, kommuner 

och landsting samarbetar inom verksamheter som hittills skötts av varje 
enskild sektor för sig. Samarbetet avser i huvudsak gemensam upphandling 
av varor och tjänster. Länsstyrelserna är också huvudmän för samordnad 
personalutbildning i länet (SAMPU). 

På många hå.il har länsstyrelserna avvecklat lokalvård i egen regi. Andra 
har påbörjat en sådan avveckling. I vissa län har SAMPU-verksamheten 
avvecklats medan den på andra hå.il drivs aktivt och fungerar väl. Sam
bruksprojekten bedrivs med växlande intensitet i länen. Regeringen har 
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uppdragit åt Statskontoret och samtliga länsstyrelser att stödja de lokala Prop. 1992/93: 100 
sambruksaktörerna så att dessa fr.o.m. den 1 juli 1992 skulle finna en väl Bil. 14 
fungerande form för samverkan såväl lokalt och regionalt som på riksnivå. 
Statskontoret har redovisat uppdraget i en promemoria. Målet att sam-
bruksmodellen skulle finna sin form i samtliga län bedömdes då vara upp-
nått. 

Slutsatser 

En gemensam upphandling i konkurrens om varor och tjänster minskar 
kostnaderna för den enskilda organisationen. Vid EES-avtalets ikraftträdan
de kan en sådan upphandling, främst i gränsregioner, medföra betydande 
kostnadsminskningar. Det är därför angeläget att länsstyrelserna noga 
överväger vilka vinster som kan göras vid deltagande i projekt som Sam
bruk. På samma sätt bör gemensamma kompetensutvecklingsinsatser väljas 
när så är lämpligt. Ett exempel på detta är Europakompetensen. Länssty
relserna har också ett särskilt ansvar för att föra ut information i länet om 
innebörden av ett EG-medlemskap. 

Någon skyldighet för länsstyrelserna att svara för att projekt som Sam
bruk och SAMPU vidmakthålls i sin nuvarande form finns dock inte. Hur 
en administrativ samverkan bäst skall ordnas måste bedömas utifrån lokala 
förhållanden och myndighetens behov. Verksamheten skall bära sina egna 
kostnader. Om den varken är av tillfällig natur eller av mindre omfattning 
får den endast bedrivas av myndigheten med stöd av ett bemyndigande. 

Överskottskapacitet på det adminsitrativa området (lokalvård, telefon
växel, repro- och vaktmästeri, m.m.) kan säljas till andra myndigheter 
inom ramen för avgiftsförordningen (1992: 191). 

Vad jag nu har sagt innebär att den särskilda föreskriften om att länssty
relsen skall svara för administrativ samverkan inom statsförvaltningen 
slopas. 

En ökad samverkan över länsgränserna behövs också. En sådan sam
verkan är viktig i enskilda frågor men det kan också vara ett sätt för läns
styrelserna att klara rationaliseringskravet och ändå bibehålla och utveckla 
tillgången till specialistkompetens inom olika sakområden. Genom sam
verkan kan tjänster köpas och säljas mellan länsstyrelserna. Det innebär att 
det slutliga beslutet och ansvaret för verksamheten behålls av den enskilda 
länsstyrelsen. Samtidigt kan den erforderliga kompetensen på ett särskilt 
område upprätthållas genom att tjänstemän placerade vid några få länssty
relser anlitas av övriga länsstyrelser. 
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Resurs- och anslagsfrågor 

Resurser: 

Ramanslag budgetåret 1993/94 1 693 900 000 kr 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om 
generell räntebeläggning av statliga medelsfl.öden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. Länsstyrelserna kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell. Varje länsstyrelse kommer därför att 
tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under 
respektive rampost under detta anslag förs till dessa konton. 

Chefen för Finansdepartementet har också redovisat att samtliga för
valtningsmyndigheter fr.o. m. budgetåret 1993/94 skall finansiera sina 
investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål genom lån i 
Riksgäldskontoret. Detta innebär att varje länsstyrelse i regleringsbrev 
kommer att tilldelas en låneram, som avser den totala skulden som länssty
relsen får ikläda sig. I samband med övergången till den nya lånemodellen, 
kommer tidigare lämnade engångsanvisningar med återbetalningsskyldighet 
(t.ex. för finansiering av telefonväxlar och ADB-utrustning) och lån hos 
Statskontoret för ADB-investeringar att konverteras till lån i Riksgäldskon
toret. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som 
måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den 
ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riks
gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 
Rik'tlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 
chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda 
frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till länsstyrelsernas 
disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och 
kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Jag går nu över till att behandla mina anslagsberäkningar i övrigt för 
länsstyrelserna. 

För verksamheten vid länsstyrelserna har jag utgått från det nuvarande 
anslagsbeloppet exklusive engångsanvisningar och gjort en pris- och löne
omräkning av detta belopp. Därefter har jag beräknat en besparing på 
anslaget med 83 miljoner kronor. Besparingsbeloppet består av följande 
delar. 

Riksdagen har nyligen (prop. 1992/93:27, bet. 1992/93:LU10, rskr. 
1992/93:75) beslutat att ansvaret för handels- och.föreningsregistren skall 
föras över från länsstyrelserna till Patent- och registreringsverket. överför
ingen kommer att ske successivt enligt en plan som regeringen har beslutat 
om. För budgetåret 1993/94 innebär överföringen att anslagsnivån för 
länsstyrelserna minskas med 21 miljoner kronor. Planen innebär vidare en 
ytterligare minskning av anslagsnivån med 19 miljoner kronor för budget
året 1994/95. 
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Riksdagen har också nyligen (prop. 1992/93:124, bet. 1992/93:SkU13, 
rskr. 1992/93: 147) beslutat om ändringar i beskattningen av dieseldrivna 
fordon. Ändringarna innebär minskade arbetsuppgifter för länsstyrelserna. 
Detta medför att anslagsnivån kan minskas med 14 miljoner kronor. 

Inom /antbruksfunktionen medför föi:ändringar på rådgivningsområdet 
att anslagsnivån kan minskas med 8 miljoner kronor. Rådgivningsutred
ningens betänkande (SOU 1992:99) Rådgivning inom jordbruket och träd
gårdsnäringen bereds för närvarande inom regeringskansliet. Regeringen 
avser att återkomma till frågan under våren 1993. Åtskilliga länsstyrelser 
har fört fram förslag om att den särskilda delramen för lantbruksverksam
heten skall slopas. Jag är inte beredd att nu biträda dessa förslag. 

Liksom för ovnga förvaltningsmyndigheter bör ett allmänt 
rationaliseringskrav ställas på länsstyrelserna. Anslagsnivån bör därför 
minskas med 2 procent. Detta innnebär en anslagsminskning med 31 mil
joner kronor. 

För innevarande budgetår finns under anslaget 32, 8 miljoner kronor 
uppförda på en särskild rampost för utvecklingsåtgärder och gemensamma 
ändamål. Större delen av beloppet, 17,5 miljoner kronor, har använts för 
utvecklingsåtgärder inom det ekonomiadministrativa området. Jag förväntar 
mig att länsstyrelserna inom ramen för sina ordinarie resurser fortsätter 
detta utvecklingsarbete under budgetåret 1993/94. Jag räknar med att åter
stående 9 miljoner kronor av besparingsbeloppet får täckas genom en 
nedräkning av denna rampost. I övrigt räknar jag med att större delen av 
denna rampost under budgetåret 1993i94 måste användas för att finansiera 
engångsanvisningar som bidrag till att täcka avvecklingskostnader hos 
länsstyrelserna. Jag gör nämligen den bedömningen att de nyss redovisade 
minskningarna av arbetsuppgifter och anslag kan leda till uppsägning av 
personal inom länsstyrelserna. 

För innevarande budgetår finns under anslaget 2, 1 miljoner kronor upp
förda på en särskild rampost för att täcka kostnader för avvecklingen av 
Länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON). Jag har tidigare redovisat 
verksamheten inom Utvecklingsgruppen för länsstyrelsefrågor. Motsvaran
de verksamhet bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 bedrivas inom ramen för 
Civildepartementets verksamhet. För att finansiera denna verksamhet har 
jag tidigare beräknat en ökning av anslaget A 1. Civildepartementet med 
2,5 miljoner kronor. Denna ökning motsvaras av en minskning av länssty
relseanslaget med 2,5 miljoner kronor, dvs. i huvudsak bortfallet av den 
särskilda ramposten för LON. 

Länsstyrelsen är utbetalningsmyndighet i ärenden om statlig UJnegaranti 
vid konkurs. Antalet konkurser ligger fortfarande på en hög nivå. För 
innevarande budgetår har 6 miljoner kronor ställts till länsstyrelsernas 
förfogande ur lönegarantifonden för att de skall upprätthålla en god service 
mot enskilda i dessa ärenden. Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet 
har tidigare i dag föreslagit att 12 miljoner kronor ställs till länsstyrelser
nas förfogande ur lönegarantifonden för budgetåret 1993/94. 

Det ankommer på regeringen att besluta om anslagets fördelning mellan 
länsstyrelserna. För riksdagens kännedom och för att underlätta länsstyrel
sernas verksarnhetsplanering redovisar jag i det följande den fördelning 
som jag - om riksdagen godtar medelsberäkningen under anslaget - senare 
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avser föreslå regeringen att besluta om. Jag har engångsvis inom ramen 
för anslaget beräknat medel för ledningsövningar och avvecklingskost
nader. De ytterligare avvecklingskostnader som kan bli aktuella får läns
styrelserna täcka inom sina egna ramar. Genom anslagskrediten har de 
möjlighet att fördela finansieringen över flera budgetår. Eventuella av
vecklingskostnader på lantbruksområdet får täckas inom del.ramen för 
lantbruk. 

Jag vill slutligen erinra om att regeringen senare får anledning att åter
komma till resursfrågorna i samband med behandlingen av frågan om 
överföring av uppgifter på. bostadsfinansieringsområdet från länsbostads
nämnderna till länsstyrelserna. 
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Ramanslagets fördelning på ramposter 1993/94 (1 000-tal kronor) 

Rampost exkl. Därav Engångs- Summa Inkomst 
Länsstyrelse engångsanvisning lantbruk anvisning rampost lantbruk 

AB Stockholms län 175 682 5 570 1 284 176 966 1 017 
c Uppsala län 54755 4 520 1 117 55 872 1 619 
D Södermanlands län 55 147 5 351 495 55 642 1 403 
E Östergötlands län 71 319 6 704 494 71 813 2 246 
F Jönköpings län 57 927 5 246 308 58 235 1 115 
G Kronobergs län 53 269 6 025 391 53 660 900 
H Kalmar län 60 282 5 627 352 60 634 1 691 
I Gotlands län 34 435 4 304 524 34 959 1 111 
K Blekinge län 46 974 3 599 439 47 413 692 
L Kristianstads län 63 566 6 141 902 64 468 2 296 
M Malmöhus län 104 441 9 735 1 528 105 969 3 170 
N Hallands län 52 058 5 602 936 52 994 1 619 
0 Göteborgs och Bohuslän 103 909 5 404 700 104 609 912 
p Älvsborgs län 73 563 6 683 1 260 74 823 2 061 
R Skaraborgs län 59 677 6 664 969 60 646 2 788 
s Värmlands län 64 941 7 469 484 65 425 1 295 
T Örebro län 61 968 4 201 458 62 426 1 403 
u Västmanlands län 58 185 5 044 568 58 753 1 434 
W Kopparbergs län 68 721 8 466 509 69 230 1 012 
X Gävleborgs län 64 367 6 914 606 64 973 981 
y Västernorrlands län 72 932 8 481 536 73 468 991 

O'j "'O z Jämtlands län 57 449 8 922 641 58 090 893 -·...., 
:- 0 

AC Västerbottens län 70 652 11 693 637 71 289 1 340 'O -· BD Norrbottens län 86 217 14 275 862 87 079 1 565 ~-
\0 

Gemensamt 4 464 4 464 \0 
N 

---\0 
'-"> 

-.J Summa 1676900 162 640 17 000 1 693 900 35 554 --.J 0 
0 



Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna den inriktning av länsstyrelsernas verksamhet som 

jag förordat under rubriken Slutsatser i respektive avsnitt, 
2. till UJnsstyrelserna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 1 693 900 000 kr. 
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Kammarkollegiet' 

Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand
lägga frågor om statlig och kyrklig egendom samt rikets indelning. Vi
dare har kollegiet till uppgift att i vissa ärenden bevaka statens rätt och 
allmänna intressen, svara för medels- och fondförvaltning samt ge 
administrativ service till små och medelstora myndigheter. Kollegiet 
fullgör kansligöromål för Kyrkofondens styrelse, Fideikommissnämn
den, Ansvarsnämnden för biskopar, Resegarantinämnden samt Statens 
fond för fukt- och mögelskador. 

Kammarkollegiets verksamhet finansieras dels med anslag, dels med 
avgifter. Den anslagsfinansierade verksamheten består av handläggning 
av mål och ärenden som myndigheten volymmässigt inte kan påverka. 
Den avgiftsfinansierade verksamheten omfattar bl.a. fondförvaltning och 
administrativ service till olika myndigheter och är efterfrågestyrd. Kam
markollegiets inkomster var budgetåret 1991192 ca 37 miljoner kronor. 

Kammarkollegiet har lämnat en fördjupad anslagsframställning för 
perioden 1993/94 - 1995196. Mot bakgrund av slutsatserna i resultatana
lysen och de bedömningar som kollegiet kunnat göra i sin omvärlds
orienterade framtidsanalys har Kammarkollegiet redovisat en strategi för 
myndigheten med sikte på framtida arbetsuppgifter samt verksamhetside 
och verksamhetsmål. Enligt kollegiet bör myndigheten svara för myn
dighetsutövning inom specifika områden, företräda staten och andra 
allmänna intressen i mål och ärenden, svara för fondförvaltning samt 
statlig aktie- och lånehantering och bistå andra myndigheter med service 
inom det juridiska samt ekonomi- och personaladministrativa området. 
Kollegiet har föreslagit bl.a. en ny anslagskonstruktion. Enligt kollegiet 
bör verksamhet som avser myndighetsuppgifter finansieras över ett 
ramanslag. Den avgiftsfinansierade verksamheten med fondförvaltning, 
administrativ service, bevakning av Allmänna arvsfondens rätt etc. bör 
redovisas över ett 1 000-kronorsanslag. Jag tillstyrker kollegiets förslag 
om ny anslagskonstruktion och disponerar mitt anförande i det följande 
enligt den strukturen. 

B 2. Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

18 408 605 
19689000 
19 100 000 

Från anslaget finansieras Kanunarkollegiets myndighetsuppgifter, som 
avser bl.a. frågor om statlig och kyrklig egendom, rikets indelning samt 
i vissa fall bevakning av statens rätt och andra allmänna intressen. 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 

För den kommande treårsperioden skall de övergripande målen för 
verksamheten med myndighetsuppgifter vara konsekvent rättstillämp
ning, snabb och korrekt handläggning samt en lämplig avvägning av 
resursinsatser. 

Under verksamhetsperioden skall kollegiet - i de ärendegrupper 
där kollegiet själv kan styra verksamhetens omfattning - inrikta insat
serna på ärenden som har särskild betydelse från allmän synpunkt 
eller är av principiell betydelse. Ärenden där kollegiet inte själv kan 
styra tillströmningen skall handläggas snabbt och omloppstiden till 
den del den är beroende av kollegiets åtgärder bör normalt inte över
stiga tre månader. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 19 100 ()()()kr 

Planeringsram: 

1993/94 1994/95 1995/96 
19 100 ()()()kr 19 100 ()()()kr 19 100 ()()()kr 

Resultatbedömning och fördjupad prövning 

Kammarkollegiet har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat ett 
genomgripande förändringsarbete inom verksamhetsområdet myndighets
utövning och visar, enligt min mening, att verksamheten numera bedrivs 
med en sådan inriktning att de verksamhetsmål som funnits uppsatta har 
nåtts. Kammarkollegiet har redovisat kostnader för olika delområden och 
föreslagit skilda åtgärder såsom förenklade administrativa rutiner, teknisk 
utveckling och utveckling av ekonomiadministrativa system som bör leda 
till en ökad produktivitet. Jag bedömer att de redovisade åtgärderna kom
mer att leda till ett bättre resursutnyttjande. 

Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövningen som jag har gjort av verk
samheten drar jag följande slutsatser. 

De övergripande målen för Kammarkollegiets verksamhet med myn
dighetsuppgifter skall vara konsekvent rättstillämpning, snabb och korrekt 
handläggning samt en lämplig avvägning av resursinsatser. Det är viktigt 
att Kammarkollegiet fullföljer sitt reform- och utvecklingsarbete som kolle
giet redovisat i den fördjupade anslagsframställningen. 

Kammarkollegiets roll på det vattenrättsliga området förändras fr.o.m. 
den 1 januari 1994. Möjligheten att ompröva villkoren för äldre vatten-
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företag till fönnån för allmänna intressen vidgas avsevärt. Ansökan om 
omprövning skall göras av Kammarkollegiet som också har att föra talan. 
Enligt min bedömning är det angeläget att Kammarkollegiet i första hand 
ägnar uppmärksamhet åt vattenföretag som har särskild betydelse från 
allmän synpunkt eller är av principiellt intresse. Kollegiet bör vidare dis
ponera sina resurser så att korta handläggningstider uppnås inom de verk
samhetsgrenar där kollegiet inte själv kan påverka volymerna. Till den del 
kollegiet kan påverka omloppstiden bör denna normalt inte överstiga tre 
månader. I de fall kollegiet i sin prövning är beroende av andra myndig
heter, institutioner eller enskilda rättssubjekt skall kollegiet genom en aktiv 
ärendehandläggning och bevakning minimera handläggningstidema. 

Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1995/96 har mot denna bak
grund beräknats till 19,1 miljoner kronor per budgetår. Under anslaget har 
jag även beräknat kostnader för Ansvarsnämnden för biskopar och Resega
rantinämnden (50 000 kr). Vidare har jag beräknat 300 000 kr för utred
ningar i indelningsärenden. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfiöden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. Kammarkollegiet kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell. Kammarkollegiet kommer därför att 
tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK) och medlen 
under anslaget Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter förs till detta konto. 

Anslaget för Kammarkollegiets myndighetsuppgifter har budgeterats utan 
hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen 
av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansiereringsformen för 
Statshälsan, övergången till lån i RGK samt de nya principerna för bud
geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Stats
budgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att 
ställas till Kammarkollegiets disposition kommer slutligt fastställas enligt 
de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det budgeterade 
beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam

heten inom Kammarkollegiet: Myildighetsuppgifter skall vara i 
enlighet med vad jag har förordat i avsnittet Slutsatser, 

2. till Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter för budgetåret 
1993/94 anvisa ett ramanslag på 19 100 000 kr. 

11 Riksdagen 199:!!93. I suml. Nr /00. l/ilugc1 /./ 
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B 3. Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

Under anslaget redovisas kostnader för medels- och fondförvaltning, ad
ministrativ service till andra myndigheter, bevakning av Allmänna arvs
fondens rätt m.m. Kostnaderna för verksamheten betalas med avgifter 
enligt principen om full kostnadstäckning. 

Kammarkollegiet, som har kvalificerad juridisk kompetens, har föreslagit 
att myndighetens stödverksamhet inom det administrativa området skall 
utökas till att avse även det juridiska området. Vidare har kollegiet fö
reslagit att vissa serviceuppgifter, som Kammarkollegiet har utfört åt andra 
myndigheter, avgiftsbeläggs. Det gäller t.ex. bevakning och inkasso av 
andra myndigheters fordringar samt utredningar på begäran av statlig eller 
kyrklig myndighet om fastighetsrättsliga förhållanden. 

Föredragandens överväganden 

Samnumfattning 

Övergripande mål 

Kapitalförvaltningen skall bedrivas med inriktning på att tillgodose 
kundens krav på god avkastning och värdebeständighet samt god 
redovisning och information. 

Serviceverksamheten skall bedrivas så att den ger främst små och 
medelstora myndigheter tillgång till god kompetens i administrativa 
och juridiska frågor. 

Avveckling av dödsbon, som har tillfallit Allmänna arvsfonden, 
skall ske i syfte att tillföra fonden så stort kapital som möjligt. 

Resultatbedömning och jOrdjupad prövning 

Under de senaste åren har inom verksamhetsområdet kapitalförvaltning 
bedrivits ett genomgripande förnyelsearbete. Placerings- och redovisnings
funktionerna har förstärkts och blivit mer professionella. ADB-system som 
avsevärt förbättrar möjligheterna till uppföljning och analys har införts. 
Kostnaderna för förstärkningen av förvaltningen och den utökade servicen 
till kunderna har hållits inom principen oförändrad taxenivå. Vid en mark
nadsjämförelse framstår förvaltningens prissättning som mycket attraktiv. 

Kammarkollegiet har sedan flera år tillbaka en väl utbyggd funktion som 
bistår små och medelstora myndigheter med administrativt stöd. Dessa 
myndigheter saknar ofta resurser för att bygga upp egna specialistfunk
tioner inom det administrativa området och kan också ha svårt att effektivt 
nyttja det utbud som finns på den privata marknaden. Efterfrågan på denna 
typ av service bedöms som fortsatt god. 
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Slutsatser 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag (bilaga 8) anmält prin
ciperna för stöd till myndigheter. Som jag tidigare nämnt har kollegiet en 
väl fungerande administrativ stödverksamhet till små och medelstora myn
digheter som inte har specialistkompetens inom den egna organisationen. 
Denna myndighetsgrupp har i vissa fall även behov av juridiskt stöd. Kam
markollegiet kan erbjuda stöd rörande bl.a. fordringsbevakning, allmän 
kontraktsrätt och förvaltningsrätt. Enligt min bedömning har Kammarkolle
giets administrativa stöd till små och medelstora myndigheter en lämplig 
inriktning och bör kompletteras med stöd på det juridiska området. En ut
byggd stödverksamhet inom det rättsliga området bör ges en sådan profil 
att avgränsningsproblem gentemot andra myndigheters verksamhet inte 
uppkommer. 

Chefen för Försvarsdepartementet har denna dag (bilaga 5) anmält att 

Försvarets civilförvaltning (FCF) skall läggas ned den 30 juni 1994 och att 
delar av FCF:s juridiska enhet senast nämnda dag skall inordnas i Kam
markollegiet. Det gäller främst den skaderegleringsverksamhet som bedrivs 
enligt förordningen (FFS 1991: 10) om skadereglering inom försvarsmakten 
m.m. och trafikskadelagen (1975: 1410). Chefen för Finansdepartementet 
har tidigare i dag (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.6) 
redovisat sina förslag rörande risk- och skadehanteringen i statlig verksam
het och därvid föreslagit att varje myndighet själv skall få välja system för 
sin riskfinansiering. Varje myndighet skall dessutom vara skyldig att ge
nomföra riskanalyser. Ansvaret för stöd i myndigheternas arbete med risk
och skadehantering föreslås läggas på Kammarkollegiet. Det bör därvid 
ankomma på Kammarkollegiet att utarbeta allmänna råd för myndigheterna 
i detta arbete. Kollegiets stödjande arbete bör påbörjas under budgetåret 
1993/94. Vidare föreslås att alla anställda och uppdragstagare hos staten 
skall få ett försäkringsskydd eller motsvarande skydd vid tjänsteresor. 
Cheferna för Försvars- och Finansdepartementen har samrått med mig 
beträffande den föreslagna organisatoriska lösningen. Jag anser att den 
försäkringsliknande verksamheten har åtskilliga beröringspunkter med den 
ekonomisk/juridiska verksamhet som Kammarkollegiet bedriver. I prop. 
1991/92:100 bil.1 anges att en effektivisering av statliga myndigheters 
fordringsbevakning bör genomföras. Avsikten är att myndigheterna skall 
ges ett ökat ansvar att själva bevaka och driva in fordringar. Regeringen 
förbereder för närvarande en förordning rörande fordringsbevakning som 
bl.a. kommer att reglera myndigheternas möjlighet att anlita Kammarkolle
giet för stöd i detta avseende. I den juridiska verksamheten vid FCF ingår 
bl.a. bevakning och indrivning av fordringar för vissa försvarsmyndig
heter. Chefen för Försvarsdepartementet har tidigare i dag förslagit att 
myndigheten Försvarsmakten inte i egen regi behöver bedriva verksamhet 
med bevakning och indrivning av sina fordringar. Tjänsten bör i stället på 

grundval av ett långsiktigt avtal kunna köpas av Kammarkollegiet. Enligt 

min bedömning kan Kammarkollegiet erbjuda en god miljö för den verk
samhet SQm FCF bedriver på skadereglerings- och fordringsbevakningsom

rådet. Jag instämmer i chefernas för Försvars- och Finansdepartementen 

förslag att FCF:s verksamhet i de delar jag berört senast den 30 juni 1994 
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skall inordnas i Kammarkollegiet. Verksamheten bör även i fortsättningen 
vara lokaliserad i Karlstad. Beträffande vissa organisatoriska frågor åter
kommer jag till regeringen. 

Kammarkollegiet har föreslagit att vissa tjänster som myndigheten utför 
åt andra myndigheter och som är av servicekaraktär får avgiftsbeläggas. 
Det gäller till exempel bevakning av andra myndigheters fordringar och 
fastighetsrättsliga utredningar. Antalet ärenden rörande fastighetsrättsliga 
utredningar förväntas under budgetåret 1992/93 bli relativt stort som en 
följd av bl.a. bolagiseringen av Domänverket. Efterfrågad information om 
fastighetsrättsliga förhållanden kan i många fall hämtas ur material som 
finns på Kammarkollegiet men räcker inte detta måste informationen nu
mera härntas ur arkiv som förvaras i Riksarkivet. Tjänsten har varit en 
myndighetsuppgift på Kammarkollegiet och den har därmed utförts utan 
kostnad för den som begärt utredningen. I och med att de äldre delarna av 
Kammarkollegiets arkiv numera flyttats över till Riksarkivet är det inte 
lika naturligt att uppgiften är en myndighetsuppgift för kollegiet. Kammar
kollegiets kostnader för dessa arkivutredningar kan komma att bli oskäligt 
stora och leda till att annan angelägen verksamhet vid myndigheten måste 
prioriteras ned. Jag anser därför att uppgiften att utföra fastighetsrättsliga 
arkivutredningar bör avgiftsbeläggas. Grunderna för förslaget att ta ut 
avgifter är i övrigt att den som beslutar om en åtgärd också skall svara för 
kostnaderna för den. Jag föreslår att Kammarkollegiet bemyndigas att 
besluta om avgiftens storlek och att Kammarkollegiet får disponera in
komsterna från verksamheten. Regeringen bör inhämta riksdagens bemyn
digande att avgiftsbelägga servicetjänster som Kammarkollegiet utför åt 
andra och meddela föreskrifter om detta i enlighet med vad jag nu anfört. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta föreskrifter om avgifter för 

servicetjänster i enlighet med vad jag förordat i det föregående 
samt medge att regeringen överlåter åt förvaltningsmyndighet att 
meddela bestämmelser om sådana avgifter, 

2. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam
heten inom Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet skall vara 
enlighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 

3, till Karnnuirkollegiet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 
1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr. 
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C. Trossamfund m.m. 

Statsbidrag till trossamfund, till ekumenisk verksamhet och till restaure
ring av äldre domkyrkor m.m. anvisas budgetåret 1992/93 under an
slagen C 1. Stöd till trossamfund m.m. och C 2. Bidrag till återupp
byggnaden av Katarina kyrka. Sistnämnda anslag är ett engångsanslag 
för budgetåret 1992/93. 

C 1. Stöd till trossamfund m.m. 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

71 122 0001 

92 007 ooo2 
70 ()()() ()()() 

Reservation 745 5291 

1 Anslagen G 1. Bidrag till trossamfund, G 2. Bidrag till ekumenisk verksamhet 
och G 3. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor m.m. 

2 Varav 20 000 000 kr engångsanvisning för att stimulera sysselsättningen. 

Verksamhetsbidrag 
Lokalbidrag 
Utbildningsbidrag 
Till regeringens disposition 

Summa 

1992/93 

52 260 ()()() 
34 486 ()()() 
2 080 ()()() 
3 181 ()()() 

92 007 000 

1 Varav 20 000 000 kr bortfall av engångsanvisning. 

Beräknad 
ändring 1993/94 

Föredraganden 

- 22 006 ()()() I 

1 ()()() 

- 22 007 000 

Från anslaget betalas statsbidrag till andra trossamfund än Svenska 
kyrkan för religiös verksamhet (verksamhetsbidrag), lokaler för sådan 
verksamhet (lokalbidrag) och teologiska seminarier m.m. (utbildnings
bidrag). Föreskrifter om dessa statsbidrag finns i förordningen 
(1989:271, ändrad 1989:688 och 786) om statsbidrag till andra trossam
fund än Svenska kyrkan. I förordningen anges vilka trossamfund som 
har bedömts vara berättigade till statsbidrag enligt de grunder som 
riksdagen har beslutat (prop. 1988/89:100 bil. 15, bet. 1988/89:KrU10, 
rskr. 1988/89: 111) och till vilka utbildningar bidrag får beviljas. Ur
sprungligen betalades statsbidrag endast till församlingar som var an
slutna till Sveriges frikyrkoråd. Bidrag betalas numera också till 
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Anglikanska kyrkan, Estniska evangelisk-lutherska kyrkan, de islamiska 
församlingarna i Sverige, de judiska församlingarna i Sverige, de orto
doxa och österländska kyrkorna, Katolska kyrkan i Sverige och Ungers
ka protestantiska kyrkan. 

Frågor om bidrag till de i förordningen angivna samfunden prövas av 
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. Nämnden består av 
företrädare för alla dessa samfund. Ledamöterna i samarbetsnämnden 
utses av regeringen efter förslag från samfunden. 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund yrkar att anslaget 
räknas upp enligt följande. 

Verksamhetsbidrag 
Lokalbidrag 
U tbildningsbidrag 

+ 11 540 ()()() 
+ 11 514 ()()() 
+ 920 ()()() 

Samarbetsnämnden framhåller att tillkomsten av nya bidragsberättiga
de samfund och ökat antal betjänade personer samt kostnaderna för att 
genomföra full paritet mellan samfunden kräver en reell uppräkning av 
verksamhetsbidraget. Samarbetsnämnden erinrar också om att riksda
gens kulturutskott (bet. 1991/92:KrU13) uttalat att den anslagsuppräk:
ning som påbörjades budgetåret 1991/92 bör fortsätta under kommande 
budgetår. Riksdagen har som sin mening givit regeringen till känna vad 
utskottet anfört (rskr. 1991/92:148). 

I fråga om lokalbidraget redovisar samarbetsnämnden att den för 
budgetåret 1992/93 har att behandla 150 ansökningar motsvarande en 
sammanlagd byggkostnad på 513 miljoner kronor. Nämnden räknar 
vidare med ett preliminärt bidragsbehov om 10,2 miljoner kronor för 
inventarier. Dessutom finns ett medelsbehov på ca 8 miljoner kronor för 
tidigare preliminärt beslutade bidrag. För budgetåret 1993/94 räknar 
samarbetsnämnden med en byggnadsvolym motsvarande genomsnittet 
för de senaste två åren och ett medelsbehov på 46 miljoner kronor. 

Den begärda uppräkningen av utbildningsbidraget motiveras bl.a. med 
att Örebro missionsskola anhållit att åter bli statsbidragsberättigad. 

Ur anslagsposten Till regeringens disposition betalas statsbidrag till de 
norska och danska församlingarna i Sverige, till ekumenisk verksamhet 
och till restaurering av äldre domkyrkor m.m. Innevarande budgetår har 
statsbidrag anvisats till arbeten på Strängnäs domkyrka och Vadstena 
klosterkyrka. För budgetåret 1993/94 har domkapitlet i Strängnäs an
hållit om statsbidrag med 5 680 000 kr för restaureringsarbeten på 
Strängnäs domkyrka. Vidare har Växjö kyrkliga samfällighet anhållit 
om statsbidrag till arbeten för 18 800 000 kr på Växjö domkyrka. 

Föredragandens överväganden 

På grund av det ansträngda statsfinansiella läget finner jag det inte 
möjligt att i budgetförslaget för nästa budgetår tillgodose riksdagens 
önskemål om en fortsatt uppräkning av bidragen till trossamfund. De 
besparingskrav som ställts på Civildepartementet har gjort det nödvän-
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digt att begränsa kostnaderna även i fråga om stödet till trossamfund. 
Beträffande verksamhetsbidraget föreslår jag ett oförändrat anslag. Jag 
vill därvid erinra om att trossamfundens kostnader minskar genom den 
sänkta arbetsgivaravgiften. Bidrag till de fria trossamfunden betalas 
förutom ur förevarande anslag bl.a. ur Allmänna arvsfonden samt ur de 
statliga anslagen till barn- och ungdomsverksamhet, folkrörelser och 
folkbildning. I samband med utredningsarbetet rörande Svenska kyrkans 
framtida ställning kommer möjligheterna att stödja trossamfunden även 
på andra sätt än genom direkta ekonomiska bidrag att prövas. 

I innevarande års anslag till lokalbidrag ingår ett engångsanslag på 20 
miljoner kronor som anvisats av arbetsmarknadspolitiska skäl. Detta 
anslag har gjort det möjligt att tidigarelägga 46 byggnadsprojekt med en 
beräknad sammanlagd produktionskostnad på ca 176 miljoner kronor 
och en sysselsättningseffekt motsvarande ca 150 årsarbeten. Tidigareläg
gandet av dessa projekt gör att medelsbehovet för lokalbidrag minskar 
nästa budgetår. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget förs 
upp med 70 000 000 kr. 

Inom ramen för lokalbidraget bör minst 3 miljoner kronor reserveras 
för handikappanpassning. 

Från utbildningsbidraget bör enligt regeringens bestämmande medel 
kunna få anvisas också för enstaka utbildnings- och fortbildningsinsatser 
för funktionärer inom invandrarsamfund som saknar egna utbildnings
institutioner i Sverige. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till trossamfund m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett reservationsanslag på 70 000 000 kr. 
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D. Konsumentfrågor 

D 1. Konsumentverket 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

7 5 166 ()()() 
73 319 ()()() 
7 5 l ()(} ()()() 

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor 
med uppgift att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina 
resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. I an
slutning till detta fullgörs de uppgifter som ankommer på Konsument
ombudsmannen (KO) enligt lagen (1971: 112) om avtalsvillkor i konsu
mentförhållanden, marknadsföringslagen (1975: 1418) och produktsäker
hetslagen (l 988: 1604). Verket fullgör vidare uppgifter enligt lagen 
(1971: 1081) om bestämning av volym och vikt, konsumentkreditlagen 
(1977 :981), konsumentförsäkringslagen (1980:38), prisinformations
lagen (1991:601) samt förordningen (1990:643) om glesbygdsstöd. 

Verkets organisation m.m. framgår av förordningen (1990:1179) med 
instruktion för Konsumentverket. 

Konsumentverket leds av en generaldirektör som dessutom är Konsu
mentombudsman. Generaldirektören är ordförande i Konsumentverkets 
styrelse. En konsumentteknisk nämnd är knuten till verket med uppgift 
att verka för att brukarkrav beaktas vid utveckling och upphandling av 
produkter. 

Konsumentverket 

Konsumentverket anför i sin förenklade anslagsframställning för bud
getåret 1993/94 bl.a. följande. 

1. Verket anser att det inte funnits anledning att på ett mera genom
gripande sätt ompröva verksamheten. Motivet är att statsmakterna inte 
uttalat invändningar mot den fördjupade anslagsframställning som verket 
lämnade i augusti 1991. Ett annat skäl har varit att den konsumentpo
litiska verksamheten är föremål för översyn. 

2. Verket hänvisar också till de särskilda skrivelser/rapporter 
som lämnats till regeringen beträffande handikappområdet, energi
området och marknadsövervakningen. Konsumentverkets skrivelse 
(C92/263/FOK) redogör för följderna av ett EES-avtal för verkets 
marknadsbevakning. Kostnaderna för marknadsbevakningen av leksaker, 
personlig skyddsutrustning för privat bruk, textilier och hushållsapparter 
beräknas per år uppgå till sammantaget ca 3,5 miljoner kronor. Verket 
gör samtidigt bedömningen att det för närvarande inte är möjligt att 
göra någon definitiv resurs- och kostnadsberäkning för marknadsbe
vakningen. 

På handikappområdet har Konsumentverket och Handikappinstitutet 
gemensamt lämnat förslag (C92/664/FOK) om hur funktionshindrades 
och äldres intressen kan tillvaratas i samband med att teknikstyrda 
serviceanläggningar införs och används. 
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På energiområdet har Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) 
och Konsumentverket gemensamt föreslagit att en obligatorisk energide
klaration för hushållsapparater skall införas. En särskild energideklara
tion för småhus föreslås också. 

3. Kravet på kraftfulla insatser för den lokala konsumentverksamheten 
framhålls. Verket anför att stödet till kommunerna i deras löpande verk
samhet måste upprätthållas. Osäkerheten om den långsiktiga utveck
lingen i kommunerna är fortfarande stor. 

4. Under budgetåret 1991/92 startade verket ett försöksprojekt med att 
utbilda budgetrådgivare för att ge kommunerna möjlighet att snabbt ut
veckla budgetrådgivningen. Erfarenheterna av projektet är goda och 
kommunernas efterfrågan beräknas vara hög under hela projekttiden. 

5. Det finns skäl att understryka det stora behovet av insatser på det 
konsumentpolitiska området, inte minst mot bakgrund av den utveckling 
av en gemensam europeisk marknad som kräver särskilda tillsynsinsat
ser och de ekonomiska svårigheter som många hushåll har. Verket bör 
mot denna bakgrund och med hänsyn till den pågående översynen av 
den konsumentpolitiska verksamheten tilldelas realt oförändrade anslag 
för budgetåret 1993/94. Förslaget för budgetåret 1993/94 är 73 319 000 
kr. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med EES-anpassningen har en rad EG-direktiv förts över till 
svensk lagstiftning. Den nya lagstiftningen ställer krav på ökade till
synsinsatser från Konsumentverkets sida. Verkets tillsynsansvar utvidgas 
bl.a. till nya områden. Konsumentverket kommer således att bli till
synsmyndighet för lagar om leksakers säkerhet, farliga livsmedelsimita
tioner, personlig skyddsutrustning för privat bruk, märkning av textilier 
och hushållsapparater samt paketresor. 

Inte endast EES-anpassningen medför förändringar i tillsynsverksam
heten. Nya marknadsförings- och distributionsfonner ställer också krav 
på insatser från verkets sida. Den gränsöverskridande handeln kan 
förväntas skapa situationer där konsumenterna behöver hjälp i frågor 
som gäller marknadsföring, köpvillkor och reklamationer. För att kunna 
bemöta och tillgodose konsumenternas krav och önskemål kommer det 
i många fall att krävas samordnade insatser från tillsynsmyndigheter i 
olika länder inom EES-området. 

De EG-direktiv som nu överförs till svensk rätt förutsätter föränd
ringar inte bara i gällande svenska bestämmelser utan även i arbets
metoderna för marknadsbevakningen. I många av EG-direJ...'tiven åläggs 
medlemsländerna således att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att reglerna följs. 

EG-kommissionen har i flera dokument uppmärksammat behovet av 
en enhetlig marknadsbevakning som ett led i att garantera produkters 
säkerhet och därmed även konsumenternas förtroende för marknaden. 
Styrelsen för teknisk ackreditering (SWEDAC) har av regeringen fått i 
uppdrag att utreda frågor om marknadsövervakning av produkter. Vilka 
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slutsatser som SWEDAC:s utredning bör ge upphov till bl.a. i kost
nadshänseende är ännu oklart. Jag bedömer att vissa av de nya tillsyns
uppgifter som läggs på Konsumentverket kan finansieras genom om
prioriteringar. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört och med hän
visning till utredningen om konsumentpolitik.ens inriktning, finner jag 
för närvarande inte skäl att här föreslå att särskilda medel anslås till 
marknadsövervakning på grund av en EES-anslutning. 

De hushållsekonomiska frågorna är fortfarande av stor betydelse. 
Hushållens ekonomiska situation kommer även i fortsättningen att präg
las av förändringar. Den kursändring som nu genomförs i svensk politik 
och som bygger på marknadsekonomins grunder kommer att påverka 
enskilda hushåll. Avregleringen och en ökad konkurrens inom såväl den 
privata som den offentliga sektorn är andra faktorer som påverkar hus
hållens situation. Som jag tidigare har redovisat har Konsumentverket 
fått i uppdrag att bedriva en försöksverksamhet med budgetrådgivning 
och skuldsanering. 

Den lokala verksamheten är viktig. Denna verksamhet ger en bred 
kontaktyta med konsumenterna och möjlighet att snabbt, enkelt och 
obyråkratiskt hjälpa och stödja konsumenter i olika situationer. Konsu
mentverket har i ett antal rapporter, i enlighet med regeringens uppdrag 
den 27 mars 1991 (C91/676/MA), redovisat hur stödet till den lokala 
konsumentverksamheten m.m. kan utvecklas. Jag delar verkets bedöm
ning att den lokala verksamheten måste få allt tänkbart stöd. Det är 
också betydelsefullt att det lämnas information om de positiva effekterna 
av verksamheten. 

Tidskriften Råd och Rön beräknas att inför budgetåret 1994/95 bli 
avgiftsfinansierad. 

Många av de frågor som jag nu har berört kommer att behandlas av 
den konsumentpolitiska utredningen. I avvaktan på resultatet av utred
ningen föreslår jag att anslaget till Konsumentverket i stort sett förs upp 
med oförändrat belopp. En mindre besparing har tagits ut på verksam
heten. 

Jag konstaterar att Riksrevisionsverket inte har haft några invänd
ningar i revisionsberättelsen avseende Konsumentverket. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Konsumentverket kommer fr.o.m. bud
getåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Konsumentverket kommer 
därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och 
medlen under anslaget D 1. förs till detta konto. 

Anslaget för Konsumentverket har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av andringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som 
kommer att ställas till Konsumentverkets disposition kommer slutligt 
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fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från 
det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Konsumentverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 75 100 000 kr. 

D 2. Allmänna reklamationsnämnden 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

12 831 ()()() 
12 489 ()()() 
13 400 ()()() 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har till uppgift att pröva tvister 
mellan konsumenter och näringsidkare rörande varor, tjänster och andra 
nyttigheter som tillhandahållits huvudsakligen för enskilt bruk, s.k. kon
sumenttvister, samt att ge rekommendationer om hur tvisterna bör lösas. 
Nämnden skall dessutom på begäran av domstol yttra sig i konsument
tvister. Vidare skall nämnden stödja kommunernas medling i sådana 
tvister genom bl.a. utbildning och rådgivning till konsumentvägledare 
på lokal nivå. ARN skall också informera konsumenter och närings
idkare om nämndens praxis. 

Nämndens organisation och uppgifter framgår av förordningen 
(1988:1583) med instruktion för Allmänna rek.lamationsnämnden och 
förordningen (1991:194) om försöksverksamhet med grupptalan vid 
nämnden. 

Chef för myndigheten, som har tolv avdelningar, är nämndens ord
förande. Till nämnden har knutits ett råd med uppgift att bistå ordföran
den i viktigare frågor om verksamhetens omfattning och inriktning. I 
rådet ingår företrädare för konsumenter, näringsidkare och kommuner. 

Allmänna reklamationsnämndeo 

Nämndens resurser är ansträngda och väntetiderna för parterna är fort
farande långa. Nämndens verksamhet är efterfrågestyrd. Bristande 
resurser måste mötas med antingen en begränsning av ärendetillström
ningen eller en ökning av det finansiella utrymmet. Trots knappa ekono
miska resurser har nämnden hittills valt att inte inskränka sin verksam
het på för konsumenterna betydelsefulla områden. 

ARN anför i sin förenklade anslagsframställning för budgetåret 
1993/94 bl.a. följande. Mot bakgrund av regeringens åtgärd att tillsätta 
en kommitte för att göra en översyn av den statliga konsumentpolitiken 
föreslås att verksamhetens inriktning och omfattning tills vidare blir 
oförändrad. Eftersom nämndens arbete är efterfrågestyrt gör nämnden 
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den reservationen att en påtaglig ökning av antalet anmälda tvister under 
perioden kan komma att kräva ett resurstillskott. 

Föredragandens överväganden 

Nämndens verksamhet utgör en viktig del av konsumentskyddet. Förut
sättningarna för nämndens verksamhet prövas i den översyn av den 
statliga konsumentpolitiken som görs. Jag anser därför att nämnden bör 
ges ett ettårigt ramanslag. En eventuell ökning av antalet anmälda tvis
ter får finansieras inom ramen för befintligt anslag. 

Jag konstaterar att Riksrevisionsverket inte har haft några invänd
ningar i revisionsberättelsen avseende ARN. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsftöden samt presenterat 
en modell som bör tillämpas. ARN kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 
att tillämpa denna modell. ARN kommer därför att tilldelas ett ränte
konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget D 2. 
förs till detta konto. 

Anslaget för ARN har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste
ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads
pålägget, den ändrade finansieringsfonnen för Statshälsan, övergången 
till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen 
av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag 
redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten 
och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till 
ARN:s disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade rikt
linjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna reklamationsnämnden för budgetåret 1993/94 

anvisa ett ramanslag på 13 400 000 kr. 

D 3. Stöd till konsumentorganisationer 

1991 /92 utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 342 000 
2 080 000 
2 100 000 

Reservation 782 000 

Riksdagens beslut om livsmedelspolitiken (prop. 1989/90: 146, bet. 
1989/90:JoU25, rskr. 1989/90:327), innebar att ett särskilt stöd till 
ideella konsumentorganisationer inrättades. Syftet med stödet är att 
stimulera och stärka konsumenternas möjligheter att utöva inflytande på 
livsmedelskedjans olika led i frågor som rör livsmedelspolitiken. 
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Konsumentverket 

Konsumentverket hemställer i sin anslagsframställning om oförändrat 
anslag för budgetåret 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Som jag tidigare har anfört anser jag att konsumentorganisationerna 
måste få en större plats i konsumentpolitiken. Det innebär att fler 
människor engageras i verksamheten och att de som direkt berörs får 
möjlighet att påverka den. Detta bör gälla även andra områden än livs
medelssektom. Mot den bakgrunden föreslår jag att medel avsätts för 
stöd till såväl sådana ideella konsumentorganisationer som främst är 
engagerade på det livsmedelspolitiska området som organisationer med 
verksamhet på andra konsumentområden. Medlen skall också kunna 
användas för att i ett initialskede stödja och stimulera uppbyggandet av 
nya organisationer. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till konsumentorganisationer för budgetåret 1993/94 

anvisa ett reservationsanslag på 2 100 000 kr. 

D 4. Konsumentforskning 

Genom riksdagens forskningspolitiska beslut våren 1990 (prop. 
1989/90:90, bet. 1989/90:LU22, rskr. 1989/90:331) anvisades 2 miljo
ner kronor för konsumentpolitisk forskning under budgetåret 1990/91. 
Medel har därefter anvisats även för budgetåren 1991/92 och 1992/93. 
Medlen disponeras av Konsumentverket. 

Konsumentforskning bedrivs inom ett brett område. Den är bl.a. 
inriktad på studier av hushållsekonomi, konsumentteknik, varudistribu
tion och marknadsrättsliga frågor. 

Konsumentverket 

Verket menar att det finns stort behov av en ökad konsumentforskning. 
Med hänsyn till översynen av det konsumentpolitiska området föreslår 
verket inte någon ökning av anslaget nu. Verket förutsätter att frågan 
aktualiseras i arbetet med den forskningspolitiska propositionen. 

Föredragandens överväganden 

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen 
av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en 
proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993. 
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I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom 
området förs upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition om inriktningen av den 

framtida forskningspolitiken, till Konswnentforskning för budget
året 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1 939 000 kr. 

D 5. Bidrag till miljömärkning av produkter 

1991192 Utgift 2 700 000 
1992/93 Anslag 3 000 000 
1993/94 Förslag 5 000 000 

Ett harmoniserat nordiskt system för miljömärkning av produkter inför
des under hösten 1989. Den frivilliga miljömärkningen i Sverige, inom 
ramen för detta system, organiseras och drivs av SIS-Standardiserings
kommissionen i Sverige och leds av Miljömärkningsstyrelsen. 

Miljömärkningen skall på sikt i huvudsak finansieras genom avgifter 
och ersättningar från de företag som får sina produkter miljömärkta. 
Verksamheten befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede som 
kräver att medel tillhandahålls över statsbudgeten. T.o.m. budgetåret 
1992/93 har sammanlagt 8,6 miljoner kronor anslagits. Statsbidraget är 
förenat med återbetalningsskyldighet när verksamheten ger överskott. 

SIS-Standardiseringskoounissionen i Sverige 

Miljömärkningsarbetet har hittills resulterat i att kriterier har fastställts 
för 11 produktgrupper, t.ex. pappersprodukter, textila tvättmedel, båt
motorer samt oljepannor och brännare. Under 1992 har ca 150 svan
märkta produkter introducerats på den svenska marknaden. 

Miljömärkningsstyrelsen beräknar att kriterier för ytterligare 19 pro
duktgrupper kommer att fastställas under budgetåret 1993/94. 

Styrelsen anför att förutsättningen för att en officiell miljömärkning 
skall få hög trovärdighet är att kriteriearbetet präglas av hög kvalitet 
och höga miljökrav. En bred lansering av miljömärkta produkter krävs 
för att konsumenterna skall uppfatta dessa som ett verkligt alternativ. 
För att uppnå detta krävs större satsning på både kriterieutveckling och 
marknadsföring än vad som sker i dag. 

Utgångspunkten för den ursprungliga överenskommelsen mellan staten 
och SIS var att miljömärkningen efter en igångsättningsperiod om fem 
år och ett villkorligt återbetalningsskyldigt statsbidrag skulle vara själv
bärande. Denna förutsättning har visat sig orealistisk. Miljömärknings
styrelsen konstaterar att staten även i fortsättningen måste stå för huvud
delen av kostnaderna för kriterieutveckling och infonnationsverksamhet. 
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För budgetåret 1993/94 bedömer Miljömärkningsstyrelsen behovet av 
statsbidrag för sin verksamhet till 7 463 000 kr. 

I verksamhetsplanen för 1993 anges att personalen behöver förstärkas 
både på handläggar- och expertsidan. Förstärkningen krävs för att 
genomföra ökade insatser både i fråga om marknadsföring och utveck
ling av det nordiska systemet samt för att delta i EG:s expertgrupper. 

Samarbete med EG 

Ett informellt samarbete med EG:s miljömärkningsverksamhet har 
inletts och en överenskommelse om samarbete på expertnivå mellan 
EG:s och Nordens kriteriegrupper har träffats. 

Miljömärkningsstyrelsen framhåller att en kraftfull svensk miljömärk
ningsverksamhet kan innebära att positiva svenska bidrag tillförs EG:s 
arbete på området. 

SIS och Miljömärkningsstyrelsen föreslår att initiativ tas till förhand
lingar inom ramen för ett EES-avtal om en så snar anslutning till EG:s 
miljömärkningssystem som möjligt. Målsättningen bör vara att SIS 
miljömärkning utses till s.k. godkännandeorgan ("competent body") 
inom EG:s rniljömärkningssystem. 

Föredragandens överväganden 

De beslut om en frivillig, enhetlig och positiv miljömärkning som riks
dagen fattade hösten 1989 har nu börjat ge resultat. I dag finns ett stort 
antal svanmärkta produkter på marknaden. Syftet med svarunärkningen 
är att skapa en officiell och trovärdig miljömärkning av produkter. 

SIS bedömer behovet av medel för budgetåret 1993/94 till 7 463 000 
kr, en ökning med 4 463 000 kr. Den ursprungliga utgångspunkten var 
att verksamheten efter en uppbyggnadsperiod ska bli självbärande. Detta 
har visat sig ännu inte kunnat infrias. Främst beror det på att utarbetan
de av trovärdiga kriterier har visat sig vara mer komplicerat och tids
krävande än som ursprungligen förutsågs. 

En enhetlig officiell miljömärkning är av ett så stort allmänintresse att 
verksamheten tills vidare bör få statligt stöd. Jag är därför beredd att 
engångsvis anslå extra medel för budgetåret 1993/94 så att insatserna 
för marknadsföring och kriteriearbete kan utökas. 

EG:s förordning, (EEG) nr 880/92, om miljömärkning kommer att 
omfattas av förhandlingarna mellan EFfA och EG om ett utvidgat EES
avtal. 

Jag ser positivt på att ett samarbete mellan EG och det nordiska sam
ordningsorganet för miljömärkning har inletts. Det är viktigt att de 
nordiska erfarenheterna och ståndpunkterna på kriterieområdet förs in i 
EG:s kriteriearbete. Därför bör Miljömärkningsstyrelsen inom ramen 
för sitt anslag avsätta särskilda resurser för ett sådant samarbete. 

Jag föreslår därför att SIS under budgetåret 1993/94 får ett engångs
bidrag på 5 000 000 kr för miljömärkning av produkter. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till miljönUirkning av produkter för budgetåret 

1993/94 anvisa ett anslag på 5 000 000 kr. 
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E. U ngdomsfrågor 

E 1. Statens ungdomsråd 

1991/92 Utgift 5 522 000 
1992/93 Anslag 5 590 000 
1993/94 Förslag 6 066 000 

Statens ungdomsråd har till uppgift att främja fritidsverksamhet och 
kulturell verksamhet bland barn och ungdomar samt redovisa utveck
lingen när det gäller ungdomars villkor i samhället. Rådet handlägger 
frågor om stöd till ungdomsorganisationer och skall verka för en 
samordning av statliga insatser för ungdomar. Rådet skall också bedriva 
utrednings- och infonnationsverksamhet som rör ungdomars villkor och 
föreningslivets utveckling samt följa resultaten av forskning, utveck
lingsarbete och försöksverksamhet som rör ungdomar. 

Ungdomsrådets uppgifter och organisation m.m. framgår av förord
ningen (l 988: 1136) med instruktion för Statens ungdomsråd. 

Statens ungdomsråds verksamhet skall inriktas på att 
- främja fritids- och kulturverksamhet, 
- redovisa ungdomars levnadsvillkor och utifrån detta föreslå åtgärder 
inom ungdomspolitiken, 
- inom sitt ansvarsområde samarbeta med kommunerna, 
- hålla goda kontakter med barn- och ungdomsorganisationerna samt 
nya ung domsrörelser, 
- bidra till att samordna de statliga insatserna på ungdomsområdet, 
- följa upp och utvärdera statliga insatser för ungdomar. 

Statens ungdomsråd 

Statens ungdomsråd har i sin årsredovisning (ÅR) i de delar som avser 
resultatredovisningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena 
kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdom, ungdomars upp
växtvillkor, samarbete med kommunerna, barn- och ungdomsorganisa
tioner och nya ungdomsrörelser, samordning av statliga insatser för 
ungdomar, utvärdering och uppföljning av statliga insatser för ung
domar samt genomförande av ett reformerat bidragssystem. Uppdel
ningen stämmer överens med de uppdrag som myndigheten fått i regle
ringsbrev. 

Alla uppdrag som getts till myndigheten har redovisats, men Statens 
ungdomsråd påpekar att uppföljningssystemet ännu inte är sådant att 
insatta resurser kan relateras till prestationer. Statens ungdomsråd fram
håller att ett sådant uppföljningssystem är under utarbetande i samråd 
med Riksrevisionsverket. 

Av resultatredovisningen framgår att Statens ungdomsråd har haft en 
ökande ärendetillströmning, bl.a. har antalet ansökningar om särskilt bi
drag fördubblats. Antalet telefonförfrågningar har också stigit markant. 
Genom förbättrade rutiner och vissa rationaliseringar avseende bidrags-
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hanteringen har myndigheten klarat det ökade antalet ansökningar på ett 
tillfredsställande sätt. 

Rådets utrednings- och informationsenhet har också genomgått en 
förändring. Kontakterna med massmedia har ökat och publikationerna 
om ungdomars uppväxtvillkor har fått en större spridning. 

Ungdomsrådets kunskap har varit efterfrågad av kommunerna och 
rådet har lyckats bygga upp ett brett kontaktnät, bl.a. har 70 kommun
besök genomförts. Detta arbete har finansierats genom projektmedel, 
vilket av ungdomsrådet anses som otillfredsställande eftersom dessa 
uppgifter ses som ett betydande arbetsområde inom myndigheten. 

Statens ungdomsråd har bidragit till en samordning av statliga insatser 
för ungdomar genom att ta fram en samlad kunskap om ungdomars vill
kor inom olika samhällssektorer samt initierat ett samarbete mellan 
olika statliga myndigheter i form av konkreta projekt. Det rör sig om 
sju samverkansprojekt med sammanlagt tolv andra statliga myndigheter. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 
Statens ungdomsråd har varit föremål för översyn. Utredningen om 

översyn av statens insatser inom barn- och ungdomsområdet, den s.k. 
STUNS-kommitten (C 1991 :06) har i sitt betänkande (SOU 1992:54) 
Mer för mindre - nya styrformer för barn- och ungdomspolitiken lagt 
ett förslag om en tydligare inriktning på uppföljning, utvärdering och 
erfarenhetsspridning. 

I sin förenklade anslagsframställning anför Statens ungdomsråd att 
verksamheten bör inriktas på det sätt som STUNS-kommitten föreslagit. 
Vidare föreslår ungdomsrådet att den statliga administrationen av stödet 
ur Allmänna arvsfonden till ungdomsorganisationerna bör föras över till 
myndigheten. Statens ungdomsråd pekar vidare på behovet av nyinköp 
av datorer och fasta tjänster för myndighetens kommunkontakter. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 
De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92-1993/94 
bör ligga fast. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 6 066 000 kr 

Övrigt: Särskilda direktiv med anledning av betänkandet 
(SOU 1992:54) Mer för mindre - nya styrformer för barn- och ung
domspolitiken kommer att utfärdas för myndigheten. 
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ResultatbediJmning 

Statens ungdomsråds årsredovisning visar enligt min mening att verk
samheten bedrivs effektivt och att de uppsatta målen har uppnåtts. 
Statens ungdomsråd är en liten och flexibel myndighet som har kunnat 
hantera de arbetsuppgifter som förändringarna i omvärlden medfört. 

Jag kan också konstatera att Riksrevisionsverket inte har haft några 
invändningar i revisionsberättelsen avseende Statens ungdomsråd. Pröv
ningen har dock begränsats till en bedömning av fullständighet och 
dokumentation. Genom att Statens ungdomsråd får ett ramanslag och att 
myndigheten inför ett nytt redovisningssystem blir det möjligt att göra 
en mer tydlig bedömning av kostnadseffektiviteten. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfiöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Statens ungdomsråd kommer fr.o.m. 
budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Statens ungdomsråd 
kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret 
och medlen under anslaget E 1. tillförs detta konto. 

Anslaget för Statens ungdomsråd har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 
1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som 
kommer att ställas till Statens ungdomsråds disposition kommer slutligt 
fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från 
det nu budgeterade beloppet. 

Statens ungdomsråds arbete gentemot kommunerna har utförts för
tjänstfullt och jag avser att inom kort återkomma till regeringen med 
förslag om att ge ungdomsrådet ett särskilt uppdrag avseende det ar
betet. När det gäller behovet av nyinvestering i datorer kommer Statens 
ungdomsråd att tilldelas en låneram hos Riksgäldskontoret. 

Hanteringen av stödet ur Allmänna arvsfonden övervägs i samband 
med beredningen av 1991 års arvsfondsutrednings betänkande (SOU 
1992: 120) Allmänna arvsfonden. 

Slutsatser 

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 
1991 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. 

Jag bedömer att myndighetens arbete varit framgångsrikt och att goda 
förutsättningar finns för att verksamheten skall kunna bedrivas i nuva
rande omfattning med de resurser jag beräknat för budgetåret 1993/94. 

Särskilt är arbetet med att inspirera till insatser genom kunskaps- och 
erfarenhetsspridning till kommuner och föreningsliv av stor betydelse. 

Med anledning av STUNS-kommittens betänkande (SOU 1992:54) 
Mer för mindre - nya styrformer för barn- och ungdomspolitiken avser 
jag att inom kort föreslå regeringen att utf"arda särskilda direktiv för 
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myndigheten. Direktiven skall avse en utvärdering med avrapportering 
under loppet av år 1993 som underlag för en fördjupad prövning från 
regeringens sida i 1994 års budgetproposition. 

Jag förutsätter också att resultatredovisningen i årsredovisningen för 
budgetåret 1992/93 skall innehålla sådan resultatinformation att t.ex. 
nyckeltal som produktivitetsmått och styckkostnader ingår i underlaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens ungdomsrdd för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 6 066 000 kr. 

E 2. Bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet m.m. 

1991192 Utgift 101 423 000 Reservation 1 419 817 
1992/93 Anslag 102 008 000 
1993/94 Förslag 110 084 000 

Från anslaget utbetalas bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet 
enligt förordningen (1991:370) om statsbidrag till ungdomsorganisa
tioner. 

Statens ungdomsråd 

Statens ungdomsråd svarar för fördelningen av statsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationema. Ungdomsrådet har av regeringen fått i upp
drag att se över målen för statsbidragen samt att kartlägga barn- och 
ungdomsorganisationemas arbetsvillkor och föreslå åtgärder som även 
på andra sätt än genom det ekonomiska stödet stärker deras möjlighet 
att bedriva och utveckla sin verksamhet. Uppdragen redovisades till 
regeringen i december 1992. 

I sin anslagsframställning föreslår Statens ungdomsråd en höjning av 
anslaget med 23 542 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Barn- och ungdomsorganisationema fyller en viktig funktion i vårt 
samhälle. Syftet med det statliga stödet är att främja en demokratisk 
fostran genom barns och ungdomars engagemang· i föreningslivet samt 
att medverka till en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Stödet 
skall också främja jämställdhet och jämlikhet mellan olika ungdoms
grupper samt uppmuntra fler barn och ungdomar att delta i föreningsliv. 

Den 1juli1991 trädde ett nytt bidragssystem i kraft (1991:370). Detta 
utgjorde det första steget mot ett mer målrelaterat bidragssystem. Över
väganden sker för närvarande om hur målen för det statliga stödet 
ytterligare skall kunna konkretiseras. Särskild vikt läggs vid metoder för 
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att förbättra utvärdering och uppföljning av stödet. Vidare sker en 
samlad översyn av bidragen till ideella organisationer av en särskild 
utredare (C 1992:05). Med anledning av detta pågående arbete föreslås 
inte i år någon förändring av bidragssystemet. 

Det är enligt min mening mycket viktigt att stödja ungdomars eget 
engagemang och ansvarstagande. Jag föreslår därför att ungdomars egna 
organisationer bör prioriteras. Dessutom bör nya ungdomsrörelser 
stödjas. 

Det är vidare enligt min uppfattning angeläget att särskilt stödja 
generationsövergripande verksamhet. Jag återkommer med förslag i 
denna fråga under anslaget F 4. Stöd till ideell verksamhet. 

Mot bakgrund av många ungdomars allt svårare situation i samhället 
ökar betydelsen av stöd till positiva sysselsättningar. Jag ser det som en 
viktig signal från vuxensamhället att stödja ungdomars egna initiativ, 
varför jag föreslår en ökning av anslaget. 

Särskilt unga flickor behöver stöd och uppmuntran för att engagera 
sig i föreningslivet. Jag föreslår därför att 3 000 000 kr särskilt skall 
riktas till insatser för flickor. 

Särskilda insatser behöver också göras för att stimulera en utveckling 
av kommunernas ungdomsverksamhet och jag föreslår att l 000 000 kr 
anvisas för detta ändamål. Vidare bör utrednings- och utvecklingsarbetet 
när det gäller ungdomars villkor i samhället intensifieras. Detta är 
angeläget bl.a. mot bakgrund av tendenser till ökade generationsskill
nader i samhället. Medel för denna verksamhet uppskattas till 
2 000 000 kr. Härutöver anvisas 1 000 000 kr för aktiviteter inom ung
domsområdet. Dessa medel bör disponeras av regeringen. 

För budgetåret 1992/93 innefattar anslaget en engångsanvisning på 
4 700 000 kr för att reglera ett tidigare förslagsanslag, det s.k. lokala 
aktivitetsstödet. Den reella ökningen av anslaget i årets budget föreslås 
därmed bli 12 776 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet m.m. 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 
110 084 000 kr. 

E 3. Stöd till internationellt ungdomssamarbete 

1991/92 Utgift 4 050 000 Reservation 0 
1992/93 Anslag 7 212 000 
1993/94 Förslag 7 950 000 

Från anslaget utbetalas stöd till Landsrådet för Sveriges ungdomsorga
nisationer (LSU) och Stiftelsen för Internationellt Ungdomsutbyte samt 
kostnader i samband med Sveriges medverkan i EG:s ungdomsutbytes
program Ungdom för Europa. 

X Riksdage11 1992i'J3. I sam/. Nr /OfJ. Bilug<1 14 
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Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) samlar ett 70-tal 
medlems- och observatörsorganisationer. Landsrådets verksamhet rör 
ungdomssamarbete inom Norden, Europa och med tredje världen. 

De senaste årens omvälvande händelser i Europa gör att LSU arbetar 
mycket med att skapa och förmedla kontakter mellan ungdomar och 
deras organisationer i Europa. LSU vill vidare utveckla kunskapen om 
och kontakterna med Asien, aktivt stödja bildandet av demokratiska 
ungdomsorganisationer i Afrika samt utveckla arbetet och kontakterna 
med Latinamerika och Mellanöstern. 

Under år 1992 har LSU:s ändamålsparagraf ändrats till att även gälla 
nationellt arbete. Syftet med detta är bl.a. att utveckla relationerna med 
riksdag, regering och myndigheter samt sprida en positiv bild till 
allmänheten om ideella och demokratiskt uppbyggda ungdomsorganisa
tioners betydelse för barn och ungdomar. 

LSU har äskat 2 002 000 kr för budgetåret l 993/94, varav 300 000 kr 
för nationell verksamhet och 200 000 kr som kompensation för skatte
reformen. Detta innebär en ökning med 598 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Ungdomsorganisationernas internationella verksamhet är av stor be
tydelse. Den ökande internationaliseringen bör avspeglas också i organi
sationernas arbete. Det är viktigt att det ges möjligheter för svenska 
ungdomar att knyta kontakter med de nya ungdomsorganisationer som 
bildats i Öst- och Centraleuropa. Vidare är det väsentligt att LSU 
genom de svenska ungdomsorganisationema kan stimulera till diskussio
ner om Europa, både genom kunskapsförmedling och deltagande i olika 
europeiska ungdomsaktiviteter. Jag lägger också särskild vikt vid att 
intresset för och kunskapen om tredje världen vidmakthålls och upp
muntras. Jag har i anslaget också beräknat medel för att möjliggöra 
LSU:s expertmedverkan vid Europarådets styrkommittemöten. 

Jag har förståelse för LSU:s medlemsorganisationers vilja att sam
arbeta också i nationella frågor, men avser inte att under anslaget före
slå medel för detta ändamål. 

Jag föreslår att medel till den verksamhet med internationell anknyt
ning som bedrivs av Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 
anvisas med ett belopp av 1 450 000 kr. 

Stiftelsen för Internationellt Ungdomsutbyte 

Stiftelsen för Internationellt Ungdomsutbyte bildades i februari 1990 av 
staten, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer och Riksidrotts
förbundet. Stiftelsens uppgift är att främja internationellt ungdomsut
byte. Stiftelsen skall därvid bl.a. svara för utvecklingen av det svenska 
ungdomskortet, vilket nu sker genom ett helägt aktiebolag. 
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Ett nationellt infonnationssystem kring ungdomsutbyte är under upp
rättande. Inom ramen för detta har stiftelsen fått i uppdrag att upprätta 
en central informationsdatabas. Arbetet bedrivs i samarbete med Sikeå 
SK i Robertsfors och Eskilstuna kommun. 

Stiftelsen ansvarar för genomförandet av den svenska medverkan i 
EG:s ungdomsutbytesprogram Ungdom för Europa. Detta inkluderar 
både informationsinsatser till ungdomsorganisationema och administra
tionen av programmet. 

Stiftelsen har vidtagit förberedelser för att införa ett utbytesprogram 
med tredje världen, kallat World Youth of Sweden. Programmet är 
inspirerat av ett kanadensiskt utbytesprogram och går ut på att ung
domar från Sverige och tredje världen skall samarbeta i volontärprojekt 
i de respektive länderna. 

Stiftelsen har äskat medel uppgående till 10 000 000 kr för budgetåret 
1993/94, inklusive programkostnader för World Youth of Sweden och 
administrationskostnader för Ungdom för Europa-programmet. 

Föredragandens överväganden 

Det databaserade infonnationssystemet bör få fortsätta att utvecklas. 
Stiftelsen skall under hösten 1993 till regeringen komma in med en 
utvärdering av hur uppbyggnaden och användningen av systemet går. 
Av särskild vikt är att systemet sprids över hela landet. 

Jag ser med tillfredsställelse på att det nu finns förslag om att ut
veckla kontakterna med tredje världen, genom World Youth of Sweden
programmet. Medel för försöksverksamhet har tidigare beräknats under 
tredje huvudtiteln. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet 
Svensson. 

När det gäller Ungdom för Europa-programmet återkommer jag till 
detta senare. 

Jag föreslår att medel till Stiftelsen för Internationellt Ungdomsutbyte 
anvisas med ett belopp på 2 500 000 kr. 

Ungdom för Europa 

EG:s ungdomsutbytesprogram Ungdom för Europa går ut på att stimule
ra kontakter och resande för ungdomar vid sidan av skol- och universi
tetsutbytet. Syftet är att stimulera till ökat ungdomsutbyte och att ge 
ungdomar en europeisk identitet. Detta nås genom att ungdomar får 
förstahandsinfonnation om den ekonomiska, sociala och kulturella 
situationen i ett annat land. Samtidigt grundläggs· goda möjligheter till 
samarbete mellan ungdomsgrupper i olika länder. 

Programmet riktar sig till ungdomar mellan 15 och 25 år. Det slås 
fast att ungdomarna själva ska vara aktiva i såväl planering som genom
förande. Företräde ges till ungdomar som av sociala, ekonomiska eller 
geografiska skäl har små möjligheter att delta i andra ungdomsutbytes
program. 
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Föredragandens överväganden 

Ett EES-avtal (prop. 1992/93:170 bil. 12 s. 6, bet. 1992/93:EU1, rskr. 
1992/93: 18) ger Sverige möjlighet att bli medlem' i Ungdom för Europa 
fr.o.m. ikraftträdandet av avtalet. Det är glädjande att kunna erbjuda 
svenska ungdomar möjlighet att delta i utbytet. Jag har försäkrat mig 
om att utbyte med länderna i EES-området kan påbörjas redan från och 
med 1993. Även andra delar av ungdomssamarbetet kommer att påver
kas av EG:s initiativ på ungdomsområdet. Nya förslag väntas bli klara 
under våren 1993 i samband med att de utvärdenngar av ungdoms
progranunen som EG nu genomför blir färdiga. Jag avser att . under 
budgetåret 1993/94 ta initiativ till insatser när det gäller information till 
ungdomar om EG och EES-avtalet inför den kommande folkomröst
ningen om svenskt EG-medlemskap. 

För ungdomsutbyte med EES-ländema, medlemsavgitl och handlägg
ning av programmet samt för nationella informationsinsatser krävs 
särskilda medel. Jag har för detta beräknat ett medelsbehov om 
4 000 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till internationellt ungdomssamarbete för budgetåret 

1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 7 950 000 kr. 
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F. Folkrörelsefrågor, kooperativa frågor m.m. 

F 1. Lotterinämnden 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

4 197 715 
2 129 ()()() 
2 200 ()()() 

Lotterinämnden är central förvaltningsmyndighet för frågor om tillämp
ning av lotterilagen (1982:1011, ändrad senast 1989:274). 

Nämnden har bl.a. till uppgift att som sista instans pröva överklagan
de av beslut i lotteriärenden . av kommuner och länsstyrelser, pröva 
ärenden om tillstånd till riksomfattande lotterier samt meddela föreskrif
ter och rekommendationer för tillämpningen av lagstiftningen. 

Vidare skall nämnden i övrigt verka för en ändamålsenlig tillsyn över 
och kontroll av efterlevnaden av lotteribestämmelserna, bl.a. genom 
utbildning. 

Lotterinämndens organisation m.m. framgår av förordningen 
(1988: 1135) med instruktion för Lotterinämnden. 

Lotterinämnden 

Lotterinämnden har i sin årsredovisning (ÅR) i de delar som avser 
resultatredovisningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena 
utbildning, typgodkännande, spelkontroll, förvaltningskostnader och 
kompetensutveckling. Verksamhetsindelningen är ny fr.o.m. budgetåret 
1991 /92 varför jämförelsesiffror från tidigare år inte har varit möjliga 
att ta fram. 

Nämnden har under verksamhetsåret 1991/92 genomfört ett stort antal 
utbildningar för bl.a. kommunala tjänstemän i enlighet med de mål som 
har uppställts. 

Under verksamhetsåret har nämnden utf"ardat 63 bevis om typgod
kännanden av förslutna lotter, bingobrickor och kontrollutrustning för 
bingospel. 

Lotterinämnden har under verksamhetsåret tagit över kontrollen av 
kasinospelen frånsett ett mindre antal som enligt gamla tillstånd fort
farande kontrolleras av länsstyrelser. Verksamheten har i inlednings
skedet huvudsakligen inneburit rekrytering och utbildning av kontrollan
ter. 

Lotterinämnden menar att den inte med tillgängliga resurser kunnat 
sköta tillsynsverksamheten på ett tillfredsställande sätt varför denna har 
fått stå tillbaka för annan mindre kostnadskrävande verksamhet. Vidare 
menar nämnden att vissa ärenden tar förhållandevis stora resurser i an
språk och att nämnden därför behöver se över handläggningsrutinerna 
ytterligare. 

Den totala ärendemängden har fördubblats i förhållande till tidigare 
år. Ökningen beror på att spelkontrollverksamheten är en ny uppgift för 
nämnden fr.o.m. budgetåret 1991/92. 
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Resultatredovisningen pekar på att nämndens mål i stort sett har upp
nåtts. 

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 

Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

Övergripande mål 
De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991192-1993/94 
bör ligga fast. 

Regeringen har den 10 september 1992 beslutat att de övergripande 
mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 1991/92-1993/94 
utsträcks till att omfatta även budgetåret 1994/95. 

Resurser: Ramanslag 1993/94 2 200 ()()() kr 

Planeringsram: 

1993/94 1994/95 
2 2 00 ()()() kr 2 200 ()()() kr 

Resultatbedömning 

Lotterinämndens årsredovisning visar, enligt min mening, att verksam
heten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. 
Emellertid finns det, bl.a. beroende på den nya indelningen i verksam
hetsgrenar, ännu inte underlag för att göra en bedömning av effektivite
ten och kvaliteten inom de olika verksamhetsgrenama över en längre 
tid. 

Nämnden menar att den med tillgängliga resurser inte kan sköta till
synsverksamheten på ett tillfredsställande sätt. Lotteriutredningen över
lämnar inom kort sitt slutbetänkande (SOU 1992: 130) Vinna eller för
svinna? Folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden. Utredningen 
föreslår bl.a. att Lotterinämndens tillsynsroll skall förstärkas. Betänkan
det kommer att remissbehandlas. 

Jag delar nämndens bedömning att handläggningsrutinerna bör ses 
över för särskilt tidskrävande ärenden. 

Jag konstaterar att Riksrevisionsverket inte har haft några invänd
ningar i revisionsberättelsen avseende Lotterinämnden. 
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SlutsaJser 

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 
1991 års budgetproposition bör gälla även budgetåret 1993/94. Lotteri
nämndens verksamhet följer på ett tillfredsställande sätt de riktlinjer 
som är fastlagda. En prolongering av gällande riktlinjer som omfattar 
ytterligare ett budgetår utöver slutåret 1993/94 har gjorts. Jag anser 
även att det finns skäl att avvakta regeringens beslut avseende Lotteriut
redningens betänkande (SOU 1992: 130) som bl.a. rör nämndens fram
tida verksamhet. 

Jag förutsätter att årsredovisningen för budgetåret 1992/93 skall inne
hålla sådan information som gör det möjligt att dels mäta resultaten 
över tid inom de olika verksamhetsgrenarna dels mäta kvaliteten över 
tid i utfört arbete. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat 
en modell som bör tillämpas. Lotterinänmden konuner fr.o.m. bud
getåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Lotterinämnden kommer 
därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och 
medlen under anslaget F l. förs till detta konto. 

Anslaget för Lotterinämnden har budgeterats utan hänsyn till de tekni
ska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidig
are denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, 
Statsbudgeten och särskilda frågor,· avsnitt 2.2). Det belopp som 
konuner att ställas till Lotterinämndens disposition konuner slutligt 
fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från 
det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lotterintimnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram

anslag på 2 200 000 kr. 

F 2. Stöd till kooperativ utveckling 

1991/92 Utgift 5 000 000 Reservation 0 
1992/93 Anslag 5 200 000 
1993/94 Förslag 4 500 000 

Från anslaget betalas kostnader för stöd till kooperativ utveckling. 
Kooperativa rådet beslutar enligt regeringens föreskrifter om stöd från 
anslaget. 

Sedan 1986 har ett nätverk av kooperativa utvecklingscentrum byggts 
ut runt om i landet. Dessa sprider information om kooperativa ideer och 
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verksamhetsfonner samt ger stöd och råd till dem som vill starta koope
rativ. 

De lokala kooperativa utvecklingscentrumen (LKU) fungerar i många 
fall som spjutspetsar för kooperativt utvecklingsarbete. Ännu finns inte 
ett LKU i varje län men antalet ökar varje år. Varje LKU arbetar uti
från sina speciella förutsättningar. Statens ekonomiska stöd som sedan 
år 1991 i huvudsak utgår som ett kontraktsbundet stöd för gratis infor
mation och rådgivning till allmänheten förutsätter finansiering på annat 
sätt med minst lika mycket. Finansieringen klaras med medlemsavgifter 
från de etablerade kooperativa företagen och ofta också från kommuner, 
landsting, länsstyrelser och enskilda medlemmar samt från uppdrag av 
konsultkaraktär. I vissa fall tillkommer också rena bidrag från främst 
kommuner och landsting. Uppdragsdelen har med åren i allmänhet blivit 
större. Erfarenheterna visar, som man kan förvänta, att där det finns ett 
livaktigt och väl fungerande LKU, där blomstrar också den kooperativa 
utvecklingen. 

Även om inte statens ekonomiska stöd är helt avgörande för utveck
lingscentrumens fortbestånd utgör det ändå en väsentlig del av finan
sieringen. Statens totala anslag för kooperativ utveckling har de senaste 
två åren ökat obetydligt samtidigt som antalet utvecklingscentrum ökat. 
Detta innebär att flera skall dela på samma medel vilket i sin tur på sikt 
ger en urholkad ekonomi. Lösningen på problemet kan vara samverkan 
mellan olika aktörer på rådgivarplanet, t.ex. utvecklingsfond, kommunal 
näringslivssekreterare och nyföretagscentrum. 

Under budgetåret har fördjupade kontakter inletts mellan Kooperativa 
rådet och andra myndigheter som på olika sätt har kontakter med små
företagsbildning och arbetsmarknad. Samfinansierade projekt har kom
mit till stånd med Glesbygdsmyndigheten och rådet. Ytterligare försök 
till sarnprojekt med även andra myndigheter har initierats. 

Enligt regeringens beslut i regleringsbrevet för innevarande budgetår 
skall stödet till kooperativ utveckling utvärderas i så god tid att rege
ringen kan ta ställning till resultatet inför 1994/95 års budgetarbete. 
Behovet av utvärdering är främst föranlett av den omläggning av stödet 
till kooperativ utveckling som skedde fr.o.m. 1991/92 års budget. Om
läggningen innebär att stödet till de kooperativa utvecklingscentrumen 
mer är att betrakta som ett kontraktsbundet uppdrag än ett traditionellt 
statsbidrag. Enligt avtalen skall de lokala kooperativa utvecklingscent
rumen bedriva gratis rådgivning och upplysning till allmänheten om den 
kooperativa företagsfonnen. Rådgivningen skall ha en viss omfattning 
och kvalitet. Det statliga stödet motiveras främst av att det skall mot
svara den kostnadsfria rådgivning som utvecklingsfonderna ger om 
andra företagsforrner. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser det mycket värdefullt om människorna själva tar ett större 
ansvar för sin välfärd genom att organisera sig i kooperativa företag. 
Det är också positivt att många som inte tidigare haft en tanke på att 
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starta egna företag genom samarbete med andra för att tillgodose ge
mensamma behov finner det attraktivt att bilda kooperativa småföretag. 
Den utvecklingen är inte minst glädjande i fråga om kvinnligt företagan
de. Det samarbete som under det senaste året inletts på flera håll mellan 
LKU, utvecklingsfond, nyföretagarcentrum, länsstyrelse m.fl. organ för 
företagsutveckling finner jag också mycket glädjande. 

Trots denna principiella inställning tvingas jag konstatera att den sam
hällsekonomiska utvecklingen är sådan att även stödet till de lokala ut
vecklingscentrumen minskar något under budgetåret 1993/94. 

De positiva effekterna av kooperativt småföretagande har också i stor 
utsträckning gjort sig gällande i det regionala utvecklingsarbetet. Lik
som för budgetåret 1991/92 konuner jag i samråd med chefen för 
Arbetsmarknadsdepartementet föreslå regeringen att medge att vissa 
medel ur anslagen för regionalpolitik får användas för stöd till koopera
tiv utveckling. 

Det är min avsikt att de medel som, under anslaget A 2. Utredningar 
m.m., beräknas för utveckling av den ideella sektorn också skall kunna 
användas för lokala kooperativa utvecklingsprojekt. 

Samarbetet kring kooperativa frågor mellan Sverige och EG-länderna 
har under året utvecklats främst inom den europeiska organisationen 
Club Europeen De l'Economic Sociale (C.E.D.E.S) med säte i Bryssel. 
EG-konunissionen har under året arbetat vidare med bl.a. förslaget till 
en stadga för europeiska kooperativa företag. Tidsplanen med beräknat 
ikraftträdande av stadgan den l januari 1993 har dock av olika skäl inte 
kunnat hållas. 

Kooperativt företagande har i många av EG-länderna hög prioritet och 
betonas också av EG-konunissionen som en företagsform likställd med 
andra. Jag anser det väsentligt att utveckla samarbetet med EG-länderna 
kring de kooperativa företagsformerna och även fortsättningsvis noga 
bevaka det utvecklingsarbete som bedrivs av EG-konunissionen och 
andra internationella organ. 

Jag beräknar anslagsbehovet för stöd till kooperativ utveckling under 
budgetåret 1993/94 till 4 500 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till kooperativ utveckling för budgetåret 1993/94 

anvisa ett reservationsanslag på 4 500 000 kr. 

F 3. Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. 

1991/92 Utgift 94 490 643 
1992/93 Anslag 135 ()()() ()()() 1 

1993/94 Förslag 85 000 000 

1 Varav engångsanvisning 30 000 000 kr. 
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Från anslaget betalas dels bidrag till allmänna samlingslokaler och efter- Prop. 1992/93: I 00 
gifter av statslån för allmänna samlingslokaler enligt förordningen Bil. 14 
(1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler och motsvarande äldre 
bestänunelser, dels bidrag till riksorganisationema för samlingslokaler. 
Från anslaget betalas även bidrag enligt förordningen (1987:317) om bi-
drag till handikappanpassning av folkparksteatrar. 

Enligt förordningen om stöd till allmänna samlingslokaler länmas. 
statligt stöd till sådana allmänna samlingslokaler som behövs för det 
offentliga livet och de kulturella strävandena inom orten. Stödet lämnas 
i form av bidrag eller eftergift av äldre statslån. 

Bidrag till allmänna samlingslokaler kan länmas till aktiebolag, stiftel
ser eller föreningar som är fristående från kommuner och kommunala 
företag. Bidrag lämnas för ny- och ombyggnad av samlingslokaler samt 
för köp av samlingslokaler. Vid nybyggnad lämnas bidrag med 50 
procent av den godkända kostnaden för ytor upp till 1 000 m2. För ytor 
därutöver upp till 2 000 m2 lämnas bidrag med 30 procent. För bidrag 
krävs det att kommunen lämnar bidrag med minst 30 procent av kost
naderna. För köp samt för ombyggnad och andra upprustningsåtgärder 
lämnas bidrag efter samma grunder och med samma bidragsandelar som 
för nybyggnad. För handikappanpassning som utförs utan samband med 
andra bidragsberättigade åtgärder lämnas bidrag med högst 165 000 
kronor. 

Enligt förordningen om bidrag till handikappanpassning av folkparks
teatrar lämnas bidrag för teatrar som uppförts eller byggts om med stöd 
av bygglov som beviljats före den 1 juli 1977. Bidrag lämnas till skäliga 
kostnader för åtgärderna, normalt dock högst med 100 000 kr. 

Stödet enligt de båda förordningarna handläggs inom Boverket av en 
av regeringen utsedd Samlingslokaldelegation. 

För varje budgetår fastställer riksdagen en ram för beslut om bidrag 
för ny- och ombyggnad av allmänna samlingslokaler eller för köp av 
sådan lokal samt en ram för beslut om bidrag för handikappanpassning 
av folkparksteatrar. Ramen för beslut om bidrag för allmänna samlings
lokaler under budgetåret 1992/93 uppgår till 46 miljoner kronor. Bidrag 
för handikappanpassning av allmänna samlingslokaler får lämnas utan 
rambegränsning. Ramen för beslut om bidrag för handikappanpassning 
av folkparksteatrar under budgetåret 1992/93 uppgår till 1,5 miljoner 
kronor. 

Riksdagen har av sysselsättningsskäl anvisat en engångsanvisning för 
1992/93 om 30 miljoner kronor för bidrag för åtgärder som kan få stöd 
redan enligt dagens regler samt för underhålls- och reparationsarbeten 
av annat slag på allmänna samlingslokaler. 

Boverket 

Ans lagsframställning 

Samlingslokaldelegationen hade den 1 juli 1992 inneliggande 182 ansök
ningar om bidrag till köp, nybyggnad och ombyggnad av allmänna sam
lingslokaler till en sammanlagd kostnad av ca 1 000 miljoner kronor. 

110 



Dessutom hade delegationen vid förhandsgranskning godtagit 22 projekt Prop. 1992/93: 100 
till en total kostnad av ca 70 miljoner kronor. Under budgetåret Bil. 14 
1991 /92 har nya beslut om bidrag meddelats för 14 samlingslokaler. 
Mot ramarna har avräknats bidrag i nya ärenden med totalt 38 miljoner 
kronor. Resterande ramutrymme har disponerats för utökningar i sam-
band med slutliga beslut. När det gäller den anvisade engångsanvisning-
en om 30 miljoner kronor kan sysselsättningseffekten på arbetsmarkna-
den uppskattas till 5 - 6 årsarbeten per statlig bidragsmiljon. Under de 
första höstmånaderna har hela bidragsbeloppet fördelats och gett upphov 
till ca 170 årsarbeten. Vidare har Arbetsmarknadsstyrelsen för bud-
getåret 1992/93 anvisats 50 miljoner kronor vilka får användas av Bo-
verket. Dessa medel har fördelats under hösten. 

Boverket föreslår att ramen för beslut om bidrag för ny- och ombygg
nad m.m. av samlingslokaler under budgetåret 1993/94 utökas till 52 
miljoner kronor för att uppnå den tidigare beslutsramens nivå. Boverket 
anmäler att det finns beredskap i ansökningskön för att av sysselsätt
ningsskäl erbjuda byggmarknaden ytterligare objekt, om medel ställs till 
förfogande. 

I fråga om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrama 
föreslår verket att ramen sänks från 1,5 miljoner kronor till 0,8 miljo
ner kronor med hänsyn till att endast en mindre del av ramen har ut
nyttjats. Vidare föreslår verket att högsta bidragsbelopp per teater höjs 
från 100 000 kr till 165 000 kr, vilket kan ske antingen genom en änd
ring i förordningen om bidrag till handikappanpassning av folkparks
teatrar eller genom att denna förordning upphävs och reglerna om bi
drag till folkparksteatrar förs in i förordningen avseende samlingsloka
ler. 

Boverket föreslår vidare att bidrag till riksorganisationerna lämnas 
med oförändrade 3,5 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. 

Slutligen föreslår Boverket att förordningen om stöd till allmänna 
samlingslokaler ändras så att återbetalning av bidrag kan krävas helt 
eller delvis, om samlingslokalen övergår till annan användning inom 25 
år från utbetalningen av stödet. 

Kartläggning av effekterna av stödet 

Regeringen gav i beslut den 27 februari 1992 (C92/178/FOK) Boverket 
i uppdrag att kartlägga effekterna av det statliga stödet till allmänna 
samlingslokaler. 

Enligt en till beslutet fogad promemoria skulle Boverket besvara 
frågor om hur lokalförsörjningen ser ut fördelad på regioner, vilken 
ålder och standard lokalerna har, hur investeringar och drift finansieras, 
hur lokalerna utnyttjas samt· hur det avgörs om det finns behov av nya 
lokaler. I beslutet uttalades att regeringen med utgångspunkt i Boverkets 
redovisning skulle komma att pröva behovet av en fördjupad studie i 
fråga om stödets effektivitet och måluppfyllelse. 
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Boverket presenterade resultatet av kartläggningen i en rapport som 
avlämnades till Civildepartementet den 31 augusti 1992. Sammanfatt
ningsvis har kartläggningen gett följande resultat. 

Det finns i dag drygt 3 400 föreningsägda allmänna samlingslokaler i 
landet. Den genomsnittliga storleken på lokalerna är mindre än 500 m1

• 

De ca 1 600 lokaler som är belägna i landsbygdsmiljö har en genom
snittlig storlek på 250 m2

• De ca 1 350 lokaler som är belägna i små
tätorts- och förortsmiljö har en genomsnittlig storlek på drygt 600 m2 

och de ca 450 lokaler som är belägna i stadsmiljö har en genomsnittlig 
storlek på drygt 1 100 m2

• En tredjedel av lokalbeståndet är i gott 
skick, en tredjedel är i acceptabelt skick och en tredjedel är i mindre 
gott skick. Ca 60 procent av lokalerna behöver handikappanpassas. 
Flertalet lokaler är beroende av stöd från samhället. Med få undantag 
förekommer inte någon lokalförsörjningsplanering i kommunerna. 

Rapporten avslutas med bl.a. följande reflexioner. I den s.k. sam
lingslokalkön för bidrag ligger medelstorleken på de lokaler. för vilka 
bidrag söks på mellan 400 och 500 m1

• När de 183 ansökningar om 
bidrag som finns i Boverkets kö har realiserats har de 50 största lokal
erna med en sammanlagd totalkostnad om 750 miljoner kronor för
brukat 1,5 gånger mer av stödet än de återstående 133 lokalerna i kön. 
Det kan enligt Boverkets uppfattning finnas skäl att särskilt prioritera 
stödet till den normala samlingslokalen på upp till 500 m2. 

Föredragandens överväganden 

Vad beträffar ramen för beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler 
har Boverket töreslagit en återgång till tidigare nivå, 52 miljoner kro
nor. Jag kan inte biträda verkets förslag i detta avseende. Mot bakgrund 
av det statsfinansiella läget förordar jag att ramen för budgetåret 
1993/94 fastställs till 45 miljoner kronor. 

Det statsfinansiella läget kommer sannolikt att medföra att stödet till 
allmänna samlingslokaler måste bli begränsat även under kommande år. 
Det är därför angeläget att stödet får en sådan utfonnning att effektivite
ten och måluppfyllelsen förbättras. Resultatet av Boverkets kartläggning 
visar att det t.ex. kan finnas anledning att se över metoderna att priori
tera mellan olika projekt. En översyn kan emellertid inte begränsas till 
denna fråga utan bör innefatta en analys av stödet och efter vilka prin
ciper det i framtiden bör kunna ges. 

Jag avser därför att föreslå regeringen att en utredare tillkallas som 
skall se över stödet till allmänna samlingslokaler, inbegripet stödet till 
handikappanpassning av folkparksteatrar. 

Den begränsade tillgången på medel för stöd gör det angeläget att 
stödet går till sådana projekt som är mest angelägna med hänsyn till 
syftet med stödet. Det bör t.ex. undersökas om det kan vara lämpligt att 
införa en viss prioritering mellan å ena sidan om- och tillbyggnad och å 
andra sidan nybyggnad samt mellan stora och små lokaler. Vidare kan 
det visa sig ändamålsenligt att det uppställs andra mera preciserade 
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förutsättningar för stöd. I dag har tidpunkten för ansökan en alltför 
avgörande betydelse. 

Utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt. Inriktningen skall vara att 
de nya reglerna skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1994. Därför anser jag att 
det för närvarande inte finns anledning att företa de av Boverket före
slagna ändringarna i förordningen om stöd till allmänna samlingsloka
ler. Däremot biträder jag verkets förslag att höja maximibeloppet för 
bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar från 100 000 kr till 
165 000 kr. Överensstämmelse uppnås då med vad som gäller för han
dikappanpassning av samlingslokaler. 

Boverket har föreslagit att ramen för beslut om bidrag för handi
kappanpassning av folkparksteatrar för budgetåret 1993/94 skall mins
kas från 1,5 miljoner kronor till 800 000 kr med hänsyn till den låga 
utnyttjandegraden. Jag förordar att .ramen fastställs i enlighet med ver
kets förslag. 

Bidrag för handikappanpassning av allmänna samlingslokaler bör 
liksom tidigare få lämnas utan rambegränsning. 

Med hänsyn till den tid som normalt förflyter mellan beslut om och 
utbetalning av bidrag beräknar jag medelsbehovet för nästa budgetår till 
85 000 000 kr. Jag har därvid beräknat medel även för bidrag till riks
organisationerna för samlingslokaler med sammanlagt 3 750 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de ändringar jag förordar i fråga om maximibe

loppet för handikappanpassning av folkparksteatrar, 
2. medge att beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler 

under budgetåret 1993/94 meddelas inom en ram om 45 000 000 
kr, 

3. medge att beslut om bidrag för handikappanpassning av 
folkparksteatrar under budgetåret 1993/94 meddelas inom en ram 
om 800 000 kr, 

4. till Bidrag till a/lml1nna samlingslokaler m.m. för budgetåret 
1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 85 000 000 kr. 

F 4. Stöd till ideell verksamhet 

Nytt anslag (förslag) 17 800 ()()() 

Medel från anslaget föreslås bli inriktat på att stimulera, underlätta och 
stödja nyskapande barn- och ungdomsverksamhet inom den ideella 
sektorn. Utvecklingsarbetet skall främst avse verksamhet inom sektorer 
som tidigare varit eller är en kommunal angelägenhet. Syftet är att 
utveckla generationsövergripande verksamheter i nya former. 
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Föredragandens överväganden 

Folkrörelser, nya typer av ideella organisationer och kooperativ växer 
fram utifrån olika behov i vårt samhälle. Dessa föreningar tar allt aktiv
are del i verksamhet som tidigare har skötts av den offentliga sektorn. 
Denna utveckling är viktig att stimulera. Som jag har redovisat tidigare 
är det min avsikt att ta initiativ till ett samlat utvecklingsarbete ·inom 
den ideella sektorn. Som en följd härav föreslår jag ett särskilt bidrag 
för att stimulera organisationer som bedriver barn- och ungdomsverk
samhet att starta eller ta över verksamhet som vanligtvis bedrivs i 
offentlig regi. 

Medlen bör användas i form av ett utvecklingsstöd med speciell in
riktning på barn- och ungdomsverksamhet. Utvecklingsarbetet bör 
omfatta olika sektorer där organisationer har möjlighet att bedriva sådan 
verksamhet. Exempel på sådana sektorer kan vara kultur, folkbildning, 
fritid, omsorg och förebyggande arbete inom det sociala området. 
Stödet kan även gälla organisationer som vill utveckla nya former av 
verksamheter, liksom organisationer som vill utveckla en verksamhet 
utifrån sin speciella inriktning. Som exempel kan nämnas miljö-, handi
kapp- och invandrarfrågor. Av särskilt intresse är att stärka solidariteten 
mellan generationerna bl.a. genom insatser som ökar vuxennärvaron i 
ungdomsmiljöer och genom att stärka barn- och ungdomsverksamhet i 
vuxenorganisationerna. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till ideell verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa 

ett reservationsanslag på 17 800 000 kr. 

F 5. Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet 

1991/92 Utgift 3 235 470 Reservation 136 047 
1992/93 Anslag 3 432 000 
1993/94 Förslag 3 000 000 

Från anslaget fördelas 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. Före
skrifter om bidragen finns i förordningen (1982:865, omtryckt 
1987:1053, ändrad senast 1992:661) om statsbidrag till kvinnoorganisa
tionernas centrala verksamhet. 

Statsbidraget består av ett grundbidrag och för organisationer med fler 
än 3 000 medlemmar ett rörligt bidrag. 

Bidraget anvisas sedan budgetåret 1992193 som ett reservationsanslag 
och fördelas i mån av tillgång på medel för ett år i sänder. 

Prop. 1992/93: l 00 
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Föredragandens överväganden 

Det statliga stödet till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet 
infördes budgetåret 1982/83. En utvärdering av stödets betydelse under 
tioårsperioden har gjorts (Ds 1992:114) Statens bidrag till kvinnoorgani
sationernas centrala verksamhet. 

Utvärderingen visar bl.a. att stödet inneburit "trygghet och status" ge
nom ett erkännande av att kvinnoorganisationerna gör ett viktigt arbete. 
För vissa av organisationerna är statens stöd en avgörande förutsättning 
för att kunna ha någon form av verksamhet över huvud taget på rilcs
nivå. Många kvinnoorganisationer är dock beroende av större intäkter, 
exempelvis från partistöd och medlemsavgifter. Även projektmedel har 
betydelse för möjligheterna att bedriva nya verksamheter. 

Ökade kunskaper behövs enligt utvärderingen om kvinnoorganisa
tionernas betydelse när det gällt att uppfylla målet med bidraget, näm
ligen att förbättra kvinnans ställning i samhället och aktivt arbeta för 
jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Uppföljning av utvärderingen sker genom utredningen om bidrag till 
ideella organisationer (C 1992:05, dir. 1992:81). 

På grund av det statsfinansiella läget görs en mindre besparing på an
slaget under budgetåret 1993/94. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 3 000 000 
kr. 
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Register Prop. 1992/93: 100 

3 Inledning 
Bil. 14 

30 A. Civildepartementet m.m. 

30 l Civildepartementet 39 910 000 
31 2 Utredningar m.m. 22 600 000 

62 510 ()()() 
32 B. Länsstyrelserna m.m. 

32 l Länsstyrelserna m.m. 1 693 900 000 
79 Kammarkollegiet: 
79 2 Myndighetsuppgifter 19 100 000 
82 3 Uppdragsverksamhet 1 000 

1 713 001 ()()() 
85 C. Trossamfund m.m. 

85 l Stöd till trossamfund m.m. 70 000 000 
70 ()()()()()() 

88 D. Konsumentfrågor 

88 1 Konsumentverket 75 100 000 
91 2 Allmänna reklamationsnämnden 13 400 000 
92 3 Stöd till konsumentorganisationer 2 100 000 
93 4 Konsumentforskning •1 939 000 
94 5 Bidrag till miljömärkning av produkter 5 000 000 

97 539 ()()() 
97 E. Ungdomsfrågor 

97 1 Statens ungdomsråd 6 066 000 
100 2 Bidrag till central och lokal ungdoms-

verksamhet m.m. 110 084 000 
101 3 Stöd till internationellt ungdomssamarbete 7 950 000 

124 100 ()()() 
105 F. Folkrörelsefrågor, kooperativa frågor m.m. 

105 1 Lotterinämnden 2 200 000 
107 2 Stöd till kooperativ utveckling 4 500 000 
109 3 Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. 85 000 000 
113 4 Stöd till ideell verksamhet 17 800 000 
114 5 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala 

verksamhet 3 000 000 
112 500 ()()() 

Totalt för Civildepartementet 2 179 650 ()()() 

• Beräknat belopp 
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Bilaga 15 till budgetpropositionen 1993 

Miljö- och naturresursdepartementet 
(fjortonde huvudtiteln) 

Miljö- och naturresursdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Johansson såvitt avser Inledning, littera A, B 
och C 

Statsrådet Thurdin såvitt avser littera D, E och F 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 

Inledning 

1 Den miljöpolitiska strategin 
En av regeringens viktigaste uppgifter är att forma en långsiktig och 
hållbar utveckling mot ett samhälle med frisk luft och rent vatten, levande 
hav, sjöar och skogar. 

Alla har rätt att få leva i en god miljö. Därför ligger det i allas intresse 
att vi tar oss an framtidsutmaningen att skydda och förbättra miljön. Alla 
har också del i ansvaret för att vi klarar denna utmaning. 

Sveriges höga tekniska och ekonomiska nivå ger oss goda möjligheter att 
kretsloppsanpassa både tillverkning och konsumtion. Syftet med kretslopp
sanpassningen är att utnyttja naturresurserna på effektivaste sätt genom att 
återanvända och återvinna. 

• ~ 
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Miljöhänsynen måste påverka beslutsfattandet på alla nivåer och inom 
alla delar av samhället. Det innebär att miljökonsekvenserna måste redo
visas före varje beslut som kan ge en större påverkan på miljön. Det in
nebär också att försiktighetsprincipen måste tillämpas mer, dvs. brist på 
vetenskaplig säkerhet får inte skjuta upp åtgärder som hindrar miljöförstö
ring. 

Sambandet mellan ekonomi och ekologi behöver därför bli tydligt. 
Tanken är att den som förorenar miljön också skall betala kostnaderna för 
miljöförstöringen. Den ekonomiska tillväxten får inte hota livsvillkoren för 
människor, växter och djur. Samtidigt är en god ekonomi en förutsättning 
för en god livsmiljö. På samma sätt som Sveriges skuld på det ekonomiska 
området behöver minskas, måste också Sveriges miljöskuld begränsas. 
Med miljöskuld menas kostnaden för att återställa uppkomna miljöskador. 
Därigenom garanteras även framtida generationer rätten till en god miljö. 

Genom en förutseende fysisk planering kan vi bättre hushålla med de 
resurser som mark och vatten utgör. Då kan vi se till att det finns mark 
för t.ex. bostäder, kontor och vägar samtidigt som vi kan skydda värdefull 
natur och sällsynta djur och växter. Målet är att bevara den biologiska 
mångfalden, dvs. alla djur- och växtarter som finns i vårt land. Utveck
lingen av biotekniken skall också ske på ett ansvarsfullt sätt. 

Miljön i tätorterna behöver förbättras. Bullerproblemen och halten av 
luftföroreningar i städerna bör därför minskas. Samtidigt krävs åtgärder 
för att se till att städerna har tillräckligt med gröna ytor och att kultur
miljön i städerna är stimulerande. Kommunerna bör dessutom använda 
kretsloppsperspektivet för att hitta nya lösningar på sina miljöproblem. 

Miljöarbetet blir alltmer internationellt. Sverige deltar aktivt i det inter
nationella miljöarbetet och är också pådrivande. Miljöproblemen i vårt 
land är i många fall av likartad karaktär som i andra länder. Utsläpp i luft, 
hav och vattendrag kan också spridas långa sträckor och flera av våra 
miljöstörningar beror på utsläpp i andra länder. Många miljöproblem 
måste därför lösas gemensamt med andra länder. Detta gäller särskilt de 
globala miljöproblemen som t.ex. växthuseffekten och uttunningen av 
ozonskiktet: Försurningen är ett annat stort problem som vi måste vidta 
åtgärder mot såväl inom landet som i samverkan med andra länder. Sve
rige strävar därför efter att på ett europeiskt plan bedriva en aktiv miljöpo
litik. 

I nästa avsnitt redovisar jag utvecklingen inom miljöområdet. Där fram
går det att de nationella miljömål som riksdagen har ställt upp i många fall 
uppfyllts eller kommer att uppfyllas. På några områden krävs det dock 
ytterligare åtgärder för att nå målen. Jag anser att det är särskilt viJ...1igt att 
vidta åtgärder för att minska försurningen, säkerställa den biologiska 
mångfalden och återställa miljön i Östersjöområdet. 
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1.1 Effektiva styrmedel och organisationer 

Ett framgångsrikt miljöarbete baseras på effektiva styrmedel och organisa
tioner inom miljövårdsområdet. 

Effektiva styrmedel 

Den som förorenar skall i princip bära kostnaderna för detta. Ekonomiska 
styrmedel kan därvid stimulera till minskad miljöbelastning och ökad 
hushållning med naturresurser genom att bättre utnyttja marknadsmekanis
merna. 

Inom Miljö- och naturresursdepartementet utvärderas för närvarande be
fintliga ekonomiska styrmedel på miljöområdet. Utvärderingen omfattar 
bl.a. styreffekt, administrativa kostnader och internationella aspekter. 
Utvärderingen är avsedd att utgöra beslutsunderlag inför den ökade an
vändningen av ekonomiska styrmedel som riksdagen beslutade om enligt 
prop. 1991/92: 150 bil. I: 12 En samlad strategi för ökad användning av 
ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, (bet. 1991/92:FiU20, rskr. 
1991/92: 128). Ökad uppmärksamhet måste vidare ges åt frågan om in
ternationellt samarbete om ekonomiska styrmedel. 

Under år 1992 har de miljörelaterade skatterna och avgifterna förändrats 
enligt följande. 
- Energibeskattningen läggs om fr.o.m. den 1 januari 1993 så att den 

generella koldioxidskatten ökar från 25 öre/kg till 32 öre/kg, samtidigt 
som koldioxidskatten för industrin och växthusuppvärmning vid yrkes
mässig växthusodling sänks till 8 öre/kg. Vidare. slopas den allmänna 
energiskatten på bränslen och el för industrin och yrkesmässig växthus
näring, samtidigt som den generella energiskatten för övriga höjs med 
1,3 öre/kWh. Totalt sett innebär omläggningen att energibeskattningen 
ökar med ca 600 miljoner kronor. 

- I samband med omläggningen av energibeskattningen aviserades att 500 
miljoner kronor skulle avsättas för att finansiera insatser vad gäller för
nybar energi, hushållning samt vissa stödåtgärder i Baltikum och Öst
europa. 

- Bensinskatten höjs från den 1 januari 1993 med 77 öre per liter för o
blyad bensin och med 97 öre för blyad. Mervärdesskatt tillkommer på 
dessa höjningar. Sammanlagt ökar beskattningen på bensin med ca 
5 miljarder kronor. 

- Avgiften på startbatterier av bly ökas från 32 kronor per batteri till 40 
kronor per batteri den 1 januari 1993. 

Pågående arbete med ekonomiska styrmedel inom olika områden redovisar 
jag i följande avsnitt. 

Principen om att förorenaren skall betala måste också tillämpas genom 
ett successivt införande av producentansvar för återtagande och slutligt 
omhändertagande av använda varor. Jag återkommer längre fram till frå
gan om producentansvar. 
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Miljökonsekvenser som följer av olika beslutsalternativ skall redovisas 
innan beslut fattas i frågor som rör miljöpåverkan. Bestämmelser om 
miljökonsekvensbeskrivningar har förts in i bl.a. naturresurslagen 
(1987: 12) och därtill anknutna lagar. 

Den fysiska planeringen spelar en viktig roll i arbetet för en hållbar sam
hällsutveckling. Det gäller att säkerställa en långsiktigt god hushållning 
med mark- och vattenresurser och att främja en förnuftig lokalisering av 
bebyggelse, anläggningar och infrastruktur samt att utveckla en rik och 
levande stads- och kulturmiljö. Samhällsplaneringen måste också ske med 
hänsyn till kretsloppen i naturen. 

Regeringen har tillkallat en särskild utredare för att se över plan- och 
bygglagen (dir. 1992: 104). Översynens syfte är att föreslå åtgärder för att 
tillgodose kraven på större miljöhänsyn och ett stärkt medborgarinflytande 
i frågor som rör vår gemensamma miljö. Vidare skall möjligheterna till 
förenkling av lagstiftningen tas till vara. 

Miljölagstiftningen kommer att bli lättare att överblicka och tillämpa, 
genom att olika lagar som berör miljön samlas i en ny miljöbalk. Den 
kommer också att göras effektivare. Miljöskyddskommittens (ME 1989:04) 
förslag om detta kommer att redovisas till regeringen under våren. Av 
direktiven till kommitten framgår att bl.a. följande lagar kan komma att 
ingå i en samlad miljöbalk: miljöskyddslagen (1969:387), hälsoskyddslagen 
(1982: 1080), lagen (1985:426) om kemiska produkter, renhållningslagen 
(1979:596), naturvårdslagen (1964:882) och lagen (1987: 12) om hushåll
ning med naturresurser. EES-avtalet och samordningen av lagarna i miljö
balken kommer att medföra ett ökat inslag av generella föreskrifter för att 
minska utsläppen från industrin och andra verksamheter. Berörda myndig
heters arbete måste därför inriktas mot att utarbeta sådana föreskrifter i 
ökad utsträckning. 

Den individuella prövningen av miljöfarlig verksamhet vid industrier och 
andra anläggningar går delvis in i ett nytt skede med färre nyprövningar 
och en ökad andel omprövningar. Naturvårdsverket har utarbetat en om
prövningsplan i form av ett tioårigt program för översyn av utsläppsvill
koren. Nivån på miljöskyddet kommer därmed att höjas. Målsättningen är 
att till sekelskiftet begränsa industrins utsläpp till sådana nivåer att miljön 
inte tar skada och att människors hälsa inte påverkas negativt. 

Effektivt miljövårdsarbete 

Jag kommer att verka för att myndigheter samverkar i planeringen för ett 
kretsloppssamhälle. Kommunerna har en nyckelroll i det samlade miljö
arbetet och det blir en viktig politisk uppgift för dem att under de närmaste 
åren lokalt omsätta och konkretisera Riokonferensens (FN:s konferens för 
miljö och utveckling år 1992) handlingsprogram, Agenda 21, för en 
hållbar utveckling. I Agenda 21 förutsätts kommunerna senast år 1996 i 
samverkan med medborgare, företag. och organisationer upprätta lokala 
handlingsprogram för en hållbar utveckling. Jag kommer att bjuda in 
företrädare för kommunerna till överläggningar om kommunernas roll och 
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ansvar i genomförandet av lokala Agenda 21. Utredningen om kommuner
nas arbete för en god livsmiljö (M 1991:01) utarbetar också visst underlag 
för lokala handlingsprogram. 

På den regionala nivån skall länsstyrelsen som regeringens företrädare 
svara för att de nationella miljömålen uppfylls och att insatser inom olika 
samhällssektorer på det regionala planet samordnas. Genom den ökade 
decentraliseringen av miljöarbetet kommer länsstyrelserna att i ökad ut
sträckning också behöva arbeta med att samordna och följa upp de kom
munala myndigheternas verksamheter. Länsstyrelsernas regionala miljöana
lyser skall användas som ett verktyg för att på ett kostnadseffektivt sätt, 
när det är möjligt, omforma de nationella miljömålen till regionala miljö
mål. De centrala myndigheternas roll blir i allt högre grad att ge riktlinjer 
och stöd till kommuner och länsstyrelser samt att följa upp utvecklingen på 
miljöområdet. Vissa centrala sektorsmyndigheter såsom t.ex. trafikverken 
har en viktig roll i övergången mot ett hållbart samhälle. 

När den nya miljöbalken träder i kraft måste myndighetsorganisationen 
på miljöområdet vara anpassad så att arbetsuppgifterna kan utföras effek
tivt och så att också samordningsvinster kan uppnås genom den nya lag
stiftningen. 

Forskning och utveckling 

Miljöforskningens framtida prioriteringar kommer att framläggas i den 
forskningspolitiska proposition som föreläggs riksdagen i februari 1993. 

Uppföljning och utvärdering 

Metoderna för uppföljning och utvärdering av miljövårdsarbetet bör enligt 
min mening vidareutvecklas. Miljöövervakningssystemet byggs därför ut 
på såväl regional som lokal nivå. Regeringen har också uppdragit åt 
Statens naturvårdsverk att ta fram ett system av miljöindex som skall 
kunna ge en samlad bild av tillståndet i de svenska ekosystemen. Regering
en har vidare uppdragit åt Statistiska centralbyrån att utveckla fysiska 
miljöräkenskaper. Vidare har Konjunkturinstitutet fått i uppdrag att ut
veckla monetära miljöräkenskaper. Dessa räkenskaper kommer i framtiden 
tillsammans med data ur nationalräkenskaperna att kunna användas för att 
bättre redovisa och analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. 

Långtidsutredningen 1992 (SOU 1992: 19) behandlade bl.a. miljöpoli
tikens medel och effektivitet. I dess bilaga 11 analyserades de principiella 
och praktiska problem som uppstår när den ekonomiska politiken skall 
inriktas på en långsiktigt hå.llbar utveckling, dvs. att förvalta ett lands 
samlade resurser så att nuvarande och kommande generationer erhå.ller 
maximal välrard. 
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1.2 Visst internationellt arbete 

Miljöarbetet blir alltmer internationellt. Internationellt samarbete ger oss 
möjlighet att föra ut vår miljöpolitik samt att ha fortsatt höga ambitioner 
på miljöområdet. 

UNCED 

Regeringen verkar för en bred uppföljning av FN:s konferens om miljö 
och utveckling som ägde rum i Rio de Janeiro i juni 1992 (UNCED). 
Regeringen har i skrivelse till riksdagen i oktober 1992 (1992/93: 13) 
lämnat en detaljerad redogörelse för konferensbesluten och inriktningen av 
det nationella arbetet för att förverkliga dessa. En bred remiss av kon
ferensens handlingsprogram, Agenda 21, genomförs och läggs till grund 
för uppföljningsarbetet. Regeringen avser återkomma till 1993/94 års 
riksdag om hur det svenska uppföljningsarbetet fortskrider och med förslag 
till erforderliga åtgärder. 

Regeringen planerar redan nu att genomföra en rad åtgärder som ett led 
i detta uppföljningsarbete. Följande exempel kan nämnas. 

Kretsloppsanpassning ger effektivare resurshushållning - En närmare 
redogörelse följer i avsnitt 1.3 Mot kretsloppsanpassning genom förändra
de produktions- och konsumtionsmönster. 

Kemikaliekontroll - Arbetet med att begränsa riskerna med och använd
ningen av vissa hälso- och miljöfarliga ämnen fortgår. Jag återkommer 
också till denna fråga under avsnitt 1.3. . 

Klimatproposition - Regeringen kommer under våren att lägga fram en 
proposition med riktlinjer för det fortsatta nationella klimatarbetet samt 
med förslag om ratifikation av klimatkonventionen. En närmare redogörel
se följer i avsnitt 1.4. 

Biologisk mdngfald m.m. - Regeringen kommer under år 1993 att lägga 
fram en proposition om biologisk mångfald. I propositionen kommer ratifi
ceringen av konventionen om biologisk mångfald att tas upp liksom frågor 
i anslutning till den nationella tillämpningen av densamma. Jag återkom
mer till denna fråga under avsnitt 1.6. 

Fysisk planering - Ett gemensamt svenskt/holländskt initiativ till hur man 
globalt skall angripa tätortsproblemen tas genom ett expertmöte år 1993. 
Mötet, som organiseras inom ramen för FN:s boende- och bebyggelsecen
ter - UNCHS (Habitat) - utgör en förberedelse inför världskonferensen om 
bygg- och boendefrågor 1996. En närmare redogörelse följer i avsnitt 1.7 
och 1.8. 

Bistånd - Miljö och hållbar utveckling prioriteras i biståndspolitiken, 

vilket reflekteras såväl inom det multilaterala som bilaterala samarbetet. 
Sverige är här aktivt både inom OECD/FN-systemet och när det gäller den 
Globala miljöfaciliteten, GEF. 

Jntenuuionell uppföljning - Sverige deltar aktivt i uppföljningen av 

UNCED inom FN-systemet, inbegripet fackorganen och den nya kommis
sionen för hållbar utveckling. Sverige kommer också att driva en aktiv 
linje i förhandlingarna om en konvention för att hejda effekterna av öken-
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spridning. Den svenska miljöambassadören har utsetts till ordförande i den 
internationella förhandlingskommitten för konventionen. 

Miljö och handel 

Sedan våren 1990 pågår ett analysarbete inom OECD om förhållandet 
mellan handels- och miljöpolitik. Syftet är att finna vägar som gör det 
möjligt att förena en fortsatt liberalisering av världshandeln med målsätt
ningen om en långsiktigt hållbar utveckling. Resultatet av arbetet förutsätts 
mynna ut i allmänna riktlinjer från OECD till medlemsländerna så snart 
som möjligt. Även i GATI arbetar en särskild grupp med frågor om 
handels- och miljöpolitik. I första hand syftar arbetet till att klargöra hur 
miljöåtgärder med inverkan på den internationella handeln täcks av 
nuvarande regler. Sverige tar aktiv del i detta arbete. 

EES 

EES-avtalet förväntas träda i kraft under år 1993. Avtalet ger Sverige och 
övriga EFfA-länder tillgång till EG:s inre marknad genom anslutning till 
de s.k. fyra friheterna. 

Genom avtalet antar Sverige ca 50 av EG:s rättsakter inom miljöom
rådet. De flesta av dessa är så kallade minimidirektiv för vilka enskilda 
länder har möjlighet att införa strängare krav. Beträffande de harmonisera
de direktiven, som måste följas, finns i EES-avtalet · på miljöområdet, 
främst avseende bilavgaser och kemikalier, särlösningar i de fall där Sveri
ge har mer långtgående bestämmelser än EG. Avsikten är att vi inte skall 
behöva sänka våra krav utan att EG successivt skall nå vår nivå och att vi 
gemensamt skall utarbeta nya regler med en hög ambitionsnivå. 

Genom EES-avtalet kommer Sverige vidare att delta i EG:s miljöforsk
ningsprogram. I övrigt innehåller avtalet en allmän samarbetsförpliktelse. 
Områden som kan bli aktuella är ekonomiska styrmedel och uppföljning av 
det nyligen antagna femte miljöhandlingsprogrammet i EG. 

EG bedriver ett allt aktivare arbete inom miljöområdet med en stegvis 
höjd ambitionsnivå. För närvarande finns omkring 80 olika förslag under 
utarbetande inom miljöområdet, varav ca 30 är under behandling i Mini
sterrådet. 

Genom EES-avtalet knyts Sverige betydligt närmare EG:s miljöarbete. 
EG kommer här liksom på andra områden att vara huvudaktör men vi 
kommer tillsammans med övriga EFfA-länder att få ett icke obetydligt 
inflytande. Vi kan därigenom påverka den gemensamma miljöpolitiken i 
ambitiös riktning. 

Inför förhandlingarna om EG-medlemskap är utgångspunkten regerings
förklaringens uttalanden om att högsta tillämpade ambitionsnivå skall gälla 
på miljöområdet och att Sverige skall ha en pådrivande roll i det europeis
ka miljövårdsarbetet. 
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Det nordiska arbetet 

Arbetet inom Nordiska ministerrådet genomgår stora förändringar. Miljö
området framhålls som ett prioriterat område i det framtida samarbetet, 
och inom detta område genomförs en omorganisation baserad på de nordis
ka ländernas prioriteringar av miljöfrågorna. 

Arbetet syftar till att öka Nordens internationella genomslagskraft, 
främst i förhållande till EG och EES. Insatserna görs framför allt på föl
jande områden: Luft- och havsföroreningar, renare teknologi och avfall, 
kemikalier, naturvård och miljöövervakning. 

Sverige övertar ordförandeskapet i Ministerrådet i mars 1993, vilket ger 
möjlighet till ytterligare svenska initiativ i det nordiska miljöarbetet under 
en ettårsperiod. Sveriges ambition kommer att vara att genom det nordiska 
samarbetet bidra till att minska de baltiska ländernas miljöproblem och att 
möjliggöra deras deltagande i det internationella miljösamarbetet. Sverige 
deltar tillsammans med övriga nordiska länder, samt Kanada, Ryssland och 
USA i arbetet inom den arktiska miljöskyddsstrategin, den s.k. Rovaniemi
processen för att värna om den särskilt känsliga arktiska miljön. Även det 
nyligen påbörjade samarbetet i Barentsregionen berör miljöaspekter. 

Internationellt arbete inom olika områden redovisas också i det följande 
i anslutning till sakfrågorna i övrigt. 

1.3 Mot kretsloppssamhället genom ändrade konsumtions
och produktionsmönster 

En långsiktigt hållbar utveckling kräver ett resurshushållande samhälle och 
en renare och mindre resurskrävande varuproduktion än vi har i dag. 
Produktionen måste miljöanpassas och inriktas så att återanvändning, 
återvinning eller återföring till naturens eget kretslopp underlättas och 
såväl avfallsmängderna som avfallets innehåll av hälso- och miljöfarliga 
ämnen minskas. En ökad användning av biologiska råvaror till varupro
duktion måste också eftersträvas. Inriktningen skall vara att material och 
varor skall återanvändas eller återvinnas. I vissa fall då förutsättningar för 
rationell återanvändning och återvinning saknas kan dock energiutvinning 
ur sorterade avfallsfraktioner vara ett bättre alternativ. 

Jag avser inom kort återkomma till regeringen med förslag om vissa 
riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling. 

Ansvaret för att utveckla miljöanpassade varor ligger på dem som pro
ducerar varorna. Även det ekonomiska och det fysiska ansvaret för att 
avfall skall tas om hand på ett från miljö- och resurssynpunkt riktigt sätt 
skall i framtiden i betydligt större utsträckning än för närvarande åvila 
producenten. På så sätt ges producenterna motiv till att minska avfalls
mängderna genom att från början anpassa varorna för att ingå i ett krets
lopp. Producentens ekonomiska ansvar motsvarar principen om förorena
rens kostnadsansvar och en ökad användning av ekonomiska styrmedel 
inom miljöområdet. Genom att hävda producentens ansvar ökar möjlig
heterna för återanvändning och återvinning. 
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Det finns en betydande potential för en bättre resurshushållning, återan
vändning och återvinning av material och varor. Denna utvecklingspoten
tial kan utnyttjas dels genom att producentens ansvar hävdas genom krav 
på återtagning av uttjänta varor och produkter samt avfall från produk
tionsledet, dels genom att avfallet sorteras i högre utsträckning än tidigare, 
så att större volymer av relativt homogent material ställs till förfogande för 
kommersiell användning eller för ändamålsenlig avfallshantering. 

En kretsloppsanpassad utveckling med ökad återanvändning och återvin
ning av ämnen i kemiska produkter och varor kan förhindra spridning i 
miljön av skadliga kemikalier. Vissa varor är emellertid i stort sett omöj
liga att återvinna. Det är därför nödvändigt att också minska flödena och 
användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier. En väl fungerande 
kemikaliekontroll är en förutsättning för ett kretsloppssamhälle. Arbete 
med att avveckla eller begränsa förekomsten av, i första hand, tretton 
särskilt hälso- eller miljöfarliga ämnen eller ämnesgrupper har inletts av 
Kemikalieinspektionen och Statens naturvårdsverk. 

Den omfattande gränsöverskridande varuhandeln och den spridning som 
sker via luft och vatten av stabila hälso- och miljöfarliga ämnen gör att det 
krävs internationellt samarbete för att avvecklings- och begränsningsåt
gärder skall få full effekt. Sverige bör fortsätta att ha en aktivt drivande 
roll i denna fråga. Det pågående internationella arbetet där Sverige drivit 
och fått gehör för en harmonisering av klassificering och märkning av 
kemiska produkter är också av stor vikt från handels- och resursbe
sparingssynpunkt. 

För den fortsatta kretsloppsanpassningen, utöver de förslag som jag 
tidigare nämnt att jag avser återkomma till, gäller det att gå vidare och 
utforma en strategi med konkreta mål och tidsramar. Detta är en uppgift 
för statsmakterna, medan näringslivet skall ha en frihet att självt utarbeta 
och välja metod för att nå dessa mål inom angivna tidsramar. 

Sverige ratificerade år 1991 konventionen om kontroll av gränsöver
skridande transporter av miljöfarligt avfall, den s.k. Baselkonventionen. 
Konventionen trädde i kraft år 1992 och tillämpas nu. För import och 
export av avfall krävs liksom tidigare tillstånd av Statens naturvårdsverk. 
Tillstånd lämnas inte för export till en stat som saknar förmåga att behand
la avfallet på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt. Sverige 
deltog aktivt i parternas första konferens i Uruguay hösten 1992. 

1.4 Klimatpåverkan och luftföroreningar 

Klimatpåverkan 

Den samlade vetenskapliga bedömningen av klimatproblemen som har 
gjorts av IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) innebär att 
fortsatta utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser kommer att höja den 
globala medeltemperaturen. Utifrån nuvarande trender vad gäller energian
vändning och åtgärder bedömer IPCC att den genomsnittliga temperatur
höjningen globalt kan beräknas till 0,2-0,5 °C per decennium. En sådan 
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temperaturhöjning förväntas leda till förändringar av ekosystemen och till 
att vattenståndet i havet höjs. IPCC bedömer att det krävs en reduktion av 
koldioxidutsläppen med 50-80 % för att uppnå en stabilisering av kol
dioxidhalten i atmosraren. 

Vid FN: s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro i juni 1992 
undertecknades en ramkonvention om klimatförändringar. Hittills har 158 
stater undertecknat och tio stater ratificerat konventionen. Mfil\ga fler 
länder, däribland Sverige, planerar att ratificera konventionen under år 
1993. Vid femtio ratifikationer träder konventionen i kraft. Konventionens 
målsättning är bl.a. att uppnå en stabilisering av halterna av växthusgaser
na i atmosfären på en sådan nivå att skadliga störningar i miljön undviks. 
Enligt konventionen bör en sådan nivå uppnås inom en tidsram som är 
tillräcklig för att ekosystemen naturligt skall kunna anpassa sig till klimat
förändringen. Konventionen innehåller också åtaganden för industriländer
na att anta program och vidta åtgärder för att begränsa utsläppen av alla 
växthusgaser. Till detta är kopplat en rapporteringssk:yldighet som skall 
läggas till grund för utvärdering och successiva förändringar av åtgärder
na. 

FN:s generalförsamling har beslutat att den internationella förhandlings
kommitten för klimatfrågor skall fortsätta sitt arbete med syfte att förbe
reda den första partskonferensen, vilken beräknas äga rum år 1995. En ny 
vetenskaplig bedömning av framtida klimatförändringar beräknas vara 
färdig under år 1995. Den kommer att vara av väsentlig betydelse för 
inriktningen av det fortsatta klimatarbetet. 

Regeringen avser att förelägga riksdagen en proposition i klimatfrågan 
under våren 1993. Propositionen kommer att behandla fortsatta nationella 
åtgärder mot klimatförändringar liksom förslag till godkännande av klimat
konventionen. 

Åtgärder med anledning av Biobränslekommissionens slutbetänkade 
(SOU 1992:90), Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om åtgärder mot 
klimatförändringar och uppföljning av energiöverenskommelsen kommer 
att bli viktiga komponenter i det fortsatta arbetet med att begränsa utsläp
pen av växthusgaser. Jag vill också erinra om att regeringen i samband 
med kompletteringspropositionen 1992 (prop. 1991192: 150) aviserade att 
500 miljoner kronor skall avsättas för att finansiera insatser vad gäller 
förnybar energi, hushållning samt vissa åtgärder i Östersjöregionen inkl. 
kärnsäkerhet. Bl.a. skall dessa medel användas för att ytterligare stimulera 
övergången till biobränslen och andra förnybara energiformer. Regeringen 
har i prop. 1992/93:99 om vissa åtgärder inom klimatområdet och i Öster
sjöregionen föreslagit att 45 miljoner kronor anvisas för att bidra till upp
byggnaden av ett miljöanpassat energisystem i Baltikum. Riksdagen har 
beslutat i enlighet med förslaget (bet. 1992/93:JoUll, rskr. 1992/93:138). 

Skydd av ozonskiktet 

Det skyddande ozonskiktet i stratosfären bryts ner av vissa äinnen som 
innehåller klor och andra halogener. 
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Klor- och bromhalten i ozonskiktet kommer att öka under det närmaste 
decenniet även om utsläppen skulle upphöra på grund av långa nedbryt
ningstider. Klorbelastningen beräknas nå sitt maximum strax efter sekel
skiftet. Fortsatta utsläpp av metylbromid och HCFC (ofullständigt haloge
nerade klorfiuorkarboner) som har kortare livslängd än CFC (klorfiuorkar
boner) påverkar ozonskiktet just under det tidsintervall när stratosfären är 
maximalt klorbelastad. 

Den svenska avvecklingen av CFC och andra ozonnedbrytande ämnen 
följer den ursprungliga planen som har antagits av riksdagen och senare 
kompletterats av regeringen. Ytterligare åtgärder krävs enligt min bedöm
ning för att begränsa övergången till HCFC till endast sådana områden där 
detta är nödvändigt för att avveckla CFC-användningen. 

Sverige driver också denna fråga i internationella förhandlingar. Åtgär
der för att globalt minska användning och utsläpp av dessa ämnen är myc
ket angelägna. För att erhålla den nödvändiga minskningen, måste även u
länderna snarast möjligt begränsa sin användning och sina utsläpp. Här 
spelar överenskommelserna om tekniköverföring och finansiering en strate
gisk roll. Det s.k. Montrealprotokollet, som reglerar avvecklingen av 
ozonnedbrytande ämnen, skärptes i november 1992. Jag avser att i en 
proposition om klimatpolitiken under våren 1993 ta upp dels ändringar och 
tillägg till Montrealprotokollet, dels förslag till ytterligare åtgärder i Sve
rige. 

Gränsöverskridande luftföroreningar 

Under år 1992 har Sverige anslutit sig till protokollet som reglerar utsläpp 
av flyktiga organiska ämnen inom Genevekonventionen för långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar (LRTAP). Inom LRTAP pågår vidare 
förhandlingar om ett nytt svavelprotokoll. Detta förhandlingsarbete har hög 
prioritet från svensk sida. Sverige verkar för att ett nytt protokoll skall 
baseras på s.k. kritiska belastningsgränser och att protokollet på sikt skall 
innebära att nedfallet i Sverige kan hållas inom dessa gränser. Detta 
förutsätter kraftiga utsläppsminskningar i vissa länder i Central- och 
Östeuropa, företrädesvis i Storbritannien, Tyskland Polen och Danmark. 
Möjligheterna att få dessa länder att göra långtgående utrastelser om 
utsläppsbegränsningar är i hög grad beroende av den framtida ekonomiska 
utvecklingen. Parallellt med förhandlingen om ett nytt svavelprotokoll 
pågår också ett arbete med att kartlägga möjligheterna att finansiera 
utsläppsbegränsningar i dessa länder. Utsläppen är i hög grad kopplade till 
energiproduktionen. Därmed är det viktigt att hitta finansieringslösningar 
som gynnar begränsningen av utsläpp av såväl koldioxid som av försuran
de ämnen. Sverige verkar också aktivt för att stödja förhandlingsprocessen, 
t.ex. genom att ge bidrag till deltagande från de östeuropeiska ländernas 
sida. 

Försurningen är ett av landets allvarligaste miljöproblem. Allvarliga 
skogsskador, som delvis orsakas av nedfall av försurande ämnen, har 
påvisats i flera undersökningar. Försurningen utgör också ett allvarligt hot 
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mot markens och vattnets produktionsfönnåga. Sverige arbetar därför, som 
jag nyss har redovisat, både nationellt och internationellt för att begränsa 
utsläppen av svavel- och kväveoxider. Dessutom krävs omfattande insatser 
genom kalkning av sjöar och vattendrag. Jag anser därför att kalknings
programmet bör fortsätta i minst ofönninskad omfattning. Jag återkommer 
längre fram till frågan om att fr.o.m. den 1 januari 1994 finansiera kalk
ningen genom ökad omföring från den allmänna energiskatten till den 
särskilda skatten mot försurning eller genom införande av en särskild 
skatt/avgift på mängden utsläppta kväveoxider. 

Trafik 

Arbetet med att skapa ett miljöanpassat transportsystem fortsätter. Trans
portsektorn svarar för en stor andel av utsläppen av klimatpåverkande och 
försurande ämnen. Trafiken är också en dominerande orsak till tätorternas 
miljöproblem. 

Trafikverken har på regeringens uppdrag lämnat de första årliga miljö
rapporterna till regeringen. I miljörapporterna redovisas trafikens påverkan 
på miljön och föreslås åtgärder som minskar miljöstörningarna. Trafik
verken redovisar också förslag till mål för resp. transportslag. Rapporterna 

visar att det kommer att krävas omfattande insatser inom transportsektorn 
för att denna sektor skall kunna bidra med en skälig andel till att de av 
riksdagen fastställda utsläppsmålen skall kunna uppnås. Inom Kommunika
tionsdepartementet utreds möjligheterna att öka användningen av ekono
miska styrmedel inom transportsektorn. Chefen för Kommunikationsde
partementet kommer, enligt vad jag erfarit, att i början av år 1993 initiera 
ett fördjupat arbete, bl.a. genom att föreslå uppdrag till trafikverken att ta 
fram underlag till konkreta förslag inom de olika trafikgrenarna. 

Statens naturvårdsverk kommer i början av år 1993 att redovisa sitt upp
drag om hur ett miljöklassystem för bensin kan utfonnas och hur ett sådant 
system kan kombineras med ekonomiska stynnedel. 

I enlighet med tidigare beslut har nya obligatoriska avgaskrav trätt i 
kraft för tunga fordon från och med 1993 års modeller. Samtidigt har en 
miljöklassindelning för både lätta och tunga fordon trätt i kraft, kombinerat 
med differentierade försäljningsskatter. För tunga fordon träder dock den 
differentierade försäljningsskatten i kraft först ett år senare. En översyn av 

systemet med ekonomiska styrmedel kopplade till miljöklasserna har på
börjats inom regeringskansliet. 

När det gäller bilavgaskrav i övrigt är arbetet för närvarande inriktat på 

att i olika samrådsgrupper delta i utarbetandet av förslag till nya EG-direk

tiv så att en samordning med de svenska reglerna kan ske. Därutöver 
kommer olika möjligheter att stimulera en snabb introduktion av el- och 
hybridfordon och biobaserade motoralkoholer att övervägas. Här kan en 
vidareutveckling av rniljöklassystemet vara ett av flera möjliga styrmedel. 

Vidare bör utökad demonstrationsverksamhet ingå i övervägandena för att 

pröva olika fordon i syfte att begränsa utsläppen av klimatpåverkande 
gaser och hälsopåverkande ämnen. Inom detta område pågår och planeras 
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omfattande forsknings- och demonstrationsverksamhet inom främst 
Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK, och Transportforsknings
beredningen, TFB. 

Statens naturvårdsverk arbetar med ett förslag till avgaskrav för arbets
fordon. Förutsättningarna för att nå en harmonisering med andra länder 
förefaller vara goda. 

Efter ett möte mellan transportministrarna för staterna runt Östersjön har 
ett samarbete inletts inom trafikområdet. Syftet är bl.a. att ta fram ett 
handlingsprogram, som skall redovisas under år 1993. 

Vid Riokonferensen i juni 1992 föreslogs att konferenser om trafik och· 
miljö bör genomföras i de olika världsdelarna. ECE - FN:s regionala 

utvecklingsorgan för Europa - bör ansvara för genomförandet av en kon
ferens i Europa. Den svenska regeringen kommer att verka för att kon
ferensen kan genomföras år 1995. 

Energisektorn 

Arbetet med att miljöanpassa energisektorn fortsätter. Uppföljningen av 
energiöverenskommelsen har tidigare denna dag redovisats av chefen för 
Näringsdepartementet. Regeringen har beslutat att höja investeringsbidraget 

för vindkraftverk och solvärmeanläggningar från 25 till 35 % . Ytterligare 
medel har också anvisats till EG:s program för att främja effektiva och 
miljöacceptabla energisystemen. Vidare kommer förslag till ytterligare 
satsningar på förnybara energislag och förbättrad hushållning m.m. att 
redovisas i den kommande klimatpropositionen. Skärpta regler för utsläpp 
av svavel från förbränningsanläggningar har trätt i kraft från den 1 januari 
1993. 

Riksdagen anvisade (prop. 1991/92:97, bet. 1991/92:NU25, rskr. 
1991/92:271), i enlighet med Biobränslekommissionens förslag, 625 mil

joner kronor för särskilda insatser i syfte att främja en ökad kommersiell 
användning av biobränslen. Av dessa medel har regeringen hittills avsatt 
400 miljoner kronor för utveckling av effektivare teknik för elproduktion 
med biobränslen. 

1.5 Hav och vatten 

Samarbete i Östersjöregionen 

Jag anser att en av huvuduppgiftema på miljöområdet är att i internatio
nellt samarbete verka för att återställa Östersjöområdets miljö och att 
utveckla Östersjöregionen i positiv riktning. 

De insatser i och samarbete med Öst- och Centraleuropa som har inletts 
på miljöområdet kommer att utvecklas och intensifieras. Samarbetet avser 

främst åtgärder för att begränsa utsläppen till Östersjön. 
l Östersjöregionen bor 80 miljoner människor i tretton olika länder. På 

polskt-svensk't initiativ sammanträdde statministrama i dessa länder i Ron-
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neby hösten 1990 för att utarbeta ett åtgärdsprogram för Östersjön med 
syfte att återställa dess ekologiska balans. Länderna runt Östersjön har nu 
inom ramen för Helsingforskommissionens verksamhet utarbetat ett ge
mensamt åtgärdsprogram. Miljöministrarna antog i april 1992 huvudele
menten i detta åtgärdsprogram. Programmet som omfattar en tjugoårspe
riod, har kostnadsberäknats till ca 135 miljarder kronor. 

I programmet finns redovisat ca 140 objekt, belägna i alla de deltagande 
länderna, som måste åtgärdas om miljön i Östersjöregionen skall förbätt
ras. Av dessa har ett femtiotal objekt valts ut som särskilt angelägna att 
åtgärda under den närmaste femårsperioden. Kostnaderna för de mest 
angelägna åtgärderna har uppskattats till drygt 45 miljarder kronor. Finan
sieringen av åtgärdsprogrammet kommer att diskuteras vid en konferens i 
Polen i slutet av mars 1993 och jag har med anledning härav tagit initiativ 
till diskussioner om miljöavgifter. 

Arbetet med att genomföra åtgärdsprogrammet samt att finna finansie
ringslösningar kommer att bli en viktig uppgift under de närmaste åren. 

Som ett första steg har riksdagen beslutat att avsätta 250 miljoner kronor 
för miljöinriktade stödinsatser i Baltikum och Östeuropa (prop. 
1992/93:99, bet. 1992/93:JoUll, rskr. 1992/93: 138). Av detta har 45 
miljoner kronor avsatts för miljöanpassade energisystem, 43, 1 miljoner 
kronor till kärnsäkerhets- och strålsk.yddsarbete, 1,5 miljoner kronor för en 
vision för Östersjöområdet samt 141,9 miljoner kronor för åtgärdspro
grammet för Östersjön. För åtgärdsprogrammet har 8,9 miljoner kronor 
avsatts till kunskapsuppbyggnad och förvaltningsstöd, 25 miljoner kronor 
till miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket i Baltikum, Polen och 
Ryssland samt resterande 108 miljoner kronor för uppbyggnad av ett eller 
flera avloppsreningsverk i Baltikum. 

På svenskt initiativ hölls en konferens i Karlskrona i augusti 1992 där de 
deltagande ministrarna från staterna runt Östersjön enades om att gemen
samt utarbeta ett dokument, Vision and strategies for the Baltic Sea region 
2010. Syftet rned samarbetet är att arbeta fram ett gemensamt planerings
underlag för utnyttjandet av naturresurserna i området runt Östersjön. 
Arbetet kommer att ske i samarbete med bl.a. EG-kommissionen för att 
knyta an till motsvarande planering inom EG genom projektet Europe 
2000, vilket bildar underlag för framtida beslut om trafikleder, energian
vändning, utnyttjandet av markresurser m.m. 

Boverket har fått regeringens uppdrag att ta fram det svenska kunskaps
underlaget i samråd med andra myndigheter. Sverige har åtagit sig att 
bidra med nödvändiga sekretariatsresurser genom Östersjöinstitutet i Karls
krona och en särskild kontaktgrupp har upprättats. Kontaktgruppen skall 
hösten 1993 avge en första rapport vid en ny ministerkonferens som denna 
gång skall äga rum i Polen. 
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Övergödning 

Arbete pågår för att nå de uppsatta miljömålen för att begränsa närsaltsut
släppen. Det långsiktiga målet är att förhindra att en övergödning upp
kommer i våra vattenområden. 

Statens naturvårdsverk har på sitt ansvar att följa upp och redovisa kon
kreta åtgärdsförslag och behov av miljöhänsyn fördelade på samhällets 
olika sektorer. Ett kontinuerligt arbete sker också med att begränsa direkt
utsläppen av närsalter som orsakas av människans verksamhet. För kust

baserade industrier med närsaltsutsläpp ställs ofta krav på användning av 
bästa möjliga teknik och för kommunala avloppsreningsverk sker en om
prövning av villkoren för kväveutsläpp. I prop. 1990/91:90 fastslogs att 
för avloppsreningsverk längs med hela väst- och sydkusten upp till och 

med Stockholms skärgård skall som riktvärde vid prövning enligt miljö
skyddslagen gälla 50 % kväverening. 

Beträffande de diffusa utsläppen från jordbruket har Jordbruksverket be
dömt att det ännu är för tidigt att avläsa de slutliga effekterna av beslutade 

åtgärder. En kontinuerlig utveckling sker av det s.k. åtgärdsprogrammet 
för att minska näringsläckaget. Jordbrukets recipientkontroll har föreslagits 
bli uppföljningsinstrument för växtnäringsläckaget från jordbruket. Bättre 
mätstrategier och beräkningsgrunder behöver utvecklas för att noggrannare 

kunna faställa storleken av tillförseln från mänskliga verksamheter. 
Regeringen har vidare gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda möjlig- · 

heten att tillämpa ett system med utsläppsramar och överlåtbara kvoter för 
att minska utsläppen av närsalter, i första hand kväve. En väsentlig del av 
uppdraget är att utreda om ett system med överlåtbara utsläppskvoter bör 
införas och i så fall vilka regeländringar som behövs. Uppdraget skall 
redovisas senast den l mars 1993 och innehålla ett principiellt ställnings
tagande till möjligheten att tillämpa utsläppsramar och överlåtbara kvoter 
för närsalter. Vidare skall Naturvårdsverket bedöma behovet av fortsatt 

lagstiftnings- och utredningsarbete liksom om det finns skäl att genomföra 
någon form av försöksverksamhet för att pröva nya styrsystem. 

Klorerade organiska ämnen 

Stabila organiska miljögifter skall på sikt inte få förekomma i miljön. 
Utsläppen av stabila organiska ämnen skall till sekelskiftet begränsas till en 
l')ivå där miljön inte tar skada. 

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till 
miljöavgift/skatt på utsläppen av klorerade organiska ämnen från skogs

industrin. Av Naturvårdsverkets rapport framgår dock att en sådan avgift 

inte kan ses som det mest ändamålsenliga styrmedlet. Frågan prövas dock 
för närvarande även i internationella sammanhang. En anledning till detta 
är den redan inträffade stora reduktionen av de aktuella utsläppen (se 

avsnitt 2.11), en reduktion som i inte oväsentlig utsträckning framtvingats 
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genom krav från konsumenterna på produkter gjorda av icke klorblekt 
papper. 

Sverige genomför även tillsammans med Norge, Finland och Danmark 
en utredning om vad som är bästa miljövänliga teknik inom skogsindustrin 
och vilka nivåer utsläppen, inkl. utsläppen av klorerade organiska ämnen, 
kan beräknas minska till. Avrapportering beräknas ske i februari 1993. 

I den tidigare nämnda omprövningsplanen som Naturvårdsverket utarbe
tat prioriteras skogsindustrins utsläppsvillkor. 

Marina konventioner 

Under det gångna året har det skett en betydande utveckling när det gäller 
de multilaterala, regionala, avtal som reglerar skyddet av miljön i de 
havsområden som omger Sverige. Såväl Helsingfors- som Paris- och 
Oslokonventionema har reviderats och moderniserats. Den nya Helsing
forskonventionen kommer t.ex. att utvidgas till att även omfatta inre 
farvatten. Den nya Pariskonventionen, som kommer att ersätta de exis
terande Oslo- och Pariskonventionema, kommer att reglera all påverkan på 
den marina miljön. Detta öppnar möjligheten att i framtiden även behandla 
påverkan från t.ex. sand- och grussugning. 

Vid det senaste konsultativa mötet med Londonkonventionen beslöts att 
även denna globala konvention skall revideras, bl.a. i syfte att nuvarande 
resolutioner, som förbjuder såväl dumpning av industriellt avfall som 
förbränning till havs, skall inarbetas i konventionstexten och därmed ges 
en klart bindande karaktär. Även andra skärpningar kommer att övervägas. 
Man planerar att anta en reviderad konvention hösten 1994. 

Under hösten har regeringen lagt en proposition om införande av en eko
nomisk zon (prop. 1992/93:54). En sådan zon innebär att Sverige har 
möjlighet att utöka sin bestämmanderätt till att i vissa avseenden gälla även 
utanför territorialvattengränsen. Detta ökar Sveriges möjlighet att tillämpa 
vissa miljölagar utanför territorialvattengränsen. I zonen kan därför t.ex. 
lagen om förbud mot dumpning tillämpas på alla fartyg. 

1.6 Aktiv naturvård och bevarande av biologisk mångfald 

För att bevara den biologiska mångfalden krävs ytterligare åtgärder. Jag 
anser att detta är ett av de viktigaste miljöområdena under de kommande 
åren. 

En proposition om biologisk mångfald m.m. avses presenteras för riks
dagen under år 1993. Där avses redovisas underlag för svensk ratifikation 
av konventionen om biologisk mångfald samt regeringens förslag om hur 
Sverige skall följa upp konventionen om biologisk mångfald som antogs 

vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro i juni 1992 
genom t.ex. genomförande av en landstudie om biologisk mångfald. 
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Jag avser även att i propos1Uonen redovisa hur bestämmelserna om 
biotopskydd i naturvårdslagen skall tillämpas. Vidare kommer att redovisas 
de områden i landet där det, för att skydda de kvarvarande och biologiskt 
viktiga våtmarkerna inom jord- och skogsbrukslandskapet, bör vara för
bjudet att genomföra markavvattningar. 

Frågor angående forskning om arters biotopkrav och utveckling av eko
logiskt anpassade brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk kommer att 
behandlas i den forskningspolitiska propositionen. 

Skogspolitiska kommitten föreslår i sitt betänkande (SOU 1992:76) bl.a. 
att miljömålet jämställs med produktionsmålet samt att arealen skogsmark 
i form av större områden som har undantagits från skogsbruk behöver 
fördubblas. Kommitten föreslår att kraftigt utökade arealer bör säkerställas 
i form av naturreservat och nationalparker för att bevara särskilt känsliga 
naturtyper. Naturvårdsverket prioriterar i sitt säkerställandearbete bl.a. 
skyddet av kvarvarande urskogar och framtagande av en plan för att skyd
da myrmarker. Chefen för Jordbruksdepartementet kommer att ta upp 
denna fråga i en proposition om skogspolitiken våren 1993. 

Vid bolagiseringen av Domänverket undantogs stora arealer mark med 
högt naturvårdsvärde samt praktiskt taget alla fjällnära marker från mark
överföringen. Bl.a. skall befintliga eller blivande naturreservat överföras 
till naturvårdsfonden. Tidigare har för övrigt skyddet av den fjällnära 
skogen förstärkts genom att skärpta regler för skogsbruket har införts i 
denna region. 

Sektorsansvaret inom jord- och skogsbruket följs upp. Enligt 1991 års 
miljöpolitiska riksdagsbeslut skall varje sektor ta sitt miljö- och nalurvfuds
ansvar inom ramen för sin verksamhet. I enlighet med denna princip skall 
de areella näringarna ta sitt naturvårdsansvar såväl i sin normala verksam
het som vid säkerställande av känsliga områden. De har ett ansvar för att 
naturresurserna brukas på ett långsiktigt hållbart sätt. Insikten har ökat om 
behovet av att i t.ex. det praktiska brukandet av skogen ta hänsyn till 
behovet av en bibehållen biologisk mångfald och till naturvårdsintressen i 
övrigt. 

Den skogspolitiska kommitten konstaterar i sitt slutbetänkande att den 
nuvarande skogsvårdslagstiftningen motarbetat sina syften avseende främst 
naturvården. Skälet är att lagstiftningen begränsat möjligheterna att an
vända andra brukningsformer än trakthyggesbruk och i viss utsträckning 
naturlig föryngring. Kommittens slutsats är att skogsnäringen inte till fullo 
kan anses ha verkat i överensstämmelse med de miljövårds- och natur
vårdspolitiska mål som ställdes upp år 1979. Under 1980-talet har dess
utom en målförskjutning skett mot ökade krav på naturvårdshänsyn till 
skydd för den biologiska mångfalden. Miljö- och naturvården i skogen har 
inte utvecklats i takt med samhällets förväntningar och de nya miljö- och 
naturvårdsmål som formulerats under 1980-talet. 

Kommittens förslag om en förstärkning av miljövårdens intressen i 
skogsbruket kommer att behandlas i den särskilda propositionen om skogs
politiken. 

Genomgången av hur Sverige uppfyller naturvårdskonventionerna bör 
påsJ...-yndas. Behovet av en samlad svensk lagstiftning för hotade arter samt 
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skyddet av de våtmarker som är utpekade som särskilt skyddsvärda inom 
våtmarkskonventionen bör utredas. Aktionsprogram för hotade arter bör 
också följas upp och förbättras. 

För introduktionen av genetiskt modifierade organismer i miljön krävs 
tillstånd. Beträffande genetiskt modifierade växter och mikroorganismer 
skall vid tillståndsprövningen särskilt beaktas att odlingen inte får innebära 
risker för omgivningen eller för miljön eller risk för utarmning av den 
genetiska mångfulden. 

Genteknikberedningen lämnade i sitt slutbetänkande (SOU 1992:82 
Genteknik- en utmaning) förslag till en utveckling av lagstiftningen för 
reglering och kontroll av utsättning av genetiskt modifierade organismer. 
Beredningens betänkande remissbehandlas för närvarande. Beredningens 
förslag samt andra frågor inom bioteknikens område som aktualiserar 
reglering, myndighetsorganisation och ansvarsfördelning kommer att be
redas i regeringskansliet under våren 1993. 

Sverige deltar aktivt i det internationella arbetet på området. Inom 
OECD har miljöministrarna tagit initiativ till särskilda projekt rörande 
miljöaspekter i anslutning till biotekniken. Även inom EG pågår arbete 
rörande sambandet mellan miljö och beioteknologi. 

1. 7 Förbättring av miljön i tätorterna 

Sveriges befolkning är urban både vad gäller livsform och bosättning. 
Närmare 9 av 10 personer bor i tätorter. Ca en fjärdedel av tätortsbe
folkningen bor i de tre största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Städernas miljömässiga problem är en fråga av både nationellt och glo
balt intresse. Sveriges undertecknande av Riodeklarationen innebär ett ökat 
engagemang för att lösa också städernas miljöproblem. 

Miljön i de tre storstadsområdena är särskilt hårt belastad. Det är också 
i dessa områden - förutom i de små tätorterna - som förutsättningarna är 
bäst för kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra miljön. För att komma 
till rätta med miljöproblemen och förebygga framtida problem i städer och 
tätorter krävs ett stort antal samverkande åtgärder. Åtgärderna bör utgå 
från ett långsiktigt handlingsprogram för utveckling av en god livsmiljö i 
staden och stadsregionen. En god livsmiljö kan med sociala, ekonomiska 
och miljömässiga utgångspunkter konkretiseras på följande sätt: 
- En tätt bebyggd, men samtidigt grönskande stad, där natur- och kultur 

värden i bebyggelsen tas till vara och där parkområden och allmänna 
platser ger goda möjligheter till kontakter, upplevelser och livsglädje. 

- En stad i ekologisk balans med sin omgivning, med ren luft, rent vatten 
och med hälsosamma bebyggelsemiljöer. 

- En stad med möjlighet till ekonomisk utveckling bl.a. genom goda res 
möjligheter. 

För att nå dit är det framför allt tre styrmedel som är särskilt viktiga. 

- Effektiva ekonomiska styrmedel t.ex. skatter och avgifter, för att minska 
föroreningarna och avfallsvolymen samt för att främja kollektivtrafiken. 
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- Samhällsplanering som bör utgå från naturens begränsningar och ge stöd 
för utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle samt en långsiktigt 
god hushållning med naturresurser. 

- Informationsinsatser görs för att öka medvetenheten om vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att förbättra stadsmiljön. 

Detta förutsätter att arbetssätt och metoder utvecklas på alla nivåer i sam
hällsplaneringen. Kommunerna har huvudansvaret för utformningen av den 
byggda miljön. Nya former av mellankommunal samverkan behövs emel
lertid för att skapa starka och bärkraftiga stadsregioner. Investeringar i 
vägar och järnvägar bör ske med stor hänsyn till natur- och kulturvärden 
och samordnas med bebyggelseplaneringen. När särskilt viktiga markan
vändnings- och miljöintressen står på spel kan regeringen ta aktiv del i 
processen med stöd av bestämmelser i plan- och bygglagen och natur
resurslage~. 

Storstadsområdenas miljö 

Storstädernas miljöproblem har uppmärksammats i flera utredningar under 
senare år. Flertalet av utredningarna har koncentrerats till trafikfrågorna, 
som utgör en viktig del i arbetet med att förbättra livsmiljön i tätorterna. 
Åtgärder behövs även på andra områden för att bl.a. förbättra luftkvalite
ten och dagvattenhanteringen. I den långsiktiga utvecklingen av de större 
tätorterna måste ändamålsenliga transportlösningar kombineras med en god 
planering av områden för bl.a. bostäder och arbetsplatser. Riskerna med 
miljöfarliga transporter måste särskilt uppmärksammas. Också behovet av 
natur- och grönområden behöver tillgodoses. Vidare bör kretsloppsprin
cipen utvecklas på avfallsområdet och behovet av nya avfallsanläggningar 
och deponier begränsas. Anläggningar för vatten och avlopp behöver 
förbättras för att säkerställa en framtida god vattenkvalitet. 

Statens naturvårdsverk och Boverket har på regeringens uppdrag genom
fört särskilda förstudier där miljösituationen i storstadsområdena har analy
serats. För närvarande bereds dessa rapporter inför regeringens fortsatta 
överväganden. 

Storstadsområdenas trafiksystem 

Regeringen tillkallade år 1990 särskilda förhandlare, en för vardera Stock
holms-, Göteborgs- och Malmöregionen. Förhandlarna fick i uppdrag att 
utarbeta överenskommelser med berörda parter om åtgärder i det samlade 
trafiksystemet som skall syfta till att åstadkomma en bättre miljö, ökad 
tillgänglighet och förbättrade förutsättningar för regionens utveckling. 
Förhandlingarna är avslutade i Stockholms- och Malmöregionen och 
kommer att avslutas inom kort i Göteborgsregionen. överenskommelserna, 
som i sin första etapp, har redovisats till riksdagen i prop. (1990/91:87) 
om regeringspolitik för tillväxt och i prop. (1990/91:90) om en god 
livsmiljö omfattar bl.a. åtgärder för kollektivtrafik och vägtrafik samt 
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särskilda miljöförbättrande åtgärder. Framför allt den första propositionen 
byggde på ett omfattande utredningsmaterial rörande storstadsområdenas 
trafikfrågor, redovisat i Storstadstrafikkommittens betänkanden (SOU 
1988: 15, SOU 1989: 15, SOU 1989:43, SOU 1989:79) samt i slutbetänkan
det (SOU 1990: 16) Storstadstrafik 5, ett samlat underlag. Riksdagen har 
avsatt 5,5 miljarder kronor för att genomföra överenskommelserna. En 
mer utförlig redovisning av innehållet i uppgörelserna har tidigare denna 
dag redovisats av chefen för Kommunikationsdepartementet. 

Åtgärderna skall i den fortsatta planeringen prövas på sedvanligt sätt 
med tillämpning av gällande lagstiftning, bl.a. inom ramen för kommuner
nas fysiska planering. 

För att få en samlad bild av hur hushållningsfrågorna enligt naturresurs
lagen behandlas i överenskommelsernas genomförandeskede samt av vad 
överenskommelserna innebär för miljön i regionerna, har regeringen med 
stöd av 6 kap. 2 § naturresurslagen begärt redovisning av berörda kommu
ner i Stockholms- och Malmöregionerna hur de i sin planering enligt plan
och bygglagen avser att tillgodose intressen som rör hushållningen med 
naturresurser i de områden som berörs av överenskommelserna. Redovis
ningarna skall lämnas till regeringen under våren 1993. Regeringen över
väger att begära motsvarande redovisning för Göteborgsregionen. 

Buller 

Regeringen beslutade år 1992 att en särskild utredare skulle tillsättas med 
uppgift att utarbeta en samlad aktionsplan mot buller (M 1992:02). Enligt 
direktiven till utredaren bör handlingsplanen vara åtgärdsinriktad och 
utmynna i konkreta åtgärder med realistiska möjligheter att genomföras. 
Planen bör också omfatta åtgärder av förebyggande art. Utredaren bör 
analysera de åtgärder som trafikverken har föreslagit i sina miljöanalyser 
och se hur de kan hanteras i en samlad handlingsplan. Kommunerna bör 
involveras i arbetet. Utredningen skall vara slutförd till den 1 juli 1993. 

I dessa frågor har jag samrått med statsrådet Thurdin. 

1. 8 Hushållning med mark och vatten genom fysisk 
planering 

Med en genomtänkt fysisk planering kan kommunerna lägga grunden för 
en positiv samhällsutveckling. Olika intressen i fråga om markanvändning 
skall vägas samman för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling genom 
en ekonomisk tillväxt som är förenlig med kraven på en god livsmiljö och 
en långsiktig hushållning med naturresurserna. 

Miljövårdsprogram, kulturmiljöprogram, översiktsplaner och väl genom
arbetade detaljplaner bör utnyttjas som hjälpmedel i arbetet. Tillsammans 
med andra styrmedel i miljöpolitiken kan samhällsplaneringen medverka 
till att myndigheter, företag och enskilda medborgare tar ökad hänsyn till 
miljön i sina beslut. 
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Översiktsplaner 

Boverket har till regeringen redovisat sin utvärdering av kommunernas 
översiktsplaner enligt plan- och bygglagen. Rapporten har remitterats. 
Erfarenheterna visar att det behövs ytterligare utvecklingsarbete i sam
verkan med kommuner, länsstyrelser och centrala verk för att översiktspla
nerna skall fä den funktion som underlag för markanvändningsbeslut som 
är lagstiftningens syfte. 

Framför allt behöver möjligheterna att förebygga miljöproblem stärkas 
genom att den fysiska planeringen utvecklas. Ytterligare metodutveckling 
behövs för att kommunernas översiktsplaner skall kunna ligga till grund 
för ett kretsloppsanpassat samhälle. Det behövs t.ex. mer utvecklade for
mer för medborgarinflytande. Kommunernas planer behöver vidare ses i 
ett regionalt sammanhang för att de skall kunna leda till en hällbar utveck
ling. 

Som jag tidigare nämnt har regeringen tillkallat en särskild utredare för 
att se över plan- och bygglagen. 

Planering för trafikanläggningar 

Ett medel för att ästadkomma en miljöriktig infrastruktur för transporter är 
den samordnade investeringsplaneringen. Arbetet med att utarbeta nya 
Iängsiktiga investeringsplaner för infrastrukturen pägär inom regerings
kansliet. De olika trafikverken arbetar tillsammans med länsstyrelserna och 
Boverket med att ta fram konsekvensbeskrivningar av alternativa inrikt
ningar av investeringarna. Nya planer kommer att föreligga vären 1994 
och avse perioden 1994-2003. Chefen för Kommunikationsdepartementet 
har gjort en mer utförlig genomgäng av den nya planeringsprocessen. 

Redan vären 1993 kommer regeringen att presentera ett underlag som 
gör det möjligt för riksdagen att överblicka hur infrastrukturen och trans
portsystemet som helhet päverkas av en föreslagen investeringsinriktning. 
Av underlaget skall också framgå hur olika inriktning av investeringarna 
påverkar de olika trafikpolitiska delmAfen som effektivt resursutnyttjande, 
hänsyn till natur- och kulturmiljön och hushällningen med naturresurserna, 
regional balans och hög trafiksäkerhet. 

Omfattande utbyggnader av trafikanläggningar förbereds i olika delar av 
landet. Jag anser att tillkomsten av nya trafikanläggningar i ett tidigt skede 
skall bli föremAf för en omsorgsfull prövning frän miljö- och naturresurs
hushällningssynpunkt. Miljökonsekvenserna behöver klarläggas såväl vad 
gäller trafiksystemens huvuddrag som vad avser lokalisering och utform
ning av enskilda delar av systemen. Övergripande riktlinjer för utbyggnad 
av enskilda stråk kan behöva utfärdas. Stöd för projektering av nya vägar 
och jämvägssträckningar behövs för ställningstaganden i tidigare skeden än 
vid beslut om arbetsplan eller motsvarande. Chefen för Kommunikations
departementet har tidigare redovisat att regeringen avser att utreda frågan. 
Vidare framhäller han att regeringen avser att till riksdagen överlämna en 
proposition om lag om införande av en med vägrätten jämförbar rätt att ta 
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mark i anspråk för järnväg, vilket samtidigt innebär krav på miljökon
sekvensbeskrivningar och hänsynstaganden till naturresurslagens hushåll
ningsbestämmelser. 

Under det närmaste året prövas Öresundsbron och Karlstads flygplats 
enligt 4 kap. naturresurslagen. Prövning av flera trafikprojekt kan bli 
ak1uell. 

Miljökonsekvensbeskrivningar 

Vid prövningen av frågor om markanvändning har miljökonsekvensbe
skrivningar fått en ökad betydelse. Bestämmelser om miljökonsekvensbe
skrivningar i naturresurslagen trädde i kraft den 1 juli 1991. En miljökon
sekvensbeskrivning skall möjliggöra en samlad bedömning av en planerad 
anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och 
hushållningen med naturresurser. 

I regeringens proposition 1992/93:60 om ändring i miljöskyddslagen 
m.m., föreslås vissa ändringar i den svenska lagstiftningen för att uppfylla 
EG:s direktiv på miljöområdet. I propositionen föreslås bl.a. att en miljö
konsekvensbeskrivning i vissa fall skall ingå i underlaget för detaljplan 
enligt plan- och bygglagen. 

Regeringen har avsatt 2 miljoner kronor för Boverkets arbete med intro
duktion av miljökonsekvensbeskrivningar m.m. Verket arbetar i samråd 
med Statens naturvårdsverk, Riksantikvarieämbetet och Svenska Kommun
förbundet med utbildning, kunskapsöversikt och utvecklingsarbete beträf
fande miljökonsekvensbeskrivningar i den fysiska planeringen. Arbetet 
inriktas bl.a. mot att utveckla miljökonsekvensbeskrivningar som ett stöd 
för en bred miljöprövning, som inbegriper såväl effekter på miljön i form 
av utsläpp och avfall som konsekvenser för markanvändningen och hus
hållningen med naturresurser. 

Jag har tidigare redogjort för behovet av lokal uppföljning av Riokonferen
sens s.k. Agenda 21. De svenska kommunerna är enligt min mening väl 
rustade att ta ett sådant samlat och strategiskt grepp om miljöfrågorna som 
krävs i det arbetet. I detta sammanhang bör det pågående utvecklingsarbe
tet i de s.k. eko-kommunerna särskilt framhållas. Regeringen har under 
innevarande budgetår anslagit 6,4 miljoner kronor till det s.k. eko-kom
munprojektet för en utbildnings- och infonnationskampanj för kretslopps
tänkande i kommunalt utvecklingsarbete. Boverket och Glesbygdsmyndig
heten, som fått i uppdrag att samordna arbetet, skall lämna en lägesrap
port den 30 juni 1993 och en slutrapport två år senare. 
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Älvskydd 

Regeringen har i december 1992 till riksdagen överlämnat en proposition 
om skydd av ytterligare älvar och älvsträckor enligt 3 kap. 6 § naturresurs
lagen (prop. 1992/93:80). En utökning av antalet älvar och älvsträckor 
som skyddas mot vattenkraftsutbyggnad är ett viktigt led i arbetet att slå 
vakt om den biologiska mångfalden och den genetiska variationen. Vidare 
har kvarvarande outbyggda älvar och älvsträckor fått ett relativt sett ökat 
värde för framför allt natur- och kulturmiljövård, friluftsliv och fiske. I ett 
europeiskt perspektiv har Sverige ett särskilt ansvar att förvalta de enda 
återstående orörda älvarna. De älvar som föreslås föras in i naturresurs
lagen är Åbyälven, Malån i Skellefteälven, Sävarån, Nedre Hårkan i 
Indalsälven, Gimån uppströms Holmsjön i Ljungan, Voxnan uppströms 
Vallhaga i Ljusnan, Bräkneån, Mörrumsån, Fylleån och Enningdalsälven i 
vilken Kynne älv är en del. En motsvarande roreskrift föreslås ror följande 
älvsträckor, nämligen Fax.älven mellan Edsele och Helgumsjön i Ångerma
nälven, Ljungan nedströms Viforsen och Dalälven nedströms Gysinge. 
Vidare föreslås att Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven 
fortsättningsvis bör benämnas nationalälvar. 

Minskat buller i naturen 

Regeringen har i december 1992 till riksdagen överlämnat en proposition 
om reglering av vattenskoteranvändning (prop. 1992/93:97). Syftet med 
regleringen är att minska störningarna från användningen av vattenskotrar 
genom att hänvisa vattenskotrarna till särskilt angivna vattenområden där 
det inte föreligger någon konflikt med boende, friluftsliv eller naturvård. 
Utredningen om åtgärder mot buller i fjäll- och skärgårdsområden (M 
1991:02) arbetar vidare och skall redovisa resultatet av sitt arbete under 
våren 1993. 

I dessa frågor har jag samrått med statsrådet Thurdin. 

1. 9 Kärnsäkerhet och strålskydd 

Regeringen uttalade i regeringsdeklarationen att energiöverenskommelsen 
från år 1991 ligger fast. Omställningen av energisystemet måste, vid sidan 
av säkerhetskraven, ske me{) hänsyn till behovet av elektrisk kraft ror 
upprätthållande av sysselsättning och välfärd. När kärnkraftsavvecklingen 
kan inledas och i vilken takt den kan ske avgörs av resultaten av hushåll
ningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och 
möjligheterna att bibehålla konkurrenskraftiga elpriser. Till grund ror 
överenskommelsen ligger rikroagens uttalande år 1980 (prop. 
1979/80: 170, bet. 1979/80:NU70, rskr. 1979/80:410) att kärnkraften skall 
avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk 
kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Vidare har riks(iagen 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 15 

23 



angett att det bör slås fast att den sista reaktorn i Sverige skall stängas Prop. 1992/93: 100 
senast år 2010. Bil. 15 

En incident vid reaktorn Barsebäck 2 under sommaren ledde till att 
Statens kärnkraftinspektion (SKI) ställde krav på ägarna till de fem äldsta 
kokvattenreaktorerna att förbättra delar av nödkylsystemen innan reaktorer
na fick tas i drift igen. Händelsen i Barsebäck och de åtgärder som SKI 
vidtog till följd av denna föranledde frågor kring kärnkraftens säkerhet och 
elsystemets sårbarhet. Miljövårdsberedningen, som är regeringens råd för 
miljöfrågor, genomförde i december 1992 en utfrågning av berörda företag 
och myndigheter i syfte att belysa dessa frågor. 

Det inträffade visar hur viktigt det är med en noggrann incidentanalys 
och beredskap att ompröva tidigare säkerhetsanalyser. Man kan givetvis 
inte utesluta existensen av ytterligare dolda svagheter i någon av de sven
ska reaktorerna. Med de program för återkommande säkerhetsgranskning 
som nu pågår i Sverige och allt fler länder och det omfattande internatio
nella utbyte som sker av både analysresultat och drifterfarenheter bör det 
dock finnas allt bättre förutsättningar för att eventuella kvarstående svag
heter uppmärksammans och åtgärdas innan de lett längre än till tillbud. 
Det är viktigt att notera att systemet för att uppmärksamma och åtgärda en 
tidigare förbisedd svaghet har fungerat 
i det aktuella fallet, även om ytterligare förbättringar i kraftföretagens och 
SKI:s rutiner kan visa sig motiverade. Utredningar om detta pågår också. 
Det är också viktigt att notera att den grundläggande säkerhetsstrategin -
ett djupförsvar i fiera led mot allvarliga olyckor - är utformad utifrån 
förutsättningen att dolda fel och brister kan finnas, men att .de inte skall 
leda längre än till tillbud utan allvarligare konsekvenser utanför anlägg
ningen. 

Erfarenheterna från driftåret 1991/92 pekar också på att fortsatt hög upp
märksamhet måste ägnas frågor kring ledning, organisation och säkerhets
kultur vid verken. Därvid måste även beaktas det ökade ekonomiska tryck 
som kärnkraftföretagen kan utsättas för i samband med pågående avregle
ring av elmarknaden i Sverige och på sikt även i Europa. Organisatoriska 
åtgärder och andra initiativ för att effektivisera och sätta mål för säker
hetsarbetet, stärka den interna säkerhetsgranskningen och förbättra rutiner
na bl.a. inom erfarenhetsåterföring har också under perioden företagits vid 
flera av verken. 

Såväl de radioaktiva utsläppen från kärnkraftverken till omgivningen som 
stråldoserna till personalen har, enligt Statens strålskyddsinstituts (SSI) 
bedömning, under perioden legat på en godtagbart låg nivå. Dock har 
personaldoserna ökat något i förhållande till tidigare år på grund av ut
ökade kontroll- och reparationsarbeten. 

Under hösten har lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ändrats. 
Lagen innehåller numera bl.a. förbud mot slutförvaring i Sverige av kärn
avfall från andra länder. 

Det samarbete med Östeuropa och de baltiska staterna kring kärnsäker
het och strålskydd som inleddes under det förra budgetåret har intensifie
rats. Riksdagen har anvisat sammanlagt 68, l miljoner kronor för detta 
samarbete under innevarande budgetår. Vid G-7 ländernas möte i Miinchen 
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i juli 1992 inleddes arbetet med att skapa en multilateral mekanism för att 
komplettera de bilaterala insatser som görs för att förbättra kämsäkerheten. 
Mekanismen skall enligt deklarationen från mötet syfta till att åtgärda 
omedelbara behov av insatser för att förbättra säkerheten vid kärnkraftver
ken i Central-och Östeuropa. Fonden förutses koordineras av G-24, som är 
OECD-ländemas samordningsorgan för Östeuropasamarbete, och den 
Europeiska utvecklingsbanken (EBRD). Jag anser det angeläget att en 
multilateral fond för detta ändamål snarast kommer till stånd. Genom en 
sådan fond kan akuta säkerhetsbehov som faller utanför existerande bilate
rala stödprogram finansieras. Jag avser att återkomma till denna fråga i 
samband med förslag till den långsiktiga användningen av de medel som 
aviserades i samband med omläggningen av energibeskattningen. 

De investeringar som bedöms nödvändiga för att snabbt höja säkerhets
nivån vid de central- och östeuropeiska kärnkraftverken till en acceptabel 
nivå är mycket stora. Samlade internationella insatser är nödvändiga för att 
täcka dessa behov. 

Regeringen har uppdragit åt SK.I och SSI att samordna och administrera 
den svenska projektverksamheten. På kärnsäkerhetsområdet har samarbetet 
huvudsakligen koncentrerats till Ignalinareaktorema i Litauen medan strål
skyddssamarbetet också inkluderar projekt i Estland, Lettland och Ryss
land. 

Kämsäkerhetssamarbetet avser 
1. Myndighetssamarbete 
2. Industri- och kraftverkssamarbete 
3. Anläggningsrelaterade projekt 

Myndighetssamarbetet syftar bl.a. till att bygga upp en oberoende myn
dighets- och kontrollstruktur, inkl. nödvändig lagstiftning, i Litauen för att 
möjliggöra en granskning och prövning av säkerhets- och strålskyddsför
hållandena vid Ignalinaverket, frikopplad från produktionstekniska och 
ekonomiska överväganden. SK.I samarbetar också med myndigheter i 
Ryssland, Ukraina, Kazakstan och Kirgistan för att bygga upp nationella 
kontroll- och redovisningssystem för klyvbart material. 

Industri- och kraftverkssamarbete samt de anläggningsrelaterade projek
ten syftar framför allt till att höja säkerheten vid lgnalinareaktorema och 
vid liknande reaktorer i Ryssland och Ukraina. Projekten koncentrerar sig 
på högprioriterade områden ur risksynpunkt, bl.a. brandskydd, härdkyl
ning och inneslutningsfunktion. För lgnalinareaktorema finns också projekt 
planerade för direkta tekniska insatser inom dessa områden, bl.a. beträf
fande montering av branddörrar, kabelseparation och införande av för
bättrad tryckavlastning för reaktorutrymmet. 

Strålskyddssamarbetet omfattar 
1. Uppbyggnad av strålskyddsmyndigheter och beredskapsorganisation 

mot olyckor med radioaktiva ämnen 
2. Uppbyggnad av mätkompetens och hjälp med mätutrustning 
3. Miljöprojekt - bl.a. sanering av dumpningsplatser för radioaktiva äm 

nen (Sillamäedammen och Paldiskibasen i Estland m.ft.), kartläggning 
av och åtgärder mot radon m.m. 
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Det svenska Östeuropasamarbetet kring kärnsäkerhet och strålskydd sam
ordnas med andra länders program bl.a. inom ramen för samarbete i G-24 
och det Internationella atomenergiorganet, IAEA, och följer de priorite
ringar och rekommendationer som arbetas fram i internationellt samför
stånd. 

1.10 Kalkning mot försumingsskador 

Den fortsatta försurningen i Sverige utgör ett ökande hot mot vattnet, 
marken och skogen. Skogsmarken i delar av Sverige närmar sig s.k. kvä
vemättnad med markförsurning, kväveläckage till den marina miljön och 
näringsobalans hos skogsmarken som följd. Forskarrapporter visar att med 
den nuvarande belastningen av försurande funnen kommer tillväxten i 
skogen att minska. Försurningssituationen i sjöarna är fortsatt allvarlig. 
Kalkning av sjöar och vattendrag måste därför drivas i samma eller ökad 
omfattning. Försöksverksamheten för skogsmarkskalkning bör också 
fortsätta. 

Principen om att förorenaren skall betala 

En grundprincip i regeringens miljöarbete är att använda ekonomiska 
styrmedel. Ett sätt är att låta förorenaren i princip bära kostnaden för föro
reningar, en princip som också lades fast på den FN-konferens om miljö 
och utveckling som hölls i Rio de Janeiro i juni 1992. 

Fr.o.m. den 1 januari 1991 omförs bokföringstekniskt inkomster från 
den allmänna energiskatten till inkomsttiteln 1435 Särskild skatt mot för
surning. Omföringen motsvarar 9 kronor per m3 olja. 

Lagen (1990:613) om miljöavgifter på utsläpp av kväveoxider från ener
giproduktionsanläggningar trädde i kraft den 1 januari 1992. Miljöavgiften 
uppgår till 40 kr/kg utsläppta mängder kväveoxider, räknat som N02• 

Lagstiftningen omfattar pannor med en effekt större ·än 10 MW och betalas 
när energiproduktionen överstiger 50 GWh/år. Dessa pannor återfinns 
huvudsakligen inom fjärrvärmesektorn eller inom industrin. Utsläpp från 
skogsindustrins sodapannor är dock undantagna. 

Inkomsterna återförs till de avgiftsskyldiga i proportion till företagets 
produktion av nyttiggjord energi. Naturvårdsverkets kostnader för admini
strationen dras dock av. 

De totala utsläppen av kväveoxider från förbränning av bränslen uppgick 
år 1990 till ca 60 000 ton. Utsläppen från de pannor som kommer att bli 
avgiftsplik1iga bedömdes då uppgå till 20 000 ton. Uppgifterna för år 1991 
är ännu inte sammanställda. Svenska Värmeverksföreningen har bedömt att 
det genomsnittliga kväveoxidutsläppet för de avgiftspliktiga pannorna har 
sjunkit från 112 mg/MJ år 1991 till 97 mg/MJ år 1992. Naturvårdsverket 
har dragit motsvarande slutsatser från sina inspektioner. De totala utsläp-
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pen beräknas nu uppgå till 15 000 ton för de avgiftspliktiga pannorna. 
Lagen har således på kort tid haft en påtaglig effekt. 

Riksdagen har satt upp som mål att utsläppen av kvävoxider skall minska 
med 30 % mellan åren 1980 och 1995~ Sverige har också förbundit sig 
internationellt att minska utsläppen med 30 % fram till år 1998 från sam
ma tidpunkt. För att dessa målsättningar skall uppnås krävs fortsatta åt
gärder, bl.a. inom energisektorn. 

Förändring av befintligt avgiftssystem 

Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna som redan nu vunnits av det 
befintliga avgiftssystemet för kväveoxider och behovet av ytterligare åt
gärder finner jag också att det finns skäl att utöka avgiftsplikten i det 
nuvarande systemet. Jag anser därför att man bör utreda förutsättningarna 
för att bredda det befintliga miljöavgiftssystemet med återbetalning till de 
avgiftspliktiga. 

Regeringen har därför för avsikt att ge Naturvårdsverket, i samråd med 
Riksskatteverket och NUTEK, i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
breddning av det befintliga avgiftssystemet. 

Fortsatt utveckling av skatter/avgifter 

Jag anser det nödvändigt att kalkningsprogrammet bör fortsätta i minst 
oförminskad omfattning. I överensstämmelse med principen om att förore
naren skall betala har regeringen för avsikt att ge Riksskatteverket, i sam
råd med Naturvårdsverket och NUTEK, i uppdrag att lämna förslag till 
införandet av miljöskatter/avgifter från och med den 1 januari 1994 vars 
intäk1er ungefär motsvarar statens utgifter för kalkningsverksamheten om 
ca 200 miljoner kronor per år. 

Det bör därvid prövas om detta lämpligen sker genom att den redan 
nämnda omföringen från allmänna energiskattea till den särskilda skatten 
mot försurning höjs eller genom införande av en särskild skatt/avgift på 
mängden utsläppt kväveoxid, räknat som N02• Denna skatt/avgift bör i så 
fall enligt min mening omfatta nuvarande avgiftspliktiga pannor liksom de 
förbränningsprocesser inom industrin som inte ingår, dvs. cementugnar, 
ugnar för raffinering av råolja, skogsindustrins sodapannor och mesaugnar 
samt järn- och stålverkens sinterugnar. Skattesystemet bör även omfatta 
pannor med en effekt större än 5 MW men med en nyttig energiproduktion 
större än 20 GWh per år. Eftersom skatten för industrins förbrännings
processer i så fall kommer att bygga på mätningar bör industrin ges skälig 
tid till installation och intrimning av mätutrustning. 

Regeringen avser att återkomma under våren med ett lagförslag. 
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2.1 

-··------· ------------------

Miljöredovisning av 
miljösituationen 
Inledning 

De ii\·agripundc mälcn fiir 111i/jiipoli1ikcn som riksdagc11 
Tidigare har hcsl111a1 iir u11shdda11uin11iskors luilsa. hcrnra 
den hiologiska 111cl11gfilldc11. huslu//la med 11t1agct al" 11ut11r
res11 r.1·er sä af/ de ka 11 11T11.w~ias tå 11gsi kl ig I s111111 ilTT skydda 
11m1tr- och k11l111rla11dskap. Riksdagc11 har ridarc a111agi1 c11 
rad dc/111iil inom olika 0111nhlc11. I dc11a al".rnitT rcdo1·isas de 
1111il som riksdagen har u11tagit <IC'h hur långt 11w11 har ko111-
111i1iarhc1c1111cd att 11pp11d målen. Rcdori.rningcn har tagits 
ji"wn gc111c'11sw111 ar Mi(iii- och 11at111n'.1·11rsdepar1c111c11/c'T. 
R m ·c rkcT, K cmi kal i ei nspckT i1111e n. S1a1c11s 1w111 n ·ä rc/.1·1 ·e rk 
och Swtistiska ('('nTralh\'/"d11. 
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2.2 Användningen av mark och vatten 

2.2.1 Markanvändningen i Sverige 

Sveriges totala areal innanför kustlinjen är 450 000 
km'. varav 411 000 km' är land och 39 000 km' är 
vatten. Mer iin hiilftcn iir skogsmark och mindre iin 
I 0 procent är jordbntksmark (se figur 2.1 ). 

2.2.2 Bebyggelse och anläggningar 

Av Sveriges totala mark- och vattenareal utgör 
den bebyggda arealen I. I miljoner hektar år 
1990. dvs. ca 2 procent. och av den bebyggda 
arealen ligger ca 30 procent inom tätorter. Inom 

Figur 2.1 Markanvändningen i Sverige 

Bebyggd mark och 
Jordbruks· tillhörande mark 
mark 1.1 (2%) 

Vatten o .. 

3
.
5 ;;:~L-- , 

"'.,"'!' 
5.o I 
(11 %) \ ---\----

\ 
Berg. fjäll \, 
och övrig mark 
bl.a. täkter 
6.5(14 %) 

Skog mark 
och mark 
med fjällbarr
skog 
25.0(56 %) 

Totalt 45 miljoner hektar I 

____________ j 

@orterna uppgår den obebyggda marken till ca 
40 procent. Bebyggelsens fördelning pft olika ty
per framgttr av figur 2.2. 

Figur 2.2 Markanvändning för bebyggelse och anläggningar 1990. 
1000-tal hektar, procentuell fördelning 

Typ av bebyggelse/ Tätort Övrigt Totalt 

anläggning 1000-tal 1000-tal 1000-tal 
hektar % hektar % hektar % 

Permanentbostäder 170 55 220 28 390 35 
Industri 48 15 27 3 75 7 
Kommunikationer 60 29 165 21 225 21 
Övrigt' 33 11 187 24 220 20 
Fritidshus 190 24 190 17 

Totalt 311 100 789 100 1 100 100 
. -

1) Bl.a. handel. offentlig service. lantbruksbyggnader. skogsbilvägar. 

Källa: Enheten för naturresursstatistik. SCB. 
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2.2.3 Jordbruk och skogsbruk 

Jord- och skogshrukct har hidragit till ett 1·a
ricrat /.:11!111r!a11dska11 och en rariatio11srike
do111 hos 1·iixt-och djurarta. Under de senas
te drtio11dc11a har kra1·c11 pä t'.ftdti1·iscri11g 
och iikad prod11/.:rio11111cd{iirt 11cgatil'll 111i/iii
e.ff·ekra. 

Jordbruket hidrar till ell varierat och levande kul
turlandskap och till variationsrikedom hos dxl
och djurarter. Det har givit upphov till kulturvLir
dcn som visar sig i landskapets utformning. i ve
getation. bchyggelse- och fornUmningar. Jord
brukets mf1ngformiga markanvU11d11ing har vidare 
skapat föru1s:itt11i11gar för ell slOrt antal arier. 
framförallt si'1dana som Lir knutna till olika former 
av hLivd. 

Hoten mot natur- och kulturdnlen i odlings
landskapel har hittills varit förbundna med st1viil 
mekanisering som specialisering av driften hcro
cnde pt1 vilken del av !andel som avses. Kravet pä 

Figur 2.3 Åker-, betes- och skogsmark, 1000 hektar 

effektivisering och ökad prnduk1ion har bl.a. 
inneburit all viktiga landskapselcment har tagits 
bon s~isom öppna diken och f1h·rholmar. FörLind
rade brukningsmc!Oder med iikad inlL'nsitel har 
med flirt negativa miljöellekter i form av nUrings
liickage och bdLimpningsmedelsres1cr i yl- och 
grundvatlen. De naturliga Lings- och betesmarker
na har unger:ir halwrats sedan 1940-talet. De fiir 
llora och fauna viktiga betesmarkerna har mins
kat kraftigt. RiksdagL·n har anslagit medel rtir 
värd av ell iippet landskap och f(ir natur- och kul
turdrdandc insatser i odlingslandskapet tse av
snitt 2.16). 

----
Område Åkermark Betesmark Skogsmark 

-----·· 
1976 1981 1991 

Slättbyggden 1 800 1 800 1 800 
Skogsbyggden 1 200 1 200 1 100 
Riket 3 000 3 000 2 900 

Avrundade siffror. Summorna stämmer inte alltid. 
Källa: SCB. Na 36 SM 9001. 

1976 1981 

240 240 
500 350 
730 580 

----- ---
1989 1976 1981 1988 

------ ---

210 2 400 2 500 2 500 
340 20 200 20 300 20 100 
550 22 600 22 700 22 500 

------ ----
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Omstiillningsarcalt:"n motsvarar ca 12 procent 
av landets totala åkerareal. Figur 2.4 visar den 
procentuella fördelningen av olika åtgiirdcr på 
den ;m~al jordbruksmark som anmiilts för omstiill
ning. Bidrag till omställningsarcaler har utbeta
lats för åren 1991 och 1992. 

Den procentuella fördelningen av omställ
ningsarealcr på arealer i vänteläge och iltgiirdadc 
arealer samt de sistnämnda arealernas fördelning 

Figur 2.4 Omställningsarealer 1992 

pi\ olika åtgärder har beräknats. friimst pä grund 
av ett visst bortfall av data har i redovisningen 
inte tagits fram några uppgifter om totala omställ
da arealer. Underlaget ger doc:k trots bortfallet en 
god bild av fördelningen och vilken typ av mark
användning som de arealer som i\tgärdats ställts 
om till. Den dominerande andelen har hittills 
stiillts om till extensivt bete. 

I 
Annan lövskog 
(2 %) '·,,, Barrskog 

.. -,, (5%) 
Adel lövskog ( 1 ~-§) '··-... 

I 

· ( A,w,,,; 

Annat (nischgrödor m.m.) 

I 
,\r vänteläge 

52% 

\, 

i 

I_ Källa: s_cs. J 61 SM 9201. __ _ 

3 Niksda.~m /<J4}./<J3. I sam/. Nr /011. Rilaga 15 

( 7 %)-----

Energiskog, salix 
(3%,--

lndustri- och 
energigrödor 
(6%) 

Redovisningen av uppgifter om omställda arealer avser 
samtliga företag i lantbruksregistreringen. dvs. även 
företag med mindre än 2. 1 hei<tar Ji<ermark eller 
mindre än 0,3 hektar utnytljad tikermark. 
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Arealen skogsmark har under 1900-talet ökat 
endast obetydligt. Trots att avverkningarna har 
ökat väsentligt under denna tid har virkesförrildet 
i skogen ökat kraftigt eller med ca 60 procent. 
Barrträdens andel av virkesförr:1dct har ökat. Yir
kesförrildet av lövträd har, mätt i absoluta tal. 
varit i stort sett oförändrat. 

Den aktuella bilden av skogen och skogsbru
ket visas nedan. 

Figur 2.5 Den svenska skogen i siffror 1991 

1
----

Lövträd 
(15%) --

1 ~' 

Yta: 

Tall 
(38 %) 

Volym (m3sk): 

Årlig tillväxt (m3sk): 

Årlig avverkning (m3sk): 

Areal ovan SO-gränsen: 

Urskog nedanför SO-gräns: 

Ädellövskog: 

Skärgårds- och 
kustnära skogar: 

Tätortsnära skogar: 

Gran 
(47%) 

23,5 miljoner hektar 
(58 % av landytan) 

2 776 miljoner 

ca 97 miljoner 

60-65 miljoner 

ca 1 ,6 miljoner hektar 

85 000 hektar 

ca 150 000 hektar 

ca 450 000 hektar 

ca 300 000 hektar 

m3sk; skogskubikmeter dvs_ stamvolym ovan stubb

skäret inkl. topp och bark_ _J 
SO-gräns ; skogsodlingsgräns - - -

Kalla. R1ksskogstaxenngen 1987-199~ __ 

----- ------------

Fyra Wn hyser tillsammans 95 procent av all 
totalskyddad skogsmark i Sverige (se figur 2.6). 
Andelen totalskyddad skogsmark är högst i Norr
botten. ca 9 procent. och Wgst i Östergötland, ca 
0.1 procent. Den produktiva skogsmark smn 
skyddas uppg<\r till ca 2.5 procent av landets to
tala produktiva skogsmarksareal. Endast 0.4 pro
cent av den produktiva skogsmarksarealen nedan
för skogsodlingsgränscn iir dock skyddad. 

Figur 2.6 Den totalskyddade skogsmarksarea
len fördelad på län, 1000 hektar 

··-

De markerade länen 
är län. vilka tillsam
mans hyser 95 pro
cent av all tota/skyd
dad skogsmark_ 
Siffrorna inom länen 
anger tota/skyddad 
skogsareal i 1000 
hektar. Procenttalen 

I 

anger andel av all ,. 
tota/skyddad skogs
mark. 

K'"' SLU "'PP'" 48, '990 I __ J 



2.2.4 Uttag av ändliga resurser 

Ett my<'ket s11uhht O<'h oplanerat uttag ar 
ä11dliga 11a1w-rcs11rscr såsom grus. to/"\', 111i11e
raler etc. äl'e11tyrar mi~ilighcterna till c11 
IJ11gsiktig1hål/har11t\'eckli11g. H11slull/11i11ge11 
med grus är hrisrjäl/ig i dag o<'h hrisl råder 
i l'issa rcgio11e1: J(11'\'11/1·i1111i11ge11 ärför dagen 
inget stor/ prohlc111fdi11 rikssy11p1111kl. Lokalt 
hotas emcllerrid l'iktiga skyddsl'iirda områ
den. 

Grus 
Landets totala tillgångar av naturgrus/sand är 
minst 75 miljarder ton. Tillgilngen på herg som 
kan krossas till grus är avsevärt mytket större. 
Produktionen av grusmaterial steg kraftigt umkr 
1950- och 1960-talen. höll sig pil en hög nivå 
under 1970-talet för alt cläretkr sjunka något (se 
figur 2.7). 

Produktionens tyngdpunkt i landet ligger i 
Syd- och Mcllansverige. År 1990 producerades 
drygt 70 procent av grusmaterialet i Götaland och 
Svealand med undantag för Dalarna. 

För att uppn.1 en god hushållning erfordras 
kunskaper om tillgången pil s~\väl naturgrus som 
p~t alternativa material. Dlirför inventeras i dag 
landets resurser av naturgrus i 24 län. hergkross 
i 22 Hin och grovmorän i 17 Wn. 

Figur 2.7 Produktion av grusmaterial 1930--1990 

Miljoner ton 
140 ·---·--· 

120~---

100c~~ :: ~------- __ ,__ __ 

40 

20 

0 0 
(') ..,. 
O> O> 

l!) 
l!) 
O> 

LO <.0 rom o cow (])000'> 
m en m m m 
~ ~ 

Källa: Grus. sand och industrimaterial. SGU PM 1991 :6. 
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Av riksdagen antagen inriktning: 
Användning al' icke förn_vhara naturre
surser skall, i än högre grad än a11vänd
ni11gen avj()rnyhara resurser, präglas av 
en ansvarsfull h11shåll11i11g (prop. 1990! 
9 I :90, Jo V 30. rskr. 343 ). 

.J 

Andelen bergkrossmatcrial av den totala :1rs
produktionen av grus har ökat från 13 procent i 
mitten av åttiotalet till nuvarande 25 procent. 
Antalet täkter har minskat l'riin drygt 8 000 '1r 
1982 till knappt 6 000 år 1990 dvs. en minskning 
p.1 knappt 30 procent. Antalet naturgrustiikter har 
minskat något mer än andra !Ukttyper. 

Torv 
Ca 3 miljoner m3 energitorv bryts årligen (se fi
gur 2.8 ). Dessutom utvinns ca 0.8 miljoner m-1 

torv för andra Undam.11. Torv nybildas stUndigt. 
dock hara pil torvmarker som inte blivit exploa
terade. Tillväxttakten är ungefär I mm per i\r. 
Beriiknat på den utvinningsbara torvmarksarcalen 
nybildas årligen ca 3.5 miljoner m1. 

Figur 2.8 Brytning av energitorv 1980--1991 

1000-tal m3 
3500~---

3000~---------~----....... ---

2500t=; -· 

2 000 -------

1500+---------·------...... --~--.... 

Källa: NUTEK (1980-1985), SGU (1986-), SCB, NA 25 
SM 9201. 
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2.2.5 Strandområden 

Landet har långa kuststriickor och många sjöar. 
Under tidigare decennier har betydande delar av 
kusten bebyggts och stränderna blivit alltmer 
otillgiingliga för allmänheten. 

Exploateringen av stränderna har avtagit efter
hand som följd av det generella strandskyddet 
sorn infördes i mitten av 1970-talct. Samtidigt 
som vi kan se en förändring i striindernas nyttjan
de finns det stora regionala variationer. Strandt.0-

2.2.6 Vattenförbrukningen 

Sammantagct för hela landet iir vattenförbruk
ningen 3 600 miljoner m3 per år och den förde
lar sig på anviindarkategoricr enligt följande: 

Figur 2.9 Vattenanvändarkategorier, 
miljoner m3 

-- ------~ 

Totalt 3 606 miljoner m3 

Industri 
2 540 
(70%) 

[ · --·11a: SCB. Na 27 SM 9101. 

L ·---------··-----------' 

nen pil delar av fastlandet och pil vissa öar 
Stockholms skärgård har bebyggts i stor omfatt
ning inom I 00-meterszonen närmast vattnet. 
Denna bebyggelse tar i anspråk mark som iir vär
defull bil.de från rekreationssynpunkt och i ett 
ekologiskt perspektiv. Genom sin vattenförbruk
ning kan den innehära en risk för saltvattenin
triingning i markens sötvattenmagasin. 

Dessutom anviinder kiirnkraftverken ca 9 000 
miljoner m·1 havsvatten för kylning. 



2.3 Tätorter 
De senaste dece1111iernas hefolk11i11gsutveck
li11g i tätorterna har lett till e11 alltmer spridd 
/Jostadshehyggelse med ett ökat resande och 
en ökad hiltrajlk som följd. Samtidigt har ex
pansionen under 1980-talet ji"ämst skett ge
nom att ohehyggd mark tagits i a11språk i de 
mer centrala delarna av tätorterna l'ilket har 
medfört en minskning ar tillgänglig öppen 
mark. hl.a. parkmark. 

I srcnska tätorter uppkommer tidvis föro
reningslwlter och hu/lernivåer som är skad
liga för hälsa11 och miljön. Trajlken.förhrän
ning fiir energiändamål och i vissa fall i11du
striprocesser är de dominerande källorna till 
luftföroreni11garna i dlra tätorter. Trafiken är 
också den största orsaken till hullerstörning
m: Ila/tema a1· sva\'e/dioxid och sot i tätorts
miljön har minskat kraftigt sedan 1970-talet 
och liggcr i dag i genomsnitt klart under de 
rikträrden som har satts upp av hälsoskäl. 
Överskridanden förekommer dock under kor-

2.3.1 Tätorternas struktur 

Tätorternas utveckling under 1960- och 1970-ta
lct kännetecknades av att en allt större areal per 
invånare togs i anspråk. Den utglesning av be
byggelse och bosättning som skett under denna 
tid har i princip gällt alla tätorter även om det 
finns skillnader mellan de minsta och de största 
orterna. Däremot har expansionen under 1980-
talet i större utsträckning skett genom förtätning. 
varigenom obebyggd mark har tagits i anspråk 
inom @orterna. inte minst grönytor och annan 
öppen mark. Samtidigt sker det ett tillskott av 
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ta perioder. Kolo.ridlwlterna har också min
skat och ri/.:.t1·ärdena iil'ers/.:.rids endast pd 
mycket starkt trafikerade gator. Fiir kl'ä1·eoxi
der är tre11de11 mer osäker men j(>rtj(11w1de 
utsätts a/ltj("ir många människor tidvis för 
halter iirer rikträrdet. 

Många ar de l11/if(jrorc11i11gar som fiire
kommer i l'åm tätortsmiljiier /.:.an påvcr/.:.u 
lufträgarna hos känsliga personer som I.ex. 
astmatike1: lufrfr'iroreningar i hiiga halter kan 
också ge upphm· till andra typer m· 11~f[l'iigs
sj11kdomar än allergiska såsom t.cx. kronisk 
bronkit och cancer. 

luftföroreningarna, särskilt smvel- och 
häveföreningar.f(msäuer också all päl'cr/.:.a 
såväl griinytnrna som sten- och metallmate
rialet i byggnader och andra konstruktioner. 
skulpturer m.m. och värdeji1lla k11lt11rmi1111en 
förstörs. Bullret har mi11.Yka1 i hoendemiljiin 
på många håll. 

öppen mark i tätorternas utkanter. Andelen obe
byggd mark av den totala tätortsytan har dock 
minskat totalt sett sedan år 1970 med 6 procent
enheter från 44 till 38 procent. I figur 3.1 på nästa 
sida visas hur förändringen varit inom Hitorter av 
olika storlek. Störst har minskningen varit i tät
orter med mer än 10 000 invånare. 

Den expansion som ägt rum i stiidernas ytter
områden har för det mesta skett på skogsmark. 
Byggande påjordbruksmark har drastiskt avtagit 
under 1980-talet. 
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Figur 3.1 Den obebyggda1 markens andel av tätortsytan 1970, 1980 och 
1990 storleksgruppsvis. Procent 

Tätorter med Tätorter med Storstäderna: Samtliga 
tätorter mindre än mer än Stockholm, 

10 000 in- 10 000 in- Göteborg och 
vänare 

1970 50 
1980 46 
1990 45 

vänare exkl. 
storstäderna 

40 
34 
32 

Malmö 

31 
29 
28 

44 
40 
38 

1) Skogsmark och annan trädbeväxt mark, parkmark, öppen gräsmark, impediment osv. 

Källa: SCB. SM Na 14 8601 och SM Na 14 9201. 

Tätorterna karaktäriseras av att en stor andel av 
arbetsplatserna ligger i centrum och en stor andel 
av bostäderna ligger i städernas utkant. Det leder 
till omfattande trafikrörelser fr:lmst pa morgonen 
och kvällen. Del leder ocksa till växlande belast
ning pa lcdningsnät. cl- och vattenförbrukning. 
behovet av vattenmagasin etc. 

Miljösilllationen har förändrab under 1980-ta
lct i m(mga av vilra tätorter. Eftersom grönytor
na har minskat i omfilng har deras förutsättning
ar för att utgöra viktiga delar i det ekologiska sys
temet (stadens lungor) försämrats. En annan följd 
av utvecklingen är att den liigrc intensiteten i 

markanvändningen resulterat i ökad bittrafik som 
gör all föroreningssituationcn i vissa fall blivit på
tagligt försiimrad. I ett av storstadstrafikutrcd
ningens betänkande. tSOU 1989: 15) Storstadstra
fik 2. bakgrundsmaterial. visas all de medelstora 
städerna (25 000--250 000 invilnare) förefaller 
mest transporteffektiva. Hur transportarbetet i 
övrigt varierar mellan olika rntortstyper redovisas 
i ncdanstilcnde figur. 

Tätortscxpansionen har milnga gånger lett till 
begränsningar av kommunens eller regionens sam
lade tillgångar av naturresurser sil.som sand. grus. 
ytvatten och grundvalten. 

Figur 3.2 Fördelning av befolkning och resande på regiontyper vid mitten av 1980-talet 

Region 

Stockholms tätort 
Göteborgs tätort 

Större tätorter 
(25 000-250 000 invånare) 
Mindre tätorter 
(5 000-25 000 invånare) 

Landsbygd i södra Sverige 
Landsbygd i norra Sverige 

Totalt 

Andel av befolkning 
15-84 år(%) 

17 
'3 

24 

19 

24 
10 

100 

Källa: SOU 1989:15, Storstadstrafik 2. Bakgrundsmaterial. 

Andel av resandet Resandet per invånare 
i personkm (%) och dag (km) 

18 47 
7 46 

20 35 

19 44 

25 45 
11 50 

100 43 
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2.3.2 Luftföroreningar och buller 

Trafiken. förbränning för energiämlamäl och i 
vissa fall industriprocesser är de dominerande 
källorna till luftföroreningarna i våra tätorter. De 
föroreningstyper som är viktigast när det gäller 
tätorternas luftproblcm är svavel- och kvävedi
oxider. koloxid. sol och partiklar. cancerframkal
lande ämnen. marknära ozon och bly. 

I
----------------- -- ------ ----- ---
Av riksdagen antagna mät: 
Riksdagen har ställt sig bakom Natur
vårdsverkets riktvärden för halter i tätor
ter av svaveldioxid, kvävedioxid, koloxid, 

' sot och partiklar. Riktvärdena syftar till 
att undanröja akuta hälsoeffekte1: Riksda
gen har också antagit kravet att utsläppen 

, av cancerframkallande ämnen skall halv
eras till år 2005 (prop. 1990191 :90, JoU 
30, rskr. 343 ). 

Halterna av svaveldioxid har minskat kraftigt 
sedan 1970-talct och ligger i dag klart under de 
genomsnittliga riktvärdena även på trafikerade 
gator. Det förekommer emellertid att halterna un
der en kort tid är avsevärt förhöjda. Minskning
en beror främst på installation av fjärrvärme. an
vändning av nya bränslen med lägre svavelhalt 
och minskade utsläpp från processinduslrin. 

Kvävedioxidhalterna kan ha minskat något 
under senare år, men trenden är mycket osäker. 
Oftast ligger halterna under riktvärdena men det 
förekommer tidvis att halterna är kraftigt förhöj
da under kort tid. Ca 250 000 personer utsätts 

någon gång under ett år för alltför höga halter av 
kvävedioxid. Biltrafiken är den dominerande käl
lan. speciellt på starkt trafikerade gator. 

En jämförelse mellan lantluft ("bakgrunds
luft'') och stadsluft visar att halterna av såväl sva
veldioxid som kvävedioxid är högre i stadsluften 
(se figur 3.3 ). 

Figur 3.3 Halter av svaveldioxid och kvävedioxid i tre tätorter 
och i tre glesbygdsområden. Vinterhalvårsmedelvär· 
den,1986/87-1990/91, µg/m3 

Stockholm, Aspvreten 
40 '\ i 

Svaveldioxid 

Göteborg och Rörvik 
30-------

.,_"-._ Göteborg 30 ' Stockholm, . 
~i<nutssonsg. • 20 

20 ! '"'--, 
10 i Aspvreten ..., __ _ 
0 -----c-----o---------0----

Rörvik 
'o---1 '------n--

10 

1986 87 88 89 90 86 87 88 89 90 

Kvävedioxid 

Stockholm, Aspvreten Göteborg och Rörvik 
40 50 I -~ 30 ~ 40 

T. Knutssonsgt 30 -
20 

ROrvik I I 20 ! 
10 -~~bv~~--· D--~ 10 _ __.o~---6 
0 0 I 

1986 87 88 89 90 86 87 88 89 90 

Sundsvall och Bredkälen 
30-------

20 }-___..~ndsvall 
10 -~ 

86 87 88 89 90 

Sundsvall och Bredkälen 
50 

40 
i Sundsvall 

30 

20 

10 Bred kälen 
0 

86 87 88 89 90 

Källa: SCB. Na 24 SM 9201 (tätort), IVL-Rapport L91/255 (bakgrunds
stationer) 

Karta över mätstationerna 
i figur 3.3 
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Halterna av sol har minskat kraftigt sedan 1970-
talet. Miitningar av partiklar i Göteborg och Mal
mö visar ingen tydlig trend för om halterna mins
kar eller ökar. Halterna av cancerframkallande 
ämnen tycks ha minskat mellan år 1980 och år 
1990. 

Markniira ozon utgör problem såväl i tätorter 
som på landsbygden (se avsnitt 2.8). Halterna i de 
centrala delarna av tätorterna är lägre än ·på lands
bygden men även i vissa tätorter överskrids 
WHO:s (Yiirldshiilsoorganisationen) riktvärden 
varje sommar. 

Blyhalterna i luft på trafikerade gator var rela
tivt höga under 1970-talet. Genom en successiv 
sänkning av blyhalten i bensin och av utsläppen 
från industrin ligger halterna av bly i luft under 
WHO:s riktvärden även på vissa mycket trafike
rade gator i Stockholm. 

Huller 
Bullret ökar i samhället genom bl.a. intensivare 
trafik. bullrande arbetsredskap. ökad ventilation 
och ökad anviindning av eldrivna verktyg. musik
anläggningar och hushållsmaskiner. 

Vad gäller trafikbullret i de svenska tätorterna, 
har städernas struktur och människors boendefor
mer under den senaste tjugoårsperioden föräml
rats. så att det trafikbuller som når in i bostäder
na minskat. trots att trafiken ökat. Direkta buller
skyddsåtgiirder så som installation av treglasföns
ter, uppsättning av bullerplank och hastighetsbe
gränsningar har också bidragit till att färre män
niskor nu anser sig bullerstörda av trafiken, inne 
i sina bostäder. 

Genom en förutseende fysisk planering kan 
många bullerstörningar från vägtrafik. tågtrafik. 
flygplatser, industrier, motorsport- och skjutba
nor minskas. 
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2.4 Avfall, återanvändning och återvinning 
Vårt 111oderna samhälle ger upphm· till stora 
mängder a1j(1ll. Åtaanl'iindningen och åter
vinningen har iikat på vissa områden under 
senare år. '.fotalt sett är e111ellertid andelen 
återanvändning och dterl'in11i11g låg. Merpar
ten m· allt mfall deponeras. 

Vårt moderna produktions- och konsumtionssam
hälle ger upphov till stora mängder avfall. Avfall 
bildas i alla led när vi tar ut råvaror. framställer, 
använder. transporterar och slutligen kasserar 
varor. Vilka föroreningsproblcm som avfallet 
orsakar beror på dess sammansättning och inne
håll. hur avfallet omhändertas och på tidsperspek
tivet. Det miljöfarliga avfallet utgör ett siirskilt 
problem. 

Avfall som inte återanviinds eller återvinns 
deponeras eller förbriinns vanligen. Niir regnvat
ten finner sin väg ner genom avfallsdeponierna 
följer en miingd iimnen med i det bildade lakvatl
net. Från t.cx. gruvindustrins avfallsupplag riske
rar stora mängder metaller lakas ut. Även metal
ler i avfall från hushåll och industrier och i slam 
från reningsverk kan lakas ut på motsvarande 
sätt. Från det organiska materialet i I.ex. matres
ter och reningsverkslam tillförs lakvattnet nii
ringsämncn som kan leda till övergödning av 
kringliggande vattendrag och sjöar. I många fall 
tas lakvattnet om hand på ett kontrollerat sätt. 

När det organiska materialet i en avfallsdcpo
ni bryts ned bildas gas, där en av huvudkompo-

f-Av riksd~gen a~t~gna ~~---
1 Det övergripande målet som har antagits 

a11 riksdagen iir att aifallets volym och 
farlighet måste begränsas och att behand
lingen av det a1:filll som ändå uppkommer 
måste förbättras. Aifall skall återanvän
das och åter11innas i st<lrsta möjliga ut
sträckning. Förbränning och deponerinf? 
av osorterat a1fall skall i allt väsentligt ha 
upphört vid slutet av år 1993 (prop. 1989! 
90:100.JoU 23, rskr. 373 och prop.19901 
91:90,JoU30.rskr.343). _j 

nentema är metan som bidrar till växthuseffekten. 
Metan iir också en energirik gas vilket medför 
risk för spontana bränder i avfallsdeponicrna. Vid 
dessa bränder kan giftiga organiska föreningar 
bildas. För att minska de negativa effekterna på 
miljön utvinns metangas i dag på allt ller depo
nier och omhändertas för energiutvinning. 

förbränning av osonerat avfall för energiutvin
ning sker i dag i förbränningsanliiggningar med 
långtgående rening. Trots det ger förbr~inningen 
utsläpp av luftföroreningar av olika slag. Förbrän
ning av osorterat avfall ger dessutom upphov till 
filterrester och askor som på grund av sin miljö
farlighet m~\ste omh~indcrtas på ell särskilt sätt. 
f-'örbr~inningen av vissa sorterade avfallsfraktio
ner har visat sig ge högre värmevlirde än osorte
rat avfall. vilket undcrliittar en effektiv förbrän
ning. Detta har i sin tur betydelse för möjlighe
ten att begränsa luftföroreningarna. Halten av 
tungmetaller m.m. kan halveras om avfallet sor
teras innan det förbränns. Bl.a. därför har riksda
gen angett att inriktningen skall vara att förbrän
ning och deponering av osorterat avfall i allt vä
sentligt skall upphöra. 
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Industrins avfall kan delas in i branschspecifikt 
resp. icke-branschspecifikt där branschspecifikt 
avfall iir sådant som faller i stora miingder med 
någorlunda likartad sammansättning i industrins 
processer. Exempelvis svarar gruvindustrins 

bergmassor och slaggrester för över hälften av 
allt avfall. Graden av 5.teranvändning är olika hög 
för olika typer av branschspecifikt avfall (se figur 
4.1 ). Stora delar av skogsindustrin och livsme
delsindustrins avfall 5.teranvänds eller återvinns. 

Figur 4.1 Branschspecifikt avfall, uppskattade värden 

Bransch Avfallsmängd Deponering eller annat Återanvändning 
omhändertagande ---·-

1000 ton/år 1000 ton/år 1000 ton/är % 

Järn- och stål 1 300 800 500 38 

Gruvindustri 26 000 21 000 7 000 25 

Skogsindustri 8100 2 600 5 500 68 

Livsmedelsind 3100 200 2 900 94 

Övriga 500 500 

Summa 41 000 25 100 15 900 39 

Källa: Avfallet och miljön. SNV 1988. 

Mängden avfall som omhändertas i kommunal 
regi har inte föriindrats niinmvärt mellan år 1985 
och år 1990 (se figur 4.2). Den årliga miingdcn 
hushållsavfall har ökat något och det icke
branschspecifika industriavfallet minskat. Åtcr
vinningsgraden är låg i de tlesta fall. Merparten 

av industriavfallet deponeras i osorterat skick 
och utan gasutvinning. 

Hushållsavfallet deponeras eller förbränns i 
hög utsträckning. till ca 40 procent i vardera fallet. 
Endast en ringa andel, ca 2 procent. av hushållsav
fallct komposteras i dagsläget. 

Figur 4.2 I kommunal regi omhändertagen mängd avfall år 1985 och år 1990, fördelat etter avfallsslag 
samt procentuell fördelning på typ av behandling. Hela riket. 

Avfallsslag Omhändertaget Omhändertaget 1990 - typ av behandling 

1985 1990 Depo- Förbrän· Kompo- Återvin-
1000ton 1000ton nering ning stering ning 

····- ··-·-··----··--· -·--·----------·------------------

Hushållsavfall 

Parkavfall 

Avfall från energiutvinning 

Slam från: 
kommunala reningsverk 
(torrsubstanshalt 20 %) 
enskilda brunnar' 
(torrsubstanshalt 5 %) 

Industriavfall 
Därav bygg- och rivningsavfall 
Därav schaktmassor 

Miljöfarligt avfall 

2 861 

702 

5427 
1 579 
2 431 

1) Endast mängd som går direkt till deponering. 

Källa: SCB, Na 28 SM 9201. 

3 191 

107 

625 

1 089 

117 

4 856 
1 194 
1 711 

216 

Procentuell fördelning 

44 41 2 13 

64 14 19 3 

98 2 

75 2 23 

100 

89 6 5 
91 5 4 
89 11 
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Återvinningen av glas. aluminiumhurkar. papper 
och batterier har ökat mellan år 1985 och år 199 l 
(se figur 4.3). Åtcrvinningsgradcn Lir högförre-
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turburkar. tidningspapper och vissa typer av bat
terier. 

Figur 4.3 Återvunna mängder och ätervinningsgrad av glas, returburkar, papper och batterier 

Material Sort 1985 1990 1991 Återvinningsgrad 

Glas 
- Krossglas från industrin 

därav från kommunal insamling 
Returburkar. aluminium 

Papper 
-Insamling av r!!turpapper 

därav tidningar och tidskrifter 

Batterier 
-Alkaliska 
- Kvicksilveroxid 
- Nickel-kadmium2 
- Bly (startbatterier) 

ton 
ton 
milj. st. 

ton 
ton 

ton 
ton 
ton 
ton 

26 300 66 900 
9 200 49 700 

418 700 

750 000 909 000 
368 000 

ca 17 224 
13 
35 

23135 

1) lnsamlingsgrad. Batterierna lagras i väntan på teknik för återvinning eller deponering. 
2) Nickel-kadmium som finns fastmonterade i elektriska apparater är inte medräknade. 

1991 % 

73 000 
57 000 44 

724 85 

870 000 46 
370 000 63 

217 29 1 

12 89' 
46 49 

25 160 100 

Källa: Svensk Glasåtervinning AB, Svenska Renhållningsverksföreningen. AB Svenska Returpack. Skogsindustrin. 

Miljöfarligt avfall uppkommer främst inom in
dustrin. Av den totala mängden miljöfarligt avfall 
tas en stor del omhand vid den anläggning där det 
har uppkommit. Det som industrin inte tar hand 
om själv har kommunerna ett lagstadgat insam
lings- och transportansvar för. Något kommunalt 

ansvar för slutligt omhändertagande finns det 
dock inte. På senare år har ett ökat inslag av mil
jöskadliga ämnen konstaterats i såväl hushållsav
fallet som i avloppsvatten från hushållen. 

Oljeavfall svarar för en stor andel av det mil
jöfarliga avfallet (se figur 4.4 ). 

Figur 4.4 Insamlad mängd miljöfarligt avfall som kommunerna ansvarar för. Fördelat på 12 huvud
grupper11990. Hela riket. 1000 ton. 

Miljöfarligt Insamlad Miljöfarligt Insamlad 
avfall mängd avfall mängd 

Oljeavfall 145,1 Cyanidhaltigt avfall3 8.2 
Lösningsmedelsavfall 8,6 PCB-haltigt avfall 0,7 
Färg- och lackavfall 8,5 Bekämpningsmedelsavfall 0,2 
Limavfall 0,5 Laboratorieavfall 1,0 

Surt eller alkaliskt avfall 5,4 Övrigt kan ej fördelas 24.0 
Kadmiumhaltigt avfall2 0,1 
Kvicksilverhaltigt avfall 0,2 Totalt 216,2 
Avfall innehållande föreningar 

av vissa metaller 13,8 

1) Huvudgrupper enligt Förordningen om miljöfarligt avfall (SFS 1985:841 ). 
2) Här ingår vissa mängder Hg-haltigt avfall. Minst 20 ton är samredovisat. 
3) Drygt 8 000 ton kommer från ett och samma företag och kan anses vara en engångsföreteelse. 

Källa: SCB, NA 28 SM 9201. 
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Återanvändningen av slam från kommunala re
ningsverk har varierat kraftigt genom :ircn. Den 
ökade under 1970-talet och var i mitten av 1980-
talet ca 60 procent varav 45 procent anviindcs 
inom jordbruk od1 15 procent på gröna ytor m.m. 
Återstoden deponerades. 1990 föcranviindes slam
met till ca 25 procent inom jordbruket. I dag är åter
användningen ca 30 procent. Figur 4.5 visar upp
kommen mängd slam i olika Hin åi 1990 och hur 

slammet omhändertogs. 

Vad gäller de uppsatta målen så kan slutsatsen 
dras att andelen avfall som äteranviinds och åter
vinns har ökat i begränsad omfattning. Avfalls
mängdema har därmed inte minskat utan har hål
lit sig på ungefär samma nivå mellan åren 1985 
och 1991. Nuvarande utveckling tyder på att 
målet om att förbränning och deponering av osor
terat avfall i allt väsentligt skall ha upphört vid 
slutet av år 1993 inte kommer att uppnås. 

Figur 4.5 Uppkommen mängd slam från kommunala reningsverk (torr-
substanshalt= 20%), som kommunerna mottog, och detta 
avfalls omhändertagande, efter län 1990. 1000 ton 

Län Upp- C?i:nhändertaget 

kommet Depo- Kompo- Jordbruk 
nering stering 

Stockholms 146,9 106.6 39.9 

Uppsala 27,9 21,1 6,8 

Södermanlands 35,4 35,4 

Östergötlands 39.7 38.1 1.5 
Jönköpings 31.7 29,7 2.1 

Kronobergs 23,5 23,5 

Kalmar 21.3 20.3 1.0 
Gotlands 6.7 6,0 0.6 
Blekinge 26,9 22,8 4.0 

Kristianstads 32,4 19.8 12,6 

Malmöhus 90.1 23,0 0,3 66,8 

Hallands 48.1 15.5 7.4 24,7 

Göteborgs- och Bohus 166,1 114.0 4.0 48,1 

Älvsborgs 56.8 55,8 1,0 

Skaraborgs 28.3 21,7 6.6 

Värmlands 35,5 34.3 0,2 0,9 

Örebro 38,8 33,7 5,1 

Västmanlands 32,0 31,2 0.8 

Kopparbergs 54,8 49,1 4,0 1,7 

Gävleborgs 32,2 25,6 6,6 

Västernorrlands 31,5 30,3 1,2 

Jämtlands 11.9 10,3 0,9 0,7 

Västerbottens 25,2 22,2 1,1 

Norrbottens 45.1 26.2 18,8 

Hela riket 1 088.5 816,2 20,9 248,5 

Källa: SCB, Na 28 SM 9201. 
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2.5 Klimatpåverkande gaser 
Utsliippcn uv klimatpåvcrkandc gaser är ett 
gloha!t miljiiprohlem. Koldio.ridlwltl'!1 i at
mo.~/dre11 har ökat beroende på fiirhrä1111i11g 
m· ji1ssi/a hrä11s/e11 och pd aiTcrkning al" 
regnskogarna. Koldioxid11tsliippe11 i Si·aige 
har minskat med ca 30 procent under 19<'W
talet. 

litsWppen av klimatpåvcrkandc gaser är ell glo
balt miljöproblem som ger samma verkan oavsett 
var på jordklotet de sker. Pågående utsWpp till
sammans med att mängden skog minskar i drl
den verkar emellertid för närvarande leda till en 
global uppvämrning som ökar mer än så (se figur 
5.1 ). 

Koldioxid är den gas som bidrar mest till pä
verkan av klimatet men det finns även andra kli
matpflverkamlc gaser såsom I.ex. metan och di
kv;ivcoxid. 

UtsWppen av koldioxid i Sverige har minskat 
med ca 30 procent under 1980-talct (se figur 5.:J. 
År 1990 var utslLippen också n{1got l;igre Lin un
der åren 1988 och 1989. Om år 1990 inte hade 

Figur 5.1 Temperaturförändringen i världen 
jämfört med medelvärde för perioden 
1950-1979. 

oc 
0.5 

0.0 

-0.5 

Rullande 10-årsmedelvärden 

18GO 1880 1900 1920 1940 1960 1980 

Källa: Environment statistics in Europe and North
America. ECE. 1992. 

Av riksdagen a~;agen inri~t~i~;:l 
Utsläppen av samtliga klimatpaverkande 
gaser begränsas inom alla samhällssekro
rer. Sverige skall verka för att de totala 
koldioxidutsläppen i \lästeuropa år 2000 
inte överstiger 1990 ärs nivå. Därefter 
skall de minskas (prop. 1990191 :90, JoU 
30, rskr. 343). ___ _J 

varit ell varmt år hade koldioxidutsläppen troli
gen varit ca 5 procent högre än vad de faktiskt 
var. UtsUppcn från förbränning för energiända
mål minskar medan transportsektorns. dvs. biltra
fikens. llygets och sjöfartens bidrag ökar. Koldi
oxidutslUppcn frfm industrisektorn svarar för to
talt 30 procent av de totala koldioxidutsliippcn 
(I() procent stär industriprocesserna for). Trans
portsektorn svarar för ca 43 procent och hosttider 
och service för l 6 procent. Resterande 11 procent 
hLirrör från cl- och värmeproduktion. tfär elpro
duktionen bidrar med en mycket liten del. 

Figur 5.2 Utsläpp till luft i Sverige 1980-1990 av 
koldioxid (CO,) från olika utsläppskäl
lor, miljoner ton 

Miljoner ton 

100 

80 

60 

Koldioxid (exkl. biobränsle) 

Totalt 

.... 
........ Forbranning ....... 

40 -

20 

0 

............. --------....... ................... 
Samfärdsel ____ -- - - - ----- ------ ---

Industriprocesser 
-; 

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Källa: SCB. Na 18 SM 9202 samt SNV Rapport 4011. 
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2.6 Uttunning av ozonskiktet 
Uttunningen av ozonskiktet är ett globalt mil
jöproblem. Både i Sverige och i andra länder 
bedrivs dä1för ett intensivt arbete med att 
begränsa användningen av ämnen som ska
dar ozonskiktet. I Sverige har det hittills ock
så gått snabbare än förväntat att minska an
vändningen av CFC och andra ozonnedbry
tande ämnen. 

För närvarande sker en viss successiv nedbryt
ning av ozonskiktet på grund av utsläpp av CFC, 
klorfluorkarboner, och andra halogenerade kolvä
ten. Det nordiska området är särskilt hotat efter
som nedbrytningen förväntas gå snabbast i polar
områdena. Ozonskiktet skyddar jorden mot skad
lig ultraviolett strålning som vid ökande doser 
kan ge upphov till fler fall av hudcancer och ska
dor på växter och djur. 

Riksdagen har beslutat att användningen av 
ozonnedbrytande ämnen skall begränsas kraftigt. 
De svenska målen är mer långtgående än de in
ternationella överenskommelserna inom det s.k. 
Montrealprotokollet. Avvecklingen har gått snab
bare och har inneburit mindre problem än väntat. 

Av riksdagen antagna mål: 
Användningen av ozonnedblytande ämnen 
såsom CFC och I,/ ,1-trikloretan skall i hu
vudsak upphöra i slutet av år 1994. Använd
ningen av koltetraklorid skall upphöra helt 
till början av 1998. Den begränsade an
vändning av haloner som fortfarande fö
rekommer i brandsläckare skall ha upp
hört senast vid årsskiftet 1997198. Vidare 
begränsas användningen av HCFC till de 
områden där HCFC behövs för att ersätta 
CFC och avvecklas även inom dessa om
råden så snart som möjligt (prop. 19871 
88:85, JoU 23, rskr. 373 och prop. 19901 
91 :90, JoU 30, rsk1~ 343 ). 

År 1991 hade förbrukningen av CFC minskat till 
ca 25 procent av 1986 års förbrukning (se figur 
6.1). 

Användningen av andra ozonnedbrytande ke
mikalier som t.ex. 1, 1, 1-trikloretan har också 
kunnat begränsas kraftigt. Den minskade använd
ningen har på flera områden möjliggjorts genom 
att utnyttja andra ämnen och annat produktions
tänkande. 

Figur 6.1 Förbrukningen av klorfluorkarboner (CFC) i Sverige 1986-1991 samt fördelning på 
användningsområden 1991, ton 

Ton 
sooo,-~~~~~~~~~~ 

4 000 

2 000 

0 
1986 87 88 89 90 91 

• Uppgift saknas. 

Aerosoler 
100 (8 %) 

Kylan lägg
ningar 
700 (57%) 

Totalt 1 240 ton 

Källa: Erfarenheter av CFC-avvecklingen, SNV 1991 samt Samhällstekniska avdelningen SNV. 
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2.7 Försurning 
Försurningen leder till skador på skogsmark, 
sjöar och vattendrag samt kultwföremål. Ca 
80-90 procent av nedfallet av försurande 
ämnen förs hit från andra länder. Svavelut
släppen i Sverige har minskat utöver det mål 
som satts upp för 1995. 

De senaste årtiondenas utveckling mot en tillta
gande försurning av mark och vatten har inte kun
nat brytas. Ca 20 procent av skogsmarkerna och 
en lika stor andel av alla sjöar och vattendrag är 
så sura, att skogen har skadats och att det skett 
kraftiga förändringar av flora och fauna. Skador
na är värst i sydöstra Sverige, men förekommer 
ända upp i mellersta Lapp land (se figur 7 .1 ). På 
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Av riksdagen antagna mål: 
Utsläppen av svavel skall minska med 
65 procent till år 1995 och med 80 pro
cent till år 2000 jämfört med utsläppsni
våer år 1980. Utsläppen av kväveoxider 
skall minska med 30 procent till år 1995 
jämfört med utsläppsnivån år 1980. Utsläp
pen av ammoniak skall minska med 25 pro
cent mellan år 1990 och år 1995 (prop. 
1990191 :90, JoU 30, rskr. 343 ). 

senare år har även stora skador upptäckts på häll
ristningar, runstenar och forntida lämningar un
der jord. Sverige utgör också ett av de mest för
surningskänsliga områdena i Europa. Sura luft
föroreningar i tätorter påverkar hälsan hos den 
som har känsliga luftvägar och ger långtgående 
skador på statyer och kulturbyggnader (se avsnitt 
2.3 Tätorter). 

Figur 7.1 Områden i Sverige där försurningen är så kraftig att skador finns 
eller kan uppkomma inom det kommande årtiondet 

Skogsmark 

Källa: 
SNV Rapport4132. 

Sjöar och 
vattendrag 
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Försurningen i Europa heror framför allt p<1 
luftutsHipp av svaveloxidcr och k vävcoxidcr. Den 
påverkas emellertid också av hur jord- och skogs
hruket hcdrivs. 

andra länder (se figur 7.2). Bidraget är störst frän 
Tyskland och Storbritannien. En del av de sven
ska utsläppen förs i sin tur över gränserna och bi
drar till försurningen i andra länder. 

Försurningen i Sverige orsakas till mycket stor 
del av luftföroreningar som transporteras hit från 

Figur 7.2 Svenska luftutsläpp till andra länder samt nedfall på Sverige från andra länder 1991, 
1000 ton 

SVAVEL 
Från Sverige till 

-------~ 
25.5··-·-· 

~~'.~I Sverige från 
····r ··- -----, 

Hav och obestämt 

I 0,8 Tyskland. 

28.3lillil .. llllll&\llllillil!Rll Sverige 

I 

Storbritannien 
Polen 

F.d. Sovjet 
Danmark 
Övriga 

Tjeckoslovakien 

Finland 

Norge 

Frankrike 

50 40 30 20 10 0 
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·-·-·llR128,3 

23,4 
16,5 

15,5 
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~'' 6.4 
.7 
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··- 2.6 t 
0 10 20 30 

Från Sverige till ~ ~ Till ~~erige från 

j,4i(ol:i.55i? •. 4!tJ!ilrtlilq~iR~ri ~Rii~lia-1' Sverige 

I I 1.8 • Tyskland ,.. ••••• 27.3 
29.7 im•••••-~ Hav och obestämt••••••• 24,8 

0,6 
1,0 I 

23,0·-·-· 
4.3• 
2.7. 

lli 
.. 5~ 

_?:;~ 
····-- -· I 

Storbritannien 22,91 

Danmark •••• 14,7 
F.d. Sovjet ••• 13 
Polen , 9,8 
Övriga 8,2 

Norge ~7:2 

Finland 6.4 
Frankrike 

Tjeckoslovakien 

50 40 30 20 1 0 0 0 10 20 30 
1000 ton 

Källa: EMEP. Det norske meteorologiske institut!. Technical Repor! 97. 1992. 
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Industrin svarar, genom utsläpp från olika pro
cesser, för ca 45 procent av de' totala svenska ut
släppen av svaveldioxid (se figur 7.3). Förbrän
ning av olja, gas, kol och torv för energiändamål 
inom industrin, bostäder och service svarar för ca 
33 procent. Därav utgör utsläppen från elproduk
tionen en mycket ringa del. Samfärdselns andel, 
från vägtrafik, flyg och sjöfart är ca 22 procent. 

För utsläppen av kväveoxider är vägtrafiken, 
flyget och sjöfarten däremot av helt domineran
de betydelse (se figur 7.3). Energiproduktionens 
andel är ca 10-15 procent och industriprocesser-. 
nas andel är låg, ca 5 procent. 

Riksdagen har beslutat att utsläppen av svavel, 
kväveoxid och ammoniak skall minska. Sverige 
har därmed i likhet med några andra länder utfäst 
sig alt minska utsläppen med mer än vad vi har 
förbundit oss till i internationella avtal. Utsläpps
målen för kväveoxider och ammoniak syftar till 
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att begränsa skador av såväl försurning som av 
övergödning och marknära ozon. 

För svavel är den nationella målsättningen för år 
1995 redan uppnådd, då utsläppen hittills minskat 
med 65 procent sedan år 1980. Kraftiga minskning
ar av utsläppen från förbränning och industriproces
ser har bidragit till detta (se figur 7.3). Ytterligare 
åtgärder måste dock till för att säkerställa 80 pro
cents-målet till år 2000. 

Kalkning av sjöar och vattendrag har medfört 
att skadorna minskat betydligt i ca 5 000 sjöar. 

Kväveoxidmålet blir däremot svårare att upp
nå eftersom utsläppen endast minskat med 1-3 
procent under perioden 1980-1990. Utsläppen 
från förbränning och industriprocesser har mins
kat under perioden medan utsläppen från vägtra
fiken, flyget och sjöfarten ökat i motsvarande 
grad. Det nationella målet för ammoniak torde 
däremot kunna infrias. 

Figur 7.3 Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider från olika utsläppskällor 1980--1990, 1000 ton 

Svaveldioxid 1000 ton 
60o-.-~~~~~~~~~~~~~~-. 

500 

400 

300 

200 

100 

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Källa: SCB, Na 18 SM 9202 samt SNV Rapport 3995. 

4 Riksdagen /992193. i sam/. Nr 100. Bilaga 15 

1000 ton 
600 

500 

400 

300 --
200 

Kväveoxider 

Totalt 

Samfärdsel ----------------· 
~ål för NO.- I 

släpp 1995 
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2.8 Fotokemiska oxidanter/marknära ozon 
I/öga halter av fotokemiska oxidanter kan 
skada grödor och skog och påverka männi
skors hälsa. Halten i luft av en m· de l'iktiga.\·
te oxidanterna, marknära ozon, ökar årligen 
under sommarhalvåret i l'issa delar m• 
Sverige. 

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) 
och kväveoxider bidrar till bildningen av marknä
ra ozon och andra så kallade fotokemiska oxidan
ter. Höga halter av fotokemiska oxidanter kan 
skada grödor och skog och påverkar människors 
hälsa. Problemen är mer framträdande på konti
nenten men också Sverige berörs. De förhöjda 
halterna av marknära ozon uppskattas ge skador 
enbart på jordbruksgrödor i Sverige som motsva
rar drygt en miljard kronor årligen. Förorening
arna förs med vindarna in över våra gränser men 
vi släpper också själva ut ämnen som gör att det 
bildas oxidanter. framför allt i lä av större tätor
ter. Under sommarhalvåret ökar halterna av 
marknära ozon i mellersta Sverige med 4-5 pro
cent årligen. I södra Sverige är motsvarande hal
ter stabila eller minskar något. 

Vägtrafik är en stor utsläppskälla för YOC. (se 
figur 8.1 ). Användningen av lösningsmedel ger 
också ett kraftigt bidrag. 

Riksdagen har. förutom för utsläpp av kväve
oxider (se avsnitt 7 Försurning), även antagit mål 
för utsläpp av flyktiga organiska ämnen (YOC). 
Utsläppen av YOC verkar också minska men det 
finns för närvarande inte tillräckliga uppgifter om 
YOC-utsläppen för att säkert bedöma detta. 

, Av riksdagen antagna m'1: 
: Utsläppen av flyktiga organiska ämnen 

l
l skall reduceras med 50 procent till år 

2000 jämfört med utsläppsnivån år 1988 
(prop. 1990191:90,JoU30, rsJ..T. 343). 

- - - -·- - ·-·.. - . 

Figur 8.1 Utsläpp av flyktiga organiska ämnen 
(VOC) 1988, 1000 ton 

Industri-

Bensindistri
bution 
20 (5 %) 

Vägtrafik 
175 (40 %) 

Övrig 
trafik 
55(12% 

Lösningsmedels
användning 
110(25%) 

Källa: SNV Rapport 3763. 
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2.9 Kemikalieanvändningen 
Användningen av kemikalier är omfattande 
och spridd inom de flesta områden av vårt 
samhälle. De begränsningsplaner som har 
antagits för vissa skadliga kemikalier har i 
allmänhet kunnat följas. 

Användningen av kemikalier kan ge upphov till 
problem för såväl hälsa som miljö. Risken för 
skador är beroende av var och i vilken mängd 
kemikalierna används och hur de hanteras i kom
bination med vilka inneboende egenskaper de 
har. Ansträngningar har gjorts och görs för att 
minska exponeringen i hemmen och i arbetslivet 
liksom med att begränsa spridningen till den ytt
re miljön i samband med hanteringen. Trots det 
är det uppenbart att vissa av de kemikalier som 
används i dag medför risk för skada. 

I dag finns uppskattningsvis 20 000 kemiska 
ämnen som marknadsförs för praktiskt bruk i 
Sverige. De förekommer i ca 50 000 kemiska 
produkter och i en stor mängd varor och materi
al. Kemikalier används i hela samhället, i indu
strin, jord- och skogsbruk, i trafiken, inom ener
giproduktionen och i hushållen. Vissa kemikalier 
som släpps ut i andra länder kan transporteras till 
vårt land liksom vissa av våra utsläpp kan påver
ka andra länders miljö. 

Figur 9.1 Antal produkter i produktregistret in
nehållande vissa miljö- och hälsopå
verkande kemiska ämnen 1988-1991 

Antal 
1000--.----~~~~~~~~~~~~~----, 

800 

600 

400 

200 

0 

Etylglykol 
acetat 

D 1988 
•1989 
•1990 
• 1991 

Källa till båda figurerna: Kemikalieinspektionen. 

' 
Av riksdagen antagna mil: 
Riksdagen · har beslut,at om av~ecklings
planer för ett antal miljö- och hälsofarli
ga ämnen (prop.19?Ql9J :90,JoU30, rskr. 
343): ... j 0 •• • · ••. 

A vvecklingsplanema, som syftar till total eller 
partiell reduktion, innebär i vissa fall förbud ge
nom reglering och i andra fall att avvecklingen 
skall ske på frivillig väg genom egna åtgärder 
inom berörda branscher. Klorerade lösningsme
del avvecklas t.ex. genom förbud. Nedåtgående 
trender vad gäller såväl antal produkter som an
vänd volym rent ämne kan redan noteras för 
dessa lösningsmedel (exempel redovisas i figur 
9.1och9.2). 

Som exempel på ämnesgrupper som är under 
avveckling genom egna åtgärder inom berörda 
branscher kan nämnas bly i hagel och i färg samt 
glykoletrar i färg och lack. Den minskade an
vändningen av etylglykolacetat framgår i figur 
9.1och9.2 

Mycket arbete ägnas också åt att driva fram en 
ökad tillämpning av substitutionsprincipen, dvs. 
skyldigheten att byta ut farliga kemikalier mot 
mindre farliga. 

Figur 9.2 Maximala mängder av vissa miljö
och hälsopåverkande kemiska äm· 
nen 1988-1991, ton 

Ton 
30000--.----~~~~~~Tr-ik-lo-r-~~~~0~1-98~8 
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etylen • 1989 
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Produktregistrets mängduppgifter är givna som intervall, 
vilket betyder att uppgifterna i figur 9.2 inte får ses som 
direkta mått på tonmängder. Däremot speglar de utveck
lingen under perioden. 
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Bekämpningsmedel 
Anviindningen av bekämpningsmedel kan inne
bära risker för den yttre miljön, i arbetsmiljön och 
för allm~inhetens hälsa vid exponering genom 
resthalter i födan. Störst mängd bekämpningsme
del används inom industrin och där i första hand 
för tryck- eller vakuumimprcgnering av virke. Den 
totala användningen har minskat betydligt under 
1980-talet (se figur 9.3 och 9.5), och den största 
minskningen har skett inom jordbruket. Det för
sta målet, om en halvering av bckämpningsmc
delsanvändningen inom jordbruket, har uppnåtts. 
Åtgärder som vidtagits och som kommer att vid
tas för att nå också nästa mål omfattar bl.a. an
vändning av medel med mindre risker. typprov
ning av spridningsutrustning. försök och utveck
ling. utbildning och information m.m. 

Av ~~ksd~gen antagna mdl -\ 
Anvandmngen av kemiska bekämpnings- · 
medel inom jordbruk, räknat i aktiv sub- ! 

stans, skulle halveras till år 1990 med ut
gångspunkt från den genomsnittliga an
vändningen 1981-1985. Användningen skall 
halveras ytterligare en gång till strax efter 
mitten av 1990-talet (prop.1990191: 90,JoU ; 
30, rskr. 343). I --------- - ______ I 

Figur 9.3 Fördelning av bekämpningsmedel på olika användarkategorier 

Genomsnitt år 1981-1985 

'Jordbruk 
(33 %) 

Hushålls-
Totalt 13 500 ton 

Frukt- och 
trädgård ( 1 %) 

Industri 
(60 %) 

Genomsnitt år 1991 

Totalt 8 000 ton 
Hushålls-
konsum- Frukt- och 
tian (3 %) trädgård ( 1%) 

/ 

Industri 
(73 %) 

S_k_ogsbruket använder knappt 0.2 % av bekämpningsmedlen. 
1<.a//a: Forsålda kvantiteter av bekämpningsmedel 1991. Kemikalieinspektionen. 
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Antalet godkända bekämpningsmedel har också 
minskat kraftigt (se figur 9.4). Riskerna har kun
nat minskas genom att godkännande har dragits 
in för de farligaste medlen liksom för medel med 
bristfälligt dokumenterade egenskaper. Vissa nya 
godkännanden har tillkommit. 

Figur 9.4 Antal godkända bekämpningsmedel 
1986-1991 

Antal 
soo~-------------~ 

600 

400 

200 

Källa: Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 1991, 
Kemikalieinspektionen. 

Figur 9.5 Försålda mängder bekämpningsmedel inom olika användarkategorier 1986-1991. 
Aktiv substans. Index: medelvärde för perioden 1981-1985:100 
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Källa: Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 1991, Kemikalieinspektionen. 
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2.1 O Metaller 
Utsläppen av metaller till luft och vatten har 
minskat kraftigt under 1970- och 1980-talen. 
Trots detta ökar halterna av metaller i mark 
fortfarande. 

Tungmetaller såsom kvicksilver, kadmium och 
bly kan i förhöjda halter ge upphov till skador på 
växter och djur och innebära en risk också för 
människor eftersom de ackumuleras i närings
kedjorna. Mikroorganismer i marken kan slås ut 
med påföljd att nedbrytningen av organiskt ma
terial försämras. Den tilltagande försurningen kan 
också leda till att metaller som nu binds i naturen 
löses ut och blir tillgängliga i födan för djur och 
människor. 

Metaller sprids i miljön genom utsläpp från 
industriprocesser, energiproduktion, trafiken, av
fallsförbränning, kommunala reningsverk etc. 
Naturen tillförs också metaller genom fördröjda 
utsläpp från de många varor och material i vårt 
samhälle som innehåller metaller. Nedfallet av 
metaller från luften består dels av inhemska ut
släpp, dels av luftföroreningar som transporteras 
hit från andra länder. Svenska utsläpp transpor
teras i sin tur till viss del till andra länder. 

Användningen av kvicksilver, kadmium och 
bly har minskat på senare år. Kvicksilver före
kommer i mycket liten omfattning i nya batterier, 
kvicksilvertermometrar ersätts och användning
en av amalgam inom tandvården minskar. I Sverige 
svarar batterier för den övervägande delen av kad
miumanvändningcn i varor. Det är i övrigt i dag 
i princip förbjudet att använda k~dmium inom de 
flesta områden. 

Den mängd kadmium som tillförs åkermarken 
via fosforgödselmedel har minskat från mitten av 
1970-talet på grund av all både kadmiumhalten 

1--· - - - -·-· 

i Av riksdagen antagen inriktning: I 
All användning av kvicksilver och kadmi- I 
um som kan medföra att metallerna sprids ·. 
till naturen bör på sikt upphöra. Likaså ! 
bör användningen av bly upphöra på sikt i 
(prop.1990191:90,JoU30, rskr. 343). i 

och användningen har minskat. Försäljningen av 
blyad bensin minskar. Användningen av bly i 
halvkristall och som färgpigment är redan av
vecklad till 90-95 procent. Det finns däremot för 
närvarande ingen tydlig nedåtgående trend i an
vändningen av blyhagel även om mängden bly 
per patron minskas stegvis (se figur 10.1). 

Figur 10.1 Bly, årligen använd mängd 

Användnings
område 

Blyförening 
Halvkristall 
Helkristall 
Färg 
Rostskydd 
Plast 
Bensin 
Övrigt (elektroder m.m.) 

Metalliskt bly 
Ammunition 
Fiske (inkl. yrkesfiske) 
Konservburkar 
Ackumulatorer 
Kabel 
Övrigt 

Summa 

Mängd bly 
ton 

20 
1 000 

50 
100 

2 000 
300 

5 000 

1 000 
1 000 

25 
22 000 

3 000 
? 

Ca 35000 

Tabellvärdena är skattningar gjorda av Kemikalieinspek
tionen. De bygger piA uppgifter ur produktregistret, upp
gifter direkt fr/An företag, produktions- och importsiffror 
och grova skattningar om blyinneMI/ i främst varor. 
Avrundningar gör att summan inte stämmer exakt. 

Källa: Kemikalieinspektionen. 
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Riksdagen har beslutat att utsläppen av kvicksil
ver. kadmium och bly skall begränsas. Målen är 
i överensstämmelse med internationella överens
kommelser med framför allt staterna runt Nord
sjön. Utsläppen av metaller till luft och vatten har 
också minskat kraftigt under 1970- och 1980-ta
len (se figur 10.2). 

Målet för utsläpp till luft kommer troligen att 
nås till år 1995. Utsläppen av metaller till vatten 
ligger i de flesta fall på relativt låga nivåer. 

Storleken på nedfallet av metaller som släpps 
ut till luft kan bedömas genom mätning av metall
halter i mossa (se figur 10.3 på nästa sida). Ned
fallet av metaller har minskat mellan åren 1985 
och 1990 som ett resultat av minskade utsläpp i 
Sverige och andra länder. Nedfallet är störst i 
södra Sverige beroende på att södra Sverige får 
ta emot mer långväga transporterade luftförore
ningar än andra landsdelar. 

Prop. 1992/93:100 Bilaga 15 

[~~~;;::~~~~;:;~~ ::~ium:chb~y 
begränsas med 70 procent mellan åren 
1985 och 1995. Utsläppen av övriga vik
tiga metaller halveras under samma tids
period (prop. 1990191:90, JoU 30, rskr. 
343). 

Beträffande metalltillförseln till havsområdena 
runt Sverige är det på grund av bristande tillgång 
till tillförlitliga data från tidigare år svårt att be
döma trenden. Depositionen av bly verkar emel
lertid klart ha minskat under slutet av 1980-talct. 
En mycket stor del av tillförseln till haven kom
mer via luften som deposition av långväga tran
sporterade föroreningar. 

Figur 10.2 Utsläpp av bly, kadmium och kvicksilver till luft resp. vatten, ton 

Ton Bly 
3000 -,-------------, 
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0+---;::.~._.~~..-~ 

Kadmium Ton 
30-.------------, 

20 

10 

0-<---~----~---i 

1972 77/78 85 88 90 1972 77/78 85 88 90 

Källa: Monitor 1987, SNV samt SNV Rapport 4135. 
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Figur 10.3 Bly och kadmium i mossa 1990 

Bly i mossa 

• Över 40 µg/g torrvikt 

- 20-40 

- 10-20 

under10 

D Inga data 

Mossvävnad saknar yttre skyddande cel/ager 
varför ämnen tas upp av växter och blir kvar 
där. Näringsupptaget från marken är ringa 
eftersom mossorna saknar rötter. Halten 
tungmetaller i mossor är därför ett indirekt 
mått på luftföroreningar. 

Källa: Nordiska ministerrådet. 

Kadmium i mossa 

• Över0,7 µg/g torrvikt 

- 0,5-0,7 

• 0,2-0,5 

D under0,2 
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Flora och Fauna 
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2.11 Stabila organiska ämnen 
Svårnedbrytbara ämnen som lagras upp i växter, 
djur och människor utgör på lång sikt ett allvar
ligt miljöhot. Denna typ av ämnen används på 
många häll i värt moderna samhälle och de kan 
också bildas som oönskade biprodukter i teknis
ka processer. 

Blekning av pappersmassa är den absolut stör
sta källan för utsläpp av stabila klorerade organis
ka ämnen. Utsläppen av klorerade ämnen frän 
skogsindustrins blekeriavloppsvatten har minskat 
mycket kraftigt de senaste åren (se figur 11.1). I 
stor utsträckning beror detta på att åtgärder för 
övergång till klorgasfri blekning har genomförts 
vid flera anläggningar och häller på att genomför
as eller planeras vid alla anläggningar. Vid ensta
ka anläggningar bleks massa med helt klorfria ke
mikalier, främst ozon. 

Av riksdagen ~åtagen inri/åning: 
Det långsiktiga nu1let är att stabila orgal 
niska ämnen inte skall få förekomma i mil
jön. Utsläppen av stabila organiska äm: 
neh, skall.begränsas så att de till sekelskif
. tet nått e h såd0;n ·nivå. ~tt miljön inte tar 
skada (prop~·199()191 :90, Jotf 30, rskr. 343 ). 

Ett annat exempel är att åtgärder har genom
förts vid alla avfallsförbränningsanläggningar för 
att begränsa dioxinutsläppen. Begränsning av an
vändningen av vissa kemikalier beskrivs vidare i 
avsnitt 2.9 Kemikalieanvändningen. 

Figur 11.1 Utsläpp av klorerade organiska ämnen, AOX, till vatten från massablekerier 
samt produktion av blekt massa. 

AOX 
1000 ton 
16~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

12 

8 

4 

0 
1988 1989 1990 1991 

Utsläppen av klorerade organiska ämnen från blekerierna 
har minskat. Ar 1988 var utsläppen från produktion av 1 
ton klorblekt massa 3 kg AOX, år 1991 ca 1 kg. 

Källa: SNV Rapport 3765, 3876, 3925 och 4086. 
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2.12 Övergödning av hav, sjöar och 
vattendrag 

Övergödning av hav, sjöar och vattendrag 
kan ge allvarliga miljöeffekter såsom bl.a. 
kraftiga algblomningar och igenväxning. 
Jordbruket, industrin och reningsverken står 
för de största utsläppen. Det är ännu för ti
digt att uttala sig om möjligheterna att upp
nå de mål som satts upp för begränsningar av 
utsläppen av närsalter. 

Övergödningen av hav, sjöar och vattendrag är en 
följd av alltför hög tillförsel av kväve och fosfor, 
s.k. närsalter. Den kan leda till kraftiga algblom
ningar och igenväxning, syrebrist i vissa sjö- och 
havsbottnar, förändrad vegetation vid kuster och 
stränder och i vissa fall även artfattigare miljöer. 
Tillförseln av kväve kommer till betydande del 
från luftburet kväve som deponeras på havs- och 
andra vattenytor. I övrigt står jordbruket, indu
strin och reningsverken för de största bidragen av 
närsalter. 

Det övergripande målet för hav, sjöar och vat
tendrag är att naturligt förekommande arter i 
havs- och vattenområden skall kunna bevaras i 
livskraftiga balanserade populationer. Förore
ningar skall inte begränsa användningen av sjö
ar och vattendrag som vattentäkter. 

Ett omfattande åtgärdsarbete pågår för närva
rande med att nå de uppsatta målen. För flertalet 
sektorer är det för tidigt att uttala sig om möjlig
heterna att uppnå målen men för bl.a. avloppssek
tom förväntas målen i allt väsentligt kunna nås. 

Figur 12.1 visar de svenska kväveutsläppen i 
förhållande till de totala utsläppen av kväve till 
Östersjön. Ett omfattande arbete med att begränsa 
kväveutsläppen till Östersjön sker inom ramen 
för Helsingforskommissionens arbete. 

Av riksdagen antagna mäl: 
De vattenburna utsläppen av kväve från 
mänskliga ~verksamheter skall halveras 
mellan år 1985 och år 1995. Åtgärdena 
skall avse utsli,ipp ·som sker liings med 
hela väst- och sydkusten upp till och med 
Stockholms skärgård. Åtgärder som be
gränsar utsläppen till Östersjön priorite
ras (prop.1990191:90,.foU30, rskr. 343 ). 

F 

En av de stora källorna till kvävebelastningen 
på våra omgivande hav är jordbruket. Det svens
ka jordbrukets kväveutsläpp till havet har upp
skattats till 25 000-40 000 ton per år. Jordbruks
näringen anses komma kunna uppfylla målet om 
en halvering av kväveutsläppen till år 1995. Detta 
är baserat på beräkningar om effekter av vidtag
na åtgärder inom jordbruket. Figur 12.2 ger en 
uppfattning om hur stora kvävereduktioner som 
har uppnåtts t.o.m. år 1991. Ytterligare en åtgärd 
som har visat sig ha god effekt på kväveutlak
ningen är krav på viss andel höst- och vinterbe
vuxen mark s.k. grön mark. 

När det gäller fosfortillförseln bidrar de kom
munala avloppsutsläppen med 45 procent i Öst
ersjön, 55 procent i Kattegatt och 50 procent i 
Skagerack. Jordbrukets andel är 25-40 procent, 
medan industrierna står för 10--30 procent. 

Under 1970-talet byggdes de kommunalare
ningsverken om och har en ur internationell syn
vinkel mycket hög standard vad gäller fosfor
rening. Denna satsning har bl.a. kraftigt minskat 
övergödningsproblemen i framför allt sötvatten. 
I dag är avloppen från tre till fyra hushåll anslut
na till reningsverk som tar bort nästan all fosfor 
i avloppsvattnet. 

56 



Prop. 1992/93:100 Bilaga 15 

Figur 12.1 Fördelningen av kvävebelastningen1 på Östersjön 1990 

Finland 
(11%) 

Litauen 
(3%) 

Sverige 
(13%) 

Polen 
(21 %) 

Totalt 659 000 ton 

1) Med belastning avses summan av älvtransporter (antropogena och natur
liga) och direkta utsläpp från kommunala avloppsreningsverk och industrier. 

Källa: PLC 90 (Pollution Load Compilation), First Draft (HELCOM) samt 
Riverine lnput 80 (PARCOM) . Referens: SNV/Sv. 

Figur 12.2 Bedömning av kvävereduktion uppnådd t.o.m. 1991 

Åtgärd Minskad kväveutlakning, ton/år 

Anpassad djurtäthet, enskild växtnäringsrådgivning, 
samt lagrings- och spridningsrestriktioner 3 500 

Teknisk utveckling, typprovning avspridare 
samt bättre teknik 1 000 

Minskad användning av handelsgödsel 2 500 

Den nya livsmedelspolitiken 4 000 

Summa 11 000 

Källa: LIM-projektet. 1992. 

J jordbruksintensiva områden har höga halter av nitrat uppmätts i 
grundvattnet. Av personer med enskild vattenförsörjning beräknas ca 
100 000 ha dricksvatten där nitrathalten är högre än 50 mg/I. 
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2.13 Introduktion och spridning av 
främmande organismer 

En främmande organism, t.ex. en växt eller en 
mikroorganism med ett eller flera förändra
de arvsanlag, kan i värsta fall allvarligt på
verka viktiga ekosystem eller hota existensen 
för visst annat liv. 

Forskning där man använder organismer, vilkas 
arvsanlag förändrats med hjälp av modem biotek
nik, bedrivs i dag vid ett sjuttiotal institutioner i 
landet vartill kommer några fä företag. Viss indu
striell produktion förekommer också med hjälp 
av genetiskt modifierade mikroorganismer inom 
läkemedelsindustrin. 

Av riksdagen antagen inriktning: 
Införande a~främmande arter eller gene
tiskt modifierade organismer skall ske 
med stor restriktivifät och .imder betryg
gande kontroll så att förutsättningarna för 
den inhemska floran ochfaunq:n inte även
tyras (prop.1990191 :90,JoU30, rskr. 343) . . 

Avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt mo
difierade organismer är ovanlig. Jordbruksverket 
har att avgöra dessa frågor efter bedömning av 
miljö- och hälsoaspekter. Under året har Verket 
lämnat två tillstånd till utsättning av genetisk för
ändrade växter, ett för raps och ett för potatis. 

58 



Prop. 1992/93:100 Bilaga 15 

2.14 Naturtyper, biotoper, arter 
5-10 procent av landets växt- och djurarter 
är hotade i varierande grad. Antalet arter, 
den biologiska mångfalden, minskar över ti
den och minskningstakten har ökat under se
nare år. 

5-10 procent av landets vilda växt- och djurarter 
är hotade i det avseendet att deras långsiktiga 
överlevnad inte kan anses vara säkrad. Hotbilden 
för Sveriges växt- och djurliv avviker således inte 
i positiv riktning jämfört med den globala situa
tionen. Mångfalden minskar över tiden och 
minskningstakten har ökat under senare år. De 
största förlusterna av biologisk mångfald på art
nivå beror på modern markanvändning inom 
jord- och skogsbruk. Våtmarkerna är exempel på 
en naturtyp som har minskat kraftigt under de 
senaste 100 åren. 

Av riksdagen antagen inriktning: 
Nyttjandet av marken och vattnet skall ske 
på ett sätt som möjliggör att en rik varia
tion av naturtyper, biotoper och arter kan 
bibehållas och att naturligt förekomman
de arter kan bevaras i livskraftiga balan
serade bestånd och ge alla möjligheter till 
rekreation och friluftsliv i ett varierat 
landskap (prop. 1990191 :90,JoU 30, rskr. 
343). 

Skyddet av värdefulla naturområden lagstad
gas genom inrättande av nationalparker, naturre
servat, naturvårdsområden och djurskyddsområ
den. Totalt skyddas ca 2,6 miljoner hektar land på 
detta sätt vilket motsvarar ca 6 procent av Sveri
ges landyta (se figur 14.1 ). Naturreservat är den 
vanligaste skyddsformen. Skyddet har på senare 
år inriktats på främst urskogar, våtmarker och vis
sa odlingslandskap. Dessutom tillkommer de 
marker, domänreservat, som dåvarande Domän
verket frivilligt åtog sig att skydda. Det framtida 
skyddet av dessa markområden fastlades vid bo
lagiseringen av Domänverket. 

Figur 14.1 Lagstadgat skydd av natur fördelat på skyddsformer 

Antal Totalyta Därav landyta 
hektar hektar 

Nationalparker 22 631 300 579 200 

Naturreservat 1 409 2 286 200 1 855 700 

Naturvårdsområden 96 177 000 109 600 

Djurskyddsområden 928 113 300 61 100 

Summa 2 455 3 207 800 2 605 600 

Källa: Skyddad natur. SNV. 
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Ca en tredjedel av samtliga däggdjur och få
gelarter är mer eller mindre hotade eller kräver 
särskild hänsyn för att överleva (se figur 14.2). 
Bland kräldjur och groddjur är andelen hotade 
arter betydligt större. Sedan mitten av 1800-talct 
har t.ex. följande ryggradsdjur försvunnit; svart 

kråka, vildren, stork, vaktel, tornuggla, blåkråka. 
härfågcl, mellanspett och stör. Bland hotade in
sektsarter dominerar skalbaggar och t]ärilar. 

Av växterna är ca 20 procent av kärlväxterna. 
mossorna och lavarna hotade i varierande ut
sträckning (se figur 14.3 ). 

Figur 14.2 Hotade, sällsynta och hänsynskrävande djur i Sverige; hotorsaker 

Däggdjur Fåglar Kräldjur, Fiskar Ryggrads-
groddjur lösa djur 

Totalt i Sverige 66 242 20 150 35 000 

HOTOR~AK: 

Skogsbruk 6 23 9 336 

Jordbruk och boskapsskötsel 
(även nedläggning, igenväxning) 6 29 10 0 264 

Hot mot vatten och våtmarker 1 16 6 40 

Exploatering, bebyggelse 0 9 3 2 45 

Störning, jakt (även utomlands) 7 28 0 0 

Luftföroreningar, kemikalier, övergödning 5 8 2 13 6 

Klimat 0 5 0 0 10 

Predation. konkurrens, sjukdom 3 8 0 

Fiskemetoder, överfiskning 4 9 3 0 

Vasstäkt 0 3 0 

Försurning 0 3 0 2 

Torvtäkt 0 3 0 0 

Insamling 0 0 0 3 

Händelser i övervintringsområden 5 

Övrig eller okänd 2 5 0 65 

Hotade arter. totalt 23 91 13 19 768 
35% 35% 65% 15% 2-20% 

En del arter förs till flera hotorsaker. Källa: Artfakta. Databanken för hotade arter, 1992 samt lngelög T. och Lennartsson 
T. 1991. Åtgärder för att stärka biologisk mångfald i odlings- och skogslandskap (uppgifter om ryggradslösa djur). 

Figur 14.3 Hotade, sällsynta och hänSynskrävande växter i Sverige; fördelning på huvudbiotoper 

Kärlväxter Mossor Lavar Svampar Totalt 

Totalt i Sverige 2 000 1 000 2 000 3 000 

HUVUDBIOTOPER: 

Skog 59 64 136 436 695 

Jordbrukslandskapet 287 53 49 172 561 

Vatten/våtmarker 50 39 11 8 108 

Fjäll 27 48 2 2 79 

Berg/bergsbranter 13 46 75 4 138 

Hav/havsstränder 36 0 0 0 36 

Hotade arter totalt 419 (36) 216 (16) 212 (16) 515 (16) 1 362 (84) 

En del arter förs till flera huvudbiotoper resp. hotorsaker. Siffrorna inom parentes anger antalet försvunna arter. 
Källa: Artfakta, Databanken för hotade arter, 1992. 
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2.15 Kärnsäkerhet och strålskydd 
Säkerhets- och strålskyddsläget vid de 
svenska kärnkraftverken 1991-1992 

Säkerheten i de svenska kärnkraftverken överva
kas av statens kärnkraftinspektion (SKI). Statens 
strålskyddsinstitut (SSI) övervakar strålskyddet 
vid anläggningarna och kontrollerar att radioak
tiva utsläpp till luft och vatten vid normaldrift 
hålls inom fastställda gränser. SKI och SSI redo
visar årligen till regeringen säkerhets- och strål
skyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. 

Bland de slutsatser SKI och SSI drog i rappor
ten Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svens
ka kärnkraftverken Uanuari 1990) var att inga 
skillnader förelåg mellan verken när det gäller 
risken för eller konsekvenserna av en allvarlig 
reaktorolycka. SKI fann också att det inte fanns 
något som talade mot att samtliga reaktorer, om 
de underhålls väl, kan ges en teknisk livslängd 
som sträcker sig till år 2010 och även längre. SKI 
påpekade emellertid att en del större renoveringar 
och underhållsarbeten skulle kunna bli nödvändi
ga. Sammanfattningsvis konstaterade myndighe
terna att inga förändringar förelåg i den riskbild 
och de säkerhets- och strålskyddsbedömningar 
som gjorts under senare år. 

I sin rapport från november 1991 konstaterade 
SKl att ingenting hade framkommit som ändrat 
den övergripande bedömningen av säkerheten vid 
de svenska kärnkraftverken. SKI pekade samti
digt på behov av vissa ytterligare säkerhetsför
bättringar som uppmärksammats under perioden, 
bl.a. rörande frågor om säkerhetskultur samt sä
kerheten vid andra drifttillstånd än normaldrift. I 
1991 års rapport fann SKI heller inte anledning 
att ändra sin övergripande bedömning av åldran
de- och livslängdsfrågorna. 

Den viktigaste händelsen under driftåret 1991/ 
92 var tillbudet i Barsebäck den 28 juli 1992. I 
samband med avslutande prov av reaktorn inför 
igångkörning efter revisionsavställningen släpp
te en säkerhetsventil ut ånga från reaktorns pri
m~irsystem rn:h rev med sig isoleringsmaterial -

mineralull. Reaktorn snabbstoppades automatiskt 
och reaktorns inneslutning isolerades från omgi
vande utrymmen. Vid händelsen fungerade alla 
säkerhetssystem utan anmärkning så länge de 
behövdes i det aktuella förloppet. Driftpersonalen 
uppmärksammade dock att efter drygt en timme 
pumparna till inneslutningsstrilarna fick problem 
med att suga vatten från kondensationsbassäng
en i inneslutningen. Vid denna tidpunkt stod man 
i begrepp att ändå stänga dessa pumpar eftersom 
de inte längre behövdes. Kontrollrumspersonalen 
hade full kontroll över situationen och förde inom 
några timmar reaktorn till kallt, avställt läge. 
Härdkylningen var aldrig äventyrad. Den inträf
fade händelsen påvisade dock brister i funktionen 
hos reaktorns nödkylsystem som föranledde sär
skild utredning. 

SKI:s bedömning i tidigare rapporter om säker
hetsläget, nämligen att inga väsentliga skillnader 
i säkerhetsnivå förelåg mellan verken. visade sig 
ha varit felaktig i ljuset av den nya kunskap som 
Barsebäckshändelsen givit. De fem äldre kokar
reaktorerna visade sig i efterhand ha haft påtag
ligt sämre tillförlitlighet hos nödkylningssyste
men om ett större rörbrott innanför inneslutning
en hade inträffat. Detta föranledde indragning av 
drifttillstånden för fem berörda reaktorer (Barse
bäck 1 och 2. Oskarshamn 1 och 2 och Ringhals 
I) enligt beslut som SKI fattade den 17 septem
ber 1992. Som villkor för återupptagen drift gLil
ler att tillförlitligheten hos dessa system skall vara 
återställd till den nivå som förutsatts i gällande 
säkerhetsredovisningar. 

Funktionssäkerheten hos nödkylsystemen vid 
övriga reaktorer. nämligen fyra kokvattenreakto
rer av nyare konstruktion samt tre tryck vattenre
aktorer. har SKI bedömt vara i huvudsak opåver
kad av de förhållanden som kom i dagen genom 
händelsen i Barsebäck 2. Bedömningen bekräftas 
av erhållna, särskilda säkerhetsredovisningar som 
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med anledning av händelsen begärdes frän ver
ken iiven för dessa reaktorer. 

Flera händelser under driftäret har visat pä be
tydelsen av ätcrkommande provning och h<rr kon
troll och har också understrukit SKI:s bedömning 
att omfattande reparationsinsatscr kan behövas 
för att möta åldersbetingade förändringar som an
nars skulle kunna bli livslängdsbegränsandc för 
reaktorerna. Här bör nämnas de sprickor som 
konstaterats i styrstavsgenomföringama i reaktor
tanklocket hos mänga tryckvattenreaktorer. i 
Sverige hittills i Ringhals 2: de termiska utmatt
ningssprickor som konstaterats i de s.k. matarvat
tenstudsarna i reaktortanken i Ringhals 1: samt 
problemen med olika typer av sprickbildning i 
änggcncratortubcma i tryckvattcnreaktorerna, 
som nu lett till att Vattenfall AB beslutat byta 
änggcncratorer även i Ringhals 3. Säkerhetsmäs
sigt kan dessa problem hällas under tillfredsstäl-

!ande kontroll. bl.a. baserad på en fortlöpande 
utveckling av provnings- och ·kontrollmetoder. 
Ringhalsverkct har här svarat för internationellt 
uppmärksammade insatser under året. 

Erfarenheterna frän driftårct pekar också pä att 
fortsatt hög uppmärksamhet måste ägnas frågor 
kring ledning, organisation och säkcrhetskultur 
vid verken. Därvid måste även beaktas det öka
de ekonomiska tryck som kämkraftföretagen kan 
utsättas för i samband med pågående avreglering 
av elmarknaden i Sverige och pä sikt även i Eu
ropa. 

En sammanvägning av de erfarenheter som 
gjorts och de åtgärder som vidtagits under peri
oden leder för SKI:s del fram till att inga väsent
liga förändringar föreligger vad gäller hclhetsbe
dömningen av risk bild och säkerhetsläge jiimfört 
med tidigare år. 
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2.16 Kostnader för miljövård 
Under detta delavsnitt redovisas vissa kostnads
beräkningar för miljövård inom industrin, staten 
och kommunerna. Beräkningarna är i flera avse
enden ofullständiga och visar på behovet av ut
vecklingsinsatser. Vid investeringar it.ex. infra
struktur tas miljöhänsyn som kan fördyra, men 
som ej syns i statistiken över kostnaderna för 
miljövård. 

Industrins kostnader 
Enligt av SCB:s senast utförda undersökning, av
seende år 1988, uppgick industrins investeringar 
i miljöskyddsåtgärder till 2,6 miljarder kronor. 

Figur 16.1 Investeringar och löpande kostna
der för miljöskyddsåtgärder inom 
industrin, 1988 års priser 
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Källa: SCB, Na 22 SM 9001 . 
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De löpande kostnaderna var 1,8 miljarder och fö
retagens direkta intäkter av miljöskyddsåtgärder
na (försäljning av avfallsprodukter, värdet av rå
varor som återvinns i processer m.m.) uppgick till 
256 miljoner kr. 

En jämförelse med motsvarande undersökning 
år 1985 visas i figur 16.1 nedan. 

Företagen uppger att ungefär 70 procent av 
antalet investeringar och hälften av investerings
beloppen gjordes frivilligt, dvs. oberoende av lag
stiftning eller ekonomiska styrmedel. Miljöinves
teringarna uppgick till 6,5 procent av industrins 
totala investeringar (se figur 16.2). 

Figur 16.2 Miljöinvesteringarnas andel av 
industrins totala investeringar 1988 

Källa : SCB, Na 23 SM 9001. 

Miljöinvesteringar 
1988 (6,5 %) 
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Statens kostnader 
Mängden statliga medel som används för miljö
vårdsverksamhet framgår av figur 16.3. Dess an
del av statsbudgeten är knappt 5 promille (se fi
gur 16.4). 

Medlen till den internationella miljöverksam
heten har mer än tredubblats, i fast penningvär
de, under perioden 1988/89 till 1992/93. Under 
samma period har anslag och bidrag till miljö
skyddsåtgärder minskat medan naturvårdens 
medel ökat. Bidrag om 163 miljoner kronor per 
år gavs under åren 1989/90 och 1990/91 till re
ningsutrustning till nya lastbilar, bussar och äld
re personbilar, men har nu upphört. 

Figur 16.3 Statliga medel till miljövårdsverk
samhet 1988/89-1992/93, miljoner 
kr. Löpande och fast penningvärde 
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På naturvårdsområdet har två nya anslag in
förts sedan budgetåret 1986/87. Det första gäller 
naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet (NOLA) 
för vilka 5 miljoner kronor avsattes budgetåret 
1986/87. Anslaget har därefter successivt ökat till 
närmare 40 miljoner kronor för budgetåret 1992/ 
93. Budgetåret 1991/92 introducerades i samband 
med det livsmedelspolitiska beslutet det andra 
nya anslaget, denna gång för landskapsvård. An
slaget ökade från 100 miljoner kronor för budget
året 1990/9 l till 200 miljoner kronor för budget
året 1991/92. För budgetåret 1992/93 uppgår an
slaget till 247 miljoner kronor. 

Figur 16.4 Statliga miljövårdsanslag i promille 
av statsbudgeten 
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Kalkning 
Sedan budgetåret 1976/77 har kalkningen av 
svenska sjöar och vattendrag fått statligt stöd. 
Figur 16.5 redovisar de anslag som utgått till 
länsstyrelserna för kalkningsbidrag, planerings
och uppföljningsarbete samt biologiskt äterställ
ningsarbete. Utöver detta har försöksverksamhet 
med kalkning av skogsmark påbörjats de senaste 
åren. 

Figur 16.5 Statlliga anslag för kalkning, 1991 
års penningvärde, miljoner kr 
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Källa: Försurning och kalkning av svenska vatten, Monitor 
12. SNV 1991. 
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Kommunernas kostnader 
I det kommunala räkenskapssystcmet redovisa
des år 1985 totalt 88 miljoner kronor på särskil
da miljövårdsätgärder, men detta är endast en del 
av de totala kostnaderna för miljöskydd och na
turvård inom kommunerna. I de kommunala bud
geterna för avloppsledningsverk och reningsverk 
har de samlade kostnaderna för är 1991 beräknats 
till 5.1 miljarder kronor (inkl. kapitalkostnader). 
Motsvarande kostnader för den kommunala av
fallshanteringen är inte kända men torde uppg:'.'t 
till minst 3 miljarder kronor. 
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2.17 Skattesystemet 
Sverige har infört fler miljöskatter och avgifter än 
något annat land. Framförallt rör detta energiom
rådet. Dessa har haft som syfte att bidra till lång
siktiga förändringar för att förbättra rriiljön. 

Genom skattereformen lades grunden till en 
mer miljöanpassad inriktning av skattesystemet. 
Skatteuttaget baserades därigenom i högre grad 
på aktiviteter med skadliga miljöeffekter för att 
möjliggöra minskad beskattning av aktiviteter 
som bör frlimjas, t.ex. arbete och sparande. 

Nedan ges en redovisning av de viktigare eko
nomiska styrmedel som finns i kraft i dag (se fi
gur 17.I ). 

Koldioxidskallen har ej medräknats i figuren 
nedan. Om så sker kommer miljöskatternas sum
ma att bli ca 5 gånger större än statsbudgetens an
slag till miljövård som dessa anslag definierats i 
figuren över statliga medel för miljövård. 

Det bör även.noteras att t.ex. vindkraft och eta
nol har vissa skatteHittnader. 

Utöver de i figuren redovisade avgifterna och 
skauerna tillkommer även de allmänna energi
skatterna som i viss utsträckning får anses vara 
miljörelaterade. Av dessa avsätts IO kronor per 
kubikmeter olja för teknikutveckling inom ener
gi- och miljöskyddsområdet. Budgetåret 1991/92 
avsattes 67 miljoner kronor för detta ändamål. 

Figur 17.1 Existerande miljöskatter/avgifter: Inkomster och användning 

Beteckning Inkomst 
1991/92 

Koldioxidskatt 9 108 

Svavelskatt 289 

Flygskatt 165 

Kvävedioxidavgift (ny) åter-
betalas 

Skatt på handelsgödsel 
och bekämpningsmedel 137 

Skattedifferentieringar 

- blyad/oblyad bensin ±0 

- miljöklassade oljor ±0 

- miljöklassade nya 
bilar och bussar 

Batteriavgift 30 

Skatt på dryckesförpackningar 145 

Administrativa avgifter 119 

Använd_n_in=g----,~~~--
Allm. skatt Miljövård 

X 

X 

X 

(delvis) 

X 

X 

X 

X 

X 

(delvis) 

X 

----------~ 

Summa exkl. koldioxid: 952 mkr. 
Summa inkl. koldioxid: 10 060 mkr. 

Källa: RRV utom Batteriavgiften (SNV). 
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3 Sammanfattning av budgetförslaget 
Förändringarna inom Miljö- och naturresursdepartementets verksamhets
område för budgetåret 1993/94 i förhållande till motsvarande utgiftsända
mål på statsbudgeten för budgetåret 1992/93 framgår av följande samman
ställning (miljoner kronor). 

Anvisat Förslag Förändring 
1992/93 1993/94 

A. Miljö- och naturresursdeparto-
mentet m.m. 66,4 76,6 10,2 

B. Miljövård 1 292,9 1 234,8 -58,l 
c. Strålskydd, kärnsäkerhet m.m. 215,4 228,0 12,6 
D. Fastighetsdataverksamheten 95,2 103,0 7,8 
E. Lantmäteriet 403,7 415,5 11,8 
F. Övriga ändamål 6,4 6,4 

Totalt för Miljö- och naturresurs-
departementet 2080,0 2 064,3 -15,7 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 15 
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A. Miljö- och naturresursdepartementet m.m. 
A 1. Miljö- och naturresursdepartementet 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

33 428 ()()() 
48 994 ()()() 
53 975 ()()() 

För nästa budgetår beräknar jag anslaget till 53 975 000 kronor. Jag har 
därvid tagit hänsyn till bl.a. behovet av resurser för vidgat internationellt 
samarbete. Jag har vidare beräknat medel för telekostnader som fr.o.m. 
den 1 juli 1993 överförs från anslaget Regeringskansliets förvaltningskon
tor till anslaget Miljö- och naturresursdepartementet. 

Från anslaget bekostas även en tjänst som miljöråd i Bonn samt en tjänst 
som miljöattache i Bryssel. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. Miljö- och naturresursdepartementet kommer 
fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett 
räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. 

Anslaget för Miljö- och naturresursdepartementet har budgeterats utan 
hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen 
av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för 
Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principer
na för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har 
tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1 
Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer 
att ställas till departementets disposition kommer slutligt fastställas enligt 
de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Miljö- och naturresursdepanementet för budgetåret 1993/94 

anvisa ett ramanslag på 53 975 000 kronor. 

A 2. Utredningar m.m. 

1991/92 Utgift 17 170 541 Reservation 3 353 571 
1992/93 Anslag 17 393 0001 

1993/94 Förslag 22 643 000 
1Härtill kommer på tilläggsbudget 2 500 000 kronor (prop. 1992/93:99, bet. 1992/93:IoU11, 

rskr. 1992/93:138) och S 250 000 kronor (prop. 1992193:125 bil. 9). 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 15 
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Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten Prop. 1992/93:100 
bör anslaget uppgå till 22 643 000 kronor under nästa budgetår. Jag har Bil. 15 
därvid även beräknat medel bl.a. för extra kostnader för ett svenskt 
värdskap för det internationella kemikalieforum som beslutades vid FN:s 
konferens för miljö- och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reserva

tionsanslag på 22 643 000 kronor. 
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B. Miljövård 

Statens naturvårdsverk 

Det övergripande målet för Statens naturvårdsverk är att vara samlande 
och pådrivande i miljövårdsarbetet - nationellt och internationellt. Verkets 
arbete skall syfta till att säkerställa en god miljö och biologisk mångfald. 
Verket skall i ökad utsträckning arbeta för att förebygga nya miljöproblem 
och för att åstadkomma ett kretsloppstänkande. 

Verket skall i sitt arbete i förhållande till. sektorsmyndigheter samt 
regionala och lokala myndigheter särskilt arbeta med mål, vägledning, 
samordning och uppföljning som rör miljöarbetet. Verket skall vidare 
verka för att miljöforskning genomförs med god kvalitet och på områden 
som är relevanta för samhället samt för att resultaten sprids och används. 
Verket skall genom miljöövervakning följa tillståndet i miljön, bedöma 
hotbild, lämna underlag för åtgärder och formulering av miljömål, följa 
upp och lämna underlag för analys av miljötillståndet. Verket skall även 
bidra med underlag för svenska ställningstaganden i det internationella 
miljöarbetet och medverka med expertkunskaper samt analysera och väga 
in ekonomiska, juridiska och internationella aspekter på åtgärder inom 
miljöområdet, bevaka miljöskydds- och naturvårdsintressena vid tillämp
ningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hus
hållning med naturresurser m.m. samt tillhandahålla underlag för tillämp
ningen av dessa lagar. Det är vidare verkets uppgift att verka pådrivande 
och samordnande i arbetet för ett kretsloppsinriktat avfallssnålt samhälle. 

Årsredovisning 

Naturvårdsverket har erhållit dispens av Riksrevisionsverket från att följa 
bokföringsförordningen i dess nya lydelse för budgetåret 1991/92 med 
innebörden att myndigheten ännu inte övergått till en kostnadsmässig redo
visning och att myndighetens tillgångar inte heller redovisas. Skälet till 
denna dispens är att ett fungerande redovisningssystem inte hade tagits i 
bruk för budgetåret 1991/92. För budgetåret 1992/93 har dock Naturvårds
verket ett adekvat redovisningssystem i funktion. 

Naturvårdsverket har i sin årsredovisning, i de delar som avser resul
tatredovisning mot bakgrund av de krav som återfinns i regleringsbrevet 
för budgetåret 1991/92, redovisat verksamheten fördelat på anslag. 

Fr.o.m. budgetåret 1992/93 bedriver Naturvårdsverket sin verksamhet 
baserad på en särskild verksamhetsplanering. Som en bas för verkets in
satser enligt denna planering har en lista över tretton olika miljöhot upp
rättats. Verket har därför också i årsredovisningen för 1991/92 valt att 
redovisa verksamheten och resultatet av denna efter denna lista. De tretton 
miljöhoten är följande. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 15 
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1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 

12. 

Klimatpåverkande gaser 
Uttunning av ozonskiktet 
Försurning av mark och vatten m.m. på grund av nedfall av för
surande luftföroreningar 
Fotokemiska oxidanter/marknära ozon 
Tätorternas luftföroreningar och buller 
övergödning av våra hav, sjöar och vattendrag 
Påverkan genom metaller 
Påverkan av organiska miljögifter 
Introduktion och spridning av främmande organismer 
Nyttjandet av förnybara naturresurser - jord- och skogsbruksmark, 
vatten - samt utarmning av naturtyper, biotoper och arter 
Nyttjandet av ändliga naturresurser - berg, grus, torv och mine-
raler 
Exploatering av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och 
infrastruktur 

13. Avfall och miljöfarliga restprodukter 

Naturvårdsverket redovisar i resultatredovisningen dels läget beträffande 
uppfyllelsen av de mål som verket satt upp för att avvärja dessa hot, dels 
en sammanfattande bedömning av verkets bidrag till måluppfyllelsen. 
Under resp. mål anger verket att man i varierande utsträckning är på väg 
mot måluppfyllelse. Verket menar vidare det är mycket svårt att göra en 
sammanvägd bedömning av uppnådda resultat och genomförda insatser för 
samtliga miljöhot. Naturvårdsverket framhåller att det också är svårt att 
utläsa i vilken utsträckning verkets eget arbete bidragit till det samlade 
resultatet. 

Riksrevisionsverket redovisar inga invändningar i sin revisionsberättelse. 
Vad avser resultatredovisningen har verket i år avstått från att bedöma 
huruvida redovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionsverkets bedömning är, under ovan angivna förutsättningar, 
att årsredovisningen är rättvisande. 

Förenklad ans/agsframsttl//ning 

I sin förenklade anslagsframställning redovisar Naturvårdsverket att verket 
arbetar med utgångspunkt från de nationella mål som är fastlagda för 
miljövården och som verket i sin verksamhetsplanering har fördelat under 
de tretton olika miljöhot som angetts tidigare. Arbetet avses prioriteras 
med avseende på den miljönytta aktiviteten beräknas ge. · 

Naturvårdsverket planerar att i samarbete med sektorsmyndigheter, län 
och kommuner m.fi. utveckla resultatmått som på ett adekvat sätt beskri
ver genomförda insatser och vad verket och andra aktörer på central, 
regional och lokal nivå uppnår i form av miljöförbättringar. 

Naturvårdsverket menar att inriktningen på verksamheten bör ligga fast 
under budgetåret 1993/94. 

Prop. 1992/93:100 
Bil. 15 
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Naturvårdsverket redovisar ett visst utökat resursbehov vad gäller medel 
för kalkning, vård och förvaltning av naturreservat samt projektet för 
Hornborgasjöns restaurering. 

För att ge en helhetsbild av Naturvårdsverkets anslag redovisas närmast 
verkets hemställan för samtliga anslag under Miljö- och natur
resursdepartementets huvudtitel. Behandlingen av dessa anslag sker sedan 
under resp. anslagsrubrik. 

Naturvårdsverket hemställer i sin förenklade anslagsframstfillning för 
budgetåret 1993/94 att följande medel anvisas fördelat på olika anslag. 

Statens naturvårdsverk, ramanslag 
Bidrag till miljöarbete, reservationsanslag 
Investeringar inom miljöområdet, reservations
anslag 
Sanering och återställning av miljöskadade 
områden, reservationsanslag 

442 901 000 kronor 
243 641 000 kronor 

135 445 000 kronor 

19 880 000 kronor 

För genomförande av kalkning av sjöar, vattendrag och mark yrkar verket 
på utökade resurser med 34 miljoner kronor. 

När det gäller vård och förvaltning av naturreservat bedömer Natur
vårdsverket att det krävs en ökning med 25 miljoner kronor bl.a. till följd 
av den överföring av mark till naturvårdsfonden från Domänverket som 
planeras ske. 

Verket redovisar vidare ett utökat medelsbehov på sammanlagt 6,5 mil
joner kronor för Hornborgasjöns restaurering. Bakgrunden till anslags
behovet är bl.a. fördyrande kostnader på grund av säkerhets- och under
hållskrav i samband med Vattendomstolens beslut i ärendet. 

Verket har lämnatfiJrdjupad anslagsframsttlllning för landskapsvårdande 
åtgärder samt för miljöforskning enligt följande. 

Landskapsvårdande 
åtgärder, reservations-

1993/94 1994/95 

anslag 350 000 000 425 000 000 

Miljöforskning, reserva-
tionsanslag 152 000 000 152 000 000 

1995/96 

500 ()()() ()()() 

152 ()()() ()()() 
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Föredragandens överväganden 

Sammanfattning 

övergripande mdl 
Det övergripande målet gällande två årsperioden 1992/93-1993/94 
bör ligga fast. 

Resurser m.m. flJr budgetdret 1993194 
B 1. Statens naturvårdsverk, ramanslag 
B 2. Bidrag till miljöarbete, 

reservationsanslag 
B 3. Investeringar inom miljöområdet, 

reservationsanslag 
B 4. Miljöforskning, reservations

anslag 
B 5. Landskapsvårdande åtgärder, 

reservationsanslag 
B 6. Sanering och återställning 

av miljöskadade områden, 
reservationsanslag 

Övrigt 

424 305 000 kronor 

143 584 000 kronor 

135 445 000 kronor 

151 783 000* kronor 

250 000 000 kronor 

19 880 000 kronor 

Regeringen bemyndigas att under budgetåret 1993/94 ikläda staten 
ekonomisk förpliktelse i samband med förvärv av eller intrångsersätt
ning i värdefulla naturområden som innebär åtaganden om högst 
60 000 000 kronor för budgetåret 1994/95. 

*Beräknat belopp 

Resultatbedömning 

Naturvårdsverkets årsredovisning visar enligt min mening att verksamheten 
bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen i de flesta fall kan 
nås. Det är emellertid ännu inte möjligt att göra en bedömning av effekti
viteten av verksamheten, eftersom underlag för sådan prövning saknas. 

Jag konstaterar i detta sammanhang att Riksrevisionsverket inte anfört 
några invändningar i revisionsberättelsen avseende Naturvårdsverket. 
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Slutsatser 

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1992 
års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. 

Under budgetåret 1992/93 har Naturvårdsverket tagit ett nytt redovis
ningssystem i bruk. Detta ger förutsättningar för verket att i årsredovis
ningen för 1992/93 års verksamhet redovisa effektiviteten i sitt interna 
arbete genom att relatera prestationer till kostnader, som t.ex. kan anges i 
form av nyckeltal som produktivitetsmått och styckkostnader. 

Jag anser att resultatuppföljningen bör utvecklas så att åtgärder och 
insatser på olika områden så långt möjligt kan kopplas till de olika mål 
som har angivits. Endast härigenom kan man på sikt erhålla en effektiv 
och korrekt prioriterad miljöinsats. 

Anslag 

B 1. Statens naturvårdsverk 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

380 894 297 
416 301 000 
424 305 000 

Reservation 46 591 508 

Under anslaget anvisas medel för nationell miljöövervakning, miljö
utvecklingar och vård av naturreservat. Anslaget används också till 
informationsinsatser, löner och lokalkostnader. 

Fr.o.m. budgetåret 1993/94 bör anslaget till inredning och utrustning av 
lokaler vid vissa myndigheter upphöra. Naturvårdsverkets låneram i 
Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i ADB- och kommu
nikationsutrustning samt anläggningstillgångar föreslås i stället höjas med 
5 000 000 kronor till 28 346 000 kronor för budgetåret 1993/94. 
Naturvårdsverkets ramanslag bör samtidigt höjas med 500 000 kronor, 
vilket motsvarar den tillkommande kapitalkostnaden för lån i Riksgälds
kontoret. 

I enlighet med vad som anförts i kompletteringspropositionen 
1990/91: 150 (bil. Il: 13) och budgetpropositionen 1992 (prop. 1991/92: 100 
bil. 15) skall Naturvårdsverket redovisa rationaliseringseffekter på 10 
miljoner kronor. Rationaliseringen skall vara genomförd vid utgången av 
budgetåret 1993/94. Verket har i skrivelser den 11 mars 1992 och den 17 
juni 1992 redovisat hur man bedriver sitt rationaliseringsarbete. Be
sparingen sker genom en fördelad minskning av avdelningsbudgetama. 
Minskningen görs i förhållande till avdelningarnas storlek och särskild 
hänsyn tas till undantagna områden såsom miljöövervakning, natur
vårdsåtgärder i odlingslandskapet, vård av naturreservat samt gemensamma 
kostnader. Naturvårdsverket redovisar att besparingen kommer att vara 
genomförd vid utgången av budgetåret 1993/94. 

Med hänvisning till bl.a. den förestående överföringen av domänreservat 
till naturvårdsfonden i samband med bolagiseringen av Domänverket har 
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Naturvårdsverket begärt en förstärkning av resurserna för vård och 
förvaltning av naturreservat med 25 miljoner kronor. Då skötseln av 
domänreservaten skett med resurser som genererats ur Domänverkets 
affärsdrivande verksamhet och inte bekostats över statsbudgeten finns 
emellertid inga statsbudgetära medel att tillgå. Med hänsyn till detta och 
till att domänreservaten utgörs av skogsmark, vilken huvudsakligen skall 
lämnas för utveckling, anser jag att de eventuella kostnader som 
överföringen medför får klaras inom ramen för verkets tillgängliga 
resurser. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfiöden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. Naturvårdsverket kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit i 
Riksgäldskontoret. 

Naturvårdsverkets B 1 anslag har budgeterats utan hänsyn till de tekniska 
justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1 
Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer 
att ställas till verkets disposition kommer att fastställas enligt de redovisade 
riktlinjerna kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens naturvdrdsverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 424 305 000 kronor. 

B 2. Bidrag till miljöarbete 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

192 203 831 
205 684 ()()(} 
143 584 ()()(} 

Reservation 148 281 050 

Under detta anslag anvisas medel för miljöåtgärder som bedrivs av andra 
myndigheter än Statens naturvårdsverk samt till organisationer för arbete 
inom verkets ansvarsområde. Det gäller i stor utsträckning medel till läns
styrelserna för återställning av skador förorsakade av försurande luftföro
reningar. Det gäller också medel till länsstyrelserna för regional 
miljöövervakning. Över detta anslag anvisas vidare medel till Statistiska 
centralbyrån för viss miljöstatistik och utveckling av miljöräkenskaper 
samt bidrag till ideella organisationer inom miljövårdens område. 
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Statens oaturvårdsverk 

Naturvårdsverket föreslår att 210 miljoner kronor anslås för kalkning av 
sjöar och vattendrag och biologiskt återställningsarbete för budgetåret 
1993/94. Det innebär en ökning med 34 miljoner kronor jämfört med 
innevarande budgetår. För att inte behöva lägga ned redan påbörjade kalk
ningsprojekt krävs enligt verket minst 180 miljoner kronor. 

I Sverige beräknas ca 14 000 sjöar och 120 000 km rinnande vatten ha 
biologiska skador orsakade av luftföroreningar. Utan kalkning skulle 
ytterligare ca 3 600 sjöar vara skadade. Kalkning i stor skala av sjöar och 
vattendrag har pågått sedan mitten av 1970-talet. Resultaten är positiva och 
visar att det går att reparera försurningsskador med kalkning. 

Riksdagen fattade med anledning av propositionen om en god livsmiljö 
beslut våren 1991 (prop. 1990/91:90, bet. 1990/9l:JoU30, rskr. 
1990/91:338) att införa ett nytt program för övervakning av tillståndet av 
miljön. Resurser motsvarande 75 miljoner kronor utöver tillgängliga medel 
avsattes för en treårsperiod. Naturvårdsverket har det övergripande an
svaret för miljöövervakningen. Verket har utarbetat ett förslag till natio
nellt miljöövervakningsprogram som har remissbehandlats under hösten 
1992. Programmet planeras genomföras under år 1993. Medel för det 
nationella miljöövervakningsprogrammet har jag beräknat under anslaget 
B 1. Enligt riksdagsbeslutet från år 1991 skall Naturvårdsverket fortsätta 
utbyggnaden av miljöövervakningen med att utarbeta riktlinjer för regional 
miljöövervakning som ett stöd för länsstyrelserna i deras arbete med 
miljöövervakning. Naturvårdsverket beräknar den totala kostnaden för 
utbyggnaden av den regionala miljöövervakningen till 75 miljoner kronor. 

Föredragandens överväganden 

Försurningen av mark och vatten är ett av våra allvarligaste miljöproblem. 
Nedfallet av försurande ämnen är alltjämt av betydande omfattning. 

Nästan 90% av nedfallet kommer från utlandet. 
Att fortsätta kalkningsverksamheten är nödvändig för att minska försur

ningens effekter. Omkalkningar bör ha fortsatt hög prioritet, bl.a. för att 
inte onyttiggöra tidigare insatser. Jag förordar också en viss uppbyggnad 
av kalkningsinsatserna i Norrlands inland och fjälltrakter. Tidigare i denna 
proposition har jag tagit upp frågan om att fr.o.m. 1 januari 1994 finansie
ra kalkningen genom omföring från den allmänna energiskatten till den 
särskilda skatten mot försurning eller genom införande av en särskild 
skatt/avgift mängden utsläppta kväveoxider. För kalkningsverksamheten 
fram till dess den nämnda finansieringen från kväveoxidutsläppen planeras 
träda i kraft den 1 januari 1994 bör 100 miljoner kronor anvisas under 
detta anslag. Stödet till det internationella försurningssekretariatet finan
sieras inom ramen för kalkningsverksamheten. 

Mot bakgrund av de bedömningar som 1990 års skogspolitiska kommitte 
har gjort kommer behovet av medel för skogsmarkskalkning att vara jäm
förelsevis begränsat de närmaste åren. Om kommittens förslag skall följas 
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fullt ut kan det på några års sikt bli aktuellt med större omfattning på 
verksamheten. Jag har erfarit att chefen för Jordbruksdepartementet har för 
avsikt att i annat sammanhang återkomma till regeringen i denna fråga. 
För budgetåret 1993/94 kan dock vissa begränsade medel under detta 
anslag användas även för skogsmarkskalkning. 

Arbetet med utbyggnaden av miljöövervakningsprogrammet bör enligt 
min mening fortsätta enligt tidigare riktlinjer. Miljöövervakningen är ett 
grundläggande instrument för ett framgångsrikt miljövårdsarbete i landet. 
Programmet skall beskriva tillståndet i miljön, bedöma hotbilder, lämna 
underlag för åtgärder och formulering av miljömål samt följa upp besluta
de åtgärder och lämna underlag för analys av olika verksamheters och 
utsläppskällors nationella och internationella påverkan på miljön. 

Resurserna för miljöövervakningen bör i enlighet med den nämnda 
miljöpropositionen från år 1991 för nästa budgetår ökas med 3,9 miljoner 
kronor. Härutöver beräknar jag ytterligare 10 miljoner kronor för utbygg
naden av det regionala miljöövervakningsprogrammet. Mot bakgrund av 
det nationella miljöövervakningsprogram som arbetats fram är det nu 
angeläget att på regional nivå få fram operativa program med mätdata från 
det nationella programmet i tillämpliga delar. Dessa program bör motsvara 
det statliga intresset på den regionala nivån och länsstyrelserna har ansvar 
för denna miljöövervakning. Den miljöövervakning som hittills bedrivits 
på regional nivå genom t.ex. den samordnade recipientkontrollen och vatten-
och luftvårdsförbunden bör samordnas med uppbyggnaden av det nya 

programmet. 
Chefen för Kommunikationsdepartementet har förordat att 3 600 000 

kronor överförs från Fiskeriverket till Sveriges meteorologiska och hy
drologiska institut (SMHI) för havsmätningar m.m. Dessa medel bör för
delas mellan SMHI, som utför mätningarna för egen och annans räkning, 
och Naturvårdsverket, som är beställare av vissa av dessa mätningar. 
Regeringen bör ge myndigheterna i uppdrag att redovisa förslag till hur 
fördelningen av medlen skall ske. Fördelningen bör sedan anges i myndig
heternas regleringsbrev för budgetåret 1993/94. Jag har i denna fråga 
samrått med chefen för Kommunikationsdepartementet. 

Svenska naturskyddsföreningen tillförs ytterligare 500 000 kronor för 
informationsinsatser genom en omfördelning inom anslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till miljöarbete för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

reservationsanslag på 143 584 000 kronor. 

B 3. Investeringar inom miljöområdet 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

108 503 796 
135 445 ()()() 
135 445 ()()() 

Reservation 10 040 742 
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Från anslaget betalas statens förvärv av värdefulla naturområden. De 
naturvårdsobjekt i statens ägo som förvärvas med medel från anslaget 
redovisas på naturvårdsfonden. Naturvårdsfonden förvaltas av Statens 
naturvårdsverk. 

Från anslaget betalas vidare ersättningar enligt naturvårdslagen 
(1964:822) samt 86 och 122 §§ byggnadslagen (1947:385) i lydelse intill 
den l januari 1965. Från anslaget kan lämnas bidrag till kommuner eller 
kommunala stiftelser för skydd av mark för naturvårdsändamål. Dessutom 
får anslaget användas för utrednings-, förhandlings- och 
värderingskostnader i samband med säkerställande av mark för 
naturvårdsändamål. 

Statens naturvårdsverk 

Myndigheten har inte funnit anledning att ompröva resursbehoven inom 
ramen för den planeringsram som fastställdes i samband med förra årets 
budget. Behovet anges till 135 445 000 kronor för budgetåret 1993/94. 

Verket har i särskild ordning redovisat ett ökat resursbehov för att slut
föra projektet Homborgasjöns restaurering. Behovet bedöms uppgå till 6 
500 000 kronor och orsakas bl.a. av fördyrade kostnader på grund av 
säkerhetskrav. 

Föredragandens överväganden 

Jag delar Naturvårdsverkets bedömning att arbetet med att säkerställa mark 
för naturvård även fortsättningsvis behöver bedrivas med en hög ambi
tionsnivå. Så är t.ex. omfattningen av den skyddade skogsarealen i form 
av naturreservat och nationalparker m.m. endast 0,3-0,5 % av den produk
tiva skogen nedanför fjällområdet. Det är enligt min bedömning en allt för 
liten areal för att klara skyddet av de arter och naturtyper som kräver en 
lång skoglig kontinuitet och inte klarar mänsklig påverkan i form av in
tensivt skogsbruk. 

Frågan om behovet av en ökad areal skyddad skogsmark har behandlats 
av den skogspolitiska kommitten i dess betänkande (SOU 1992:76) Skogs
politiken inför 2000-talet. Kommittens förslag kommer att behandlas i en 
proposition om skogspolitiken som regeringen avser förelägga riksdagen 
under våren 1993. 

De enligt Naturvårdsverket uppkomna oförutsedda kostnaderna för Hom
borgasjöns restaurering anser jag bör klaras inom ramen för tillgängliga 
resurser. 

Jag anser vidare att det är viktigt att Naturvårdsverket får goda möj
ligheter att teckna avtal om markförvärv. Vid särskilda behov bör därför 
verket kunna hemställa hos regeringen att utöver anslaget för budgetåret 
1993/94 få ikläda staten ekonomiska förpliktelser på högst 60 miljoner 
kronor för budgetåret 1994/95. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1993/94 ikläda 

staten ekonomiska förpliktelser i samband med förvärv av eller 
intrångsersättning i värdefulla naturområden som innebär åtaganden 
om högst 60 000 000 kronor för budgetåret 1994/95, 

2. till Investeringar inom miljöomrddet för budgetåret 1993/94 
anvisa ett reservationsanslag på 135 445 000 kronor. 

B 4. Miljöforskning 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 
anvisats ett reservationsanslag på 151 783 000 kronor. Anslaget bör be
handlas i den forskningspolitiska propositionen som kommer att föreläggas 
riksdagen i februari 1993. I avvaktan på denna proposition om forskning 
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 Miljöforskning 

för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 151 783 000 
kronor. 

B 5. Landskapsvårdande åtgärder 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

78 682 301 
247 250 ()()() 
250 000 000 

Reservation 210 599 876 

Anslaget används för bevarande av jordbruksmark av riksintresse för 
natur- och kulturmiljövården. Anslaget har sin bakgrund i riksdagens 
beslut om en ny livsmedelspolitik (prop. 1989/90: 146, bet. 
1989/90:JoU25, rskr. 1989/90:327) där miljömål fastställdes för jordbruket 
som bl.a. innebär att slå vakt om ett rikt och varierat odlingslandskap, att 
bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden och den biologiska 
mångfalden. Som en central del i reformen infördes en särskild land
skapsvårdsersättning. Den centrala administrationen av medlen sköts av 
Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet. Medlen 
fördelas som ersättning genom civilrättsliga avtal mellan staten (länssty
relserna) och enskilda jordbrukare för upprätthållen hävd av aktuella 
marker. Syftet är dels att bevara natur- och kulturvärden, dels att upp
rätthålla ett öppet landskap om detta är nedläggningshotat. Riksdagens 
beslut om livsmedelspolitiken innebar att ersättningen till landskapsvård 
skulle avsättas inom ramen för de 13,6 miljarder kronor som beräknades 
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för hela reformen. Beslut om anslagsnivåer har fattats av riksdagen (prop. 
1990/91:90, bet. 1990/9l:JoU30, rskr. 1990/91:338) för perioden 1990/91 
- 1992/93 om totalt 550 miljoner kronor fördelat på de tre åren med 100, 
200, resp. 250 miljoner kronor inkl. mervärdesskatt. Jordbruksutskottet 
anförde att stödet till viss del skulle betraktas som försöksverksamhet 
vilken skulle utvärderas. Storleken på anslaget under kommande år fick 
bedömas när närmare erfarenhet vunnits. 

Innevarande budgetår utgör det sista året av de tre första åren av syste
met. Den 20 december 1990 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att 
i samråd med Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet fortlöpande följa 
effekterna på miljön av den nya livsmedelspolitiken. I uppdraget ingick att 
utvärdera formerna för och omfattningen av systemet med 
landskapsvårdsersättning. 

Myndigheterna 

Naturvårdsverket har inkommit med en fördjupad anslagsframställning för 
anslaget B 5. Landskapsvårdande åtgärder. Myndigheterna har också in
kommit med den första rapporten med anledning av regeringsuppdraget om 
utvärdering av den nya livsmedelspolitikens miljöeffekter. 

Underlagsarbete 

Länsvisa bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturvärden 
har upprättats för att identifiera värdefulla områden, hur värdefulla dessa 
är och motiven bakom värderingen. Programmens primära syfte är att 
utgöra underlag för den fysiska planeringen, för samordning och styrning 
av statens olika former av ersättning och stöd för information till lantbru
kare och allmänhet samt för att tjäna som underlag vid prövning av om
ställningsärenden (omställningsstöd, anläggningsstöd, anmälan om att ta 
jordbruksmark ur produktion etc.). På basis av dessa program utarbetas ett 
kortsiktigt (tre år) åtgärdsprogram för direkta insatser, främst med land
skapsvårdsersättning och s. k. NOLA-stöd, dvs. stöd till områden med 
särskilt höga naturvärden. Arbetet med dessa program är slutfört på de 
flesta länsstyrelser. 

Administration 

I regeringens proposition om den nya livsmedelspolitiken bedömdes att, 
när lantbruksnämnderna från den 1 juli 1991 skulle komma att ingå i 
länsstyrelserna, lantbruksnärnndernas kompetens skulle komma att utnyttjas 
i verksamheten med landskapsvård. De resurser som länssty-relserna kan 
använda för administration m.m. inom ramen för anslaget blev av den an
ledningen små. Naturvårdsverket konstaterar att lantbruksenheternas perso
nal inte k'Unnat frigöras för att arbeta med landskapsvård på det sätt som 
förutsattes. Detta kan i sin tur till stor del bero på den stora arbetsbelast-
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ning som administrationen av omställnings- och anläggningsstöden har 
inneburit. 

Naturvårdsverket menar att erfarenheterna av verksamheten hittills visar 
att länsstyrelserna i ett uppbyggnadsskede behöver fä använda 7-10% av 
tilldelade medel för administration, information och utbildning, dvs. under 
de tre närmaste budgetAren. Därefter blir behovet av administrativa medel 
mindre. 

Uppföljning 

Det uppföljningsuppdrag som de centrala myndigheterna fått när det gäller 
att följa miljöeffekterna av den livsmedelspolitiska reformen har finansie
rats dels genom ett engångsanslag i samband med uppdraget, dels genom 
resurser som tillställts de centrala myndigheterna från anslaget för land
skapsvård. Naturvårdsverket hemställer att resurser för den centrala upp
följningen tilldelas i samma omfattning som tidigare, dvs. 2,65 miljoner 
kronor till Naturvårdsverket, 1, 75 miljoner kronor till Riksantikvarieäm
betet och 0,6 miljoner kronor till Jordbruksverket årligen ur anslaget till 
landskapsvårdande åtgärder. Därutöver kommer att krävas ca 1,5 miljoner 
kronor ur anslaget B 1 för budgetåret 
1993/94. 

Resultat 

Den 30 juni 1992 hade ca 5 400 avtal med årliga åtaganden om 97 miljo
ner kronor för landskapsvård ingåtts. Om man antar att majoriteten av 
dessa avtal har en löptid på fem år skulle detta motsvara ca 485 miljoner 
kronor under en femårsperiod. Avtalen omfattar en total areal på ca 
147 000 ha med en ungefärligt jämn fördelning mellan åker och naturlig 
betesmark. 

De lantbrukare som tecknat avtal är vanligen heltidsjordbrukare med 
lämplig driftsinriktning (betesdjur) i sin verksamhet. Ersättningarna i 
avtalen varierar med markslag och del av landet. För åker ligger nivåerna 
på 300-700 kronor per hektar och för naturbetesmark 900-1 500 kronor 
per hektar. Genomsnittskostnaden är ca 700 kronor per hektar. I de flesta 
fall har gården besökts vid avtalstecknandet och villkoren förhandlats 
mellan köpare och säljare, dvs. länsstyrelsen och lantbrukaren. 

Övriga förslag 

Ett ökat samarbete med kommunerna förespråkas för större effektivitet i 
arbetet med landskapsvård och NOLA-stöd. · 

Information om bevarandevärden ges direkt till brukaren för att hänsyn 
skall tas till natur- och kulturvärden. Jordbruksverket har tilldelats resurser 
för detta och inlett arbetet. 

Myndigheterna bedömer att det samlade ersättningsbehovet för land
skapsvård omfattar i storleksordningen 500 000-600 000 hektar betesmark 
och åker. Till grund för bedömningen ligger en mycket kraftig prioritering 
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mot de mest värdefulla områdena av nationellt intresse. För att skydda 
värden av regional och lokal karaktär krävs enligt verket ett engagemang 
från kommunernas sida. Naturvårdsverket äskar en höjning av anslaget till 
350 miljoner kronor för budgetåret 1993/94, 420 miljoner kronor för 
budgetåret 1994/95 och 500 miljoner kronor för budgetåret 1995/96. 

Föredragandens överväganden 

Inriktning 

Landskapsvården är en integrerad del av den livsmedelspolitiska reformen. 
Ersättningen för landskapsvård syftar till att bevara nationella natur- och 
kulturvärden som omställningen kan ge. 

Systemet med landskapsvårdsersättning är ett väl fungerande sätt att med 

en relativt begränsad ekonomisk insats från staten genom ersättning till 
aktiva brukare bevara de för samhället betydande natur- och kulturvärden 

som det svenska odlingslandskapet hyser. Det svenska odlingslandskapet är 

ett exempel på kollektiva värden som staten bör söka bevara genom inköp 
av tjänster. 

Systemet är så utformat och riktas mot sådana värden att jag bedömer 

det vara förenligt med EG:s regelverk genom att det uppvisar betydande 

likheter med det obligatoriska system som för närvarande byggs upp inom 
EG. 

De direkta avtalen ger förutsättningar för en positiv atmosfär mellan 
myndighet och brukare. De ger därmed en direkt möjlighet till en dialog 

om de natur- och kulturvärden som de intresserade brukarna kan vidmakt
hålla. 

Administration 

Större landskapselement med hela byar eller sammanhängande områden är 
föremål för ersättning genom ett samlat informations- och avtalsarbete. 
Därmed kan de administrativa kostnaderna hållas nere. Under uppbygg
nadsskedet krävs dock en viss administrativ insats. 

Uppbyggnadsskedet har varit mer arbetskrävande än som först kunde 
bedömas. Det har visat sig att de av riksdagen beslutade anslagsnivåerna 

inte kunde följas upp tillräckligt kraftfullt beroende på att de resursbehov 

som förutsattes för administration av systemets uppbyggnad underskatta

des. Behovet av att ta fram samlade regionala underlag för att långsiktigt 
prioritera insatserna försenade det konkreta avtalstecknandet under de 

första ett till två åren. Länsstyrelserna kunde inledningsvis endast teckna 
avtal inom områden där kunskaper om betydande natur- och kulturvärden 
redan fanns tillgängliga. Sammantaget har det inneburit att arbetet med 
avtalstecknandet har gått långsamt inledningsvis, men att det nu, efter att 

bevarandeprogrammen ligger färdiga i de flesta län, skjuter fart. Enligt 

vad jag har erfarit uppgick antalet avtal i september 1992 till ca 9 000, 

dvs. nästan en fördubbling sedan redovisningstillfället den 30 juni 1992. 
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För det närmast kommande budgetåret bör medel för administrativa 
insatser utgå i samma omfattning som tidigare. För de centrala verken 
bedömer jag att samma resurser som tidigare är nödvändiga för att genom
föra fortsatta insatser och den fortlöpande uppföljning som regeringen givit 
dem i uppdrag att göra samt för fortsatta informationsinsatser och särskilt 
stöd till vissa länsstyrelser. 

När anslagna medel är intecknade bör administrativa medel för uppfölj
ning och omsättning av avtal på länsstyrelserna inte kräva särskilda resur
ser i samma omfattning som nu. 

Framtida behov 

Jag gör följande bedömningar av de framtida insatserna för landskapsvård. 
Jag har i dessa frågor samrått med cheferna för Jordbruks-, Kultur- och 
Civildepartementen. 

Jag delar myndigheternas bedömning att en fortsättning av systemet med 
landskapsvård är nödvändig från både odlingslandskaps-, kultur- miljö- och 
naturvårdssynpunkt. Riksdagens och regeringens nationella mål och in
ternationella åtaganden att slå vakt om ett rikt och varierat odlingslandskap 
och dess natur- och kulturmiljövärden liksom den biologiska mångfalden 
förutsätter att dessa marker fortsatt nyttjas i jordbruket i så stor utsträck
ning som möjligt. 

Regeringen har för att förbereda Sveriges inträde i EG tillsatt en om
ställningskommission (Jo 1991:07) med uppdrag att utreda förutsättningar
na för det svenska jordbrukets inträde i EG. I uppdraget ingår att pröva 
olika former av ersättningar och stöd till jordbruket, bl.a. ett arealstöd, 
och i det sammanhanget bedöma hur systemet med landskapsvård skall 
ingå i den svenska jordbrukspolitiken. 

Som statsmakterna angivit i samband med beslutet den livsmedelspoli
tiska reformen är systemet med ersättning för landskapsvårdande insatser 
att ses som ett permanent inslag i den svenska jordbrukspolitiken bl.a. för 
att säkra ett långsik1igt engagemang och förtroende från brukarsidan. 

Som jag redogjort för uppvisar det nuvarande systemet stora likheter 
med det system som byggs upp inom EG. Vid ett eventuellt inträde i EG 
bedömer jag att denna typ av system måste bibehållas. Eventuellt kan for
merna komma att behöva förändras till viss del. Detta får bl.a. Omställ
ningskommissionens analys utvisa. 

Mot bakgrund av ovanstående anser jag att det nu endast bör anvisas 
medel för ett budgetår. Med hänsyn till att avtalstecknandet först under det 
senaste året kommit i gång på allvar bedömer jag det också befogat att inte 
nu höja anslagsnivån. 

I fråga om administrativa resurser bör en oförändrad nivå gälla för 
budgetåret 1993/94. Det innebär 8,4 miljoner kronor till länsstyrelserna 
och 5 miljoner kronor till de berörda centrala verken motiverat av länsstyr
elsernas uttalade behov samt av behovet av en fortsatt uppföljningsverk

samhet centralt, informations- och utbildningsinsatser och behovet av riktat 
stöd till vissa länsstyrelser. Jag bedömer att ytterligare insatser på natur
vårdsområdet också kan komma till stånd med arbetsmarknadspolitiska 
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medel. Jag har i denna fråga samrått med chefen för Arbetsmarknadsde
partementet. 

Behovet av medel för budgetåret 1993/94 beräknar jag mot denna bak
grund till 250 miljoner kronor. Den fortsatta anslagsnivån och finansiering
en får bedömas på grundval av berörda myndigheters erfarenheter och 
Omställningskommissionens förslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Landskapsvllrdande <ltgärder för budgetårdet 1993/94 anvisa 

ett reservationsanslag på 250 000 000 kronor. 

B 6. Sanering och återställning av miljöskadade områden 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

19 770 821 
19 880 000 
19 880 000 

Reservation 41 595 720 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1990/91:90, bet. 1990/91: JoU30, 
rskr. 1990/91:338) skall anslaget i huvudsak användas till genomförande 
av ett femårigt program för sanering och återställning av miljöskadade om
råden. En fortsättning av programmet efter budgetåret 1995/96 skall 
föregås av en utvärdering mot slutet av femårsperioden. 

Statens naturvårdsverk 

Statens naturvårdsverk begär i sm förenklade anslagsframställning för 
budgetåret 1993/94 att 19 880 000 kronor anvisas till anslaget Sanering 
och återställning av miljöskadade områden. 

Föredragandens överväganden 

Naturvårdsverkets inledda arbete för sanering och återställning av miljö
skadade områden bör fortsätta i enlighet med den inriktning och det pro
gram som riksdagen har lagt fast. 

Anslaget bör därför tillföras medel för budgetåret 1993/94 i enlighet med 
Naturvårdsverkets framställning. 

Hemställan 

I ag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sanering och <lterställning av miljöskadade omrluten för 

budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 
19 880 000 kronor. 
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B 7. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

16 982 ()()() 
18 155 ()()() 
18 460 ()()() 

Koncessionsnämnden för miljöskydd är en central förvaltningsmyndig-het 
med huvudsaklig uppgift att pröva frågor rörande miljöfarlig verksamhet 
enligt miljöskyddslagen (1969:387). Nämnden bereder vidare vissa frågor 
åt regeringen enligt naturresurslagen (1987: 12) och har vissa uppgifter som 
besvärsinstans enligt bilavgaslagen (1986: 1386). 

Koncessionsnämnden har fr.o.m. budgetåret 1991/92 ramanslag med 
treårig budgetram för perioden 1991/92-1993/94. Budgetramen för denna 
treårsperiod har fastställts till 51 735 000 kronor i 1990 års prisläge. 

Koncessionsnämnden hemställer i sin förenklade anslagsframställning om 
ett ramanslag om 18 460 000 kronor för budgetåret 1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande md/ 
Målet för Koncessionsnämndens verksamhet är att ärenden inom 
nämndens verksamhetsområde skall hanteras rätt, snabbt och ända
målsenligt samt med hänsyn till rättssäkerhetens krav. 

Resurser 
Ramanslag 1993/94 

Resultatbedömning 

18 460 000 kronor. 

Nämnden har i sin årsredovisning för budgetåret 1991/92 lämnat en resul
tatredovisning. Nämnden har i denna redovisat hur de interna arbetsfor
merna kan utvecklas. Förslagen förutsätter att regeringen föreskriver om 
ändringar i nämndens instruktion. 

Nämnden har under budgetåret 1992/93 även påbörjat försök med ett 
nytt system för prestationsuppföljning. Min bedömning är att systemet på 
sikt kan ge tillfredsställande infonnation om nämndens resultat. Jag förut
sätter därför att nämnden fullföljer utvecklingen av det nya systemet. 

Slutsatser 

Den pågående översynen av miljölagstiftningen kan på sikt leda till för
ändringar av Koncessionsnämndens verksamhet. 
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Vid beräkningen av ramanslaget för budgetåret 1993/94 har jag i övrigt Prop. 1992/93:100 
utgått från att verksamheten skall kunna bedrivas med i princip oförändra- Bil. 15 
de resurser. 

Regeringen bör under våren 1993 ta ställning till förslaget om föränd
ringar i Koncessionsnämndens instruktion. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfiöden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. Nämnden kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 
att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit i Riks
gäldskontoret. 

Anslaget för Koncessionsnämnden har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för bud
geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. l Statsbud
geten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas 
till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisa
de riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till KoncessionsnämndenfiJr miljöskydd för budgetåret 1993/94 

anvisa ett ramanslag på 18 460 000 kronor. 

Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionen är enligt sin instruktion central förvaltningsmyndig
het för ärenden om hälso- och miljörisker med kemiska produkter i den 
mån frågorna inte handläggs av någon annan myndighet. 

Kemikalieinspektionens verksamhet finansieras genom de avgifter som 
betalas enligt förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel och enligt 
förordningen (1989:216) om kemikalieavgifter. Dessutom finansieras viss 
verksamhet vid inspektionen genom miljöavgifter på bekämpningsmedel 
och handelsgödsel. 

Kemikalieinspektionen har för budgetåret 1993/94 lämnat en förenklad 
anslagsframställning. Kemikalieinspektionens verksamhetsplanering utgår 
från vad riksdag och regering har angett om verksamhetens inriktning och 
resursram för treårsperioden 1991192-1993/94. Inspektionen begär därför 
inga ytterligare medel för budgetåret 1993/94 än de som redan angivits i 
beslutet inför treårsperioden. Treårsbeslutet innebär att inspektionen för 
budgetåret 1993/94 skall utöka sin budget med 500 000 kronor. 

Kemikalieinspektionen anmäler frågan om svenskt värdskap för det vid 
FN:s konferens om miljö- och utveckling i Rio de Janeiro beslutade "lnter
governmental Chemicals Safety Forum". Detta forum skall hålla ett första 
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möte under år 1993. En förfrågan har ställts från Världshälsoorganisa
tionen (WHO) om den svenska regeringen vill åta sig värdskapet vid denna 
konferens. Syftet är att upprätta en handlingsplan för att uppnå de mål för 
kemikaliekontrollen som formulerats i Agenda 21. Det gäller bl.a. att 
fördela ansvaret och arbetet mellan olika berörda internationella organisa
tioner och olika länder. Kemikalieinspektionen saknar i sin budget medel 
för att bekosta en sådan konferens men är beredd att med personella resur
ser delta i den vidare utvecklingen och planeringen av konferensen. 

Kemikalieinspektionen har vidare, enligt regeringens direktiv, överläm
nat en rapport om forskning på kemikalieområdet. I rapporten pekas på ut
ökade behov av forskning och utbildning på vissa områden. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mdl 
Det finns inte skäl att förändra de övergripande mål som har angetts 
för treårsperioden 1991192-1993/94. 

Resurser 
Anslag 1993/94 
B 8. Kemikalieinspektionen, anslag 1 000 kronor 
B 9. Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen, 
reservationsanslag 10 426 000 kronor. 

Slutsatser 

Kemikalieinspektionens resultat för budgetåret 1991/92 har inte gett mig 
anledning att föreslå någon förändring av den redan fastställda inriktningen 
av verksamheten. 

Vidare anser jag att ett svenskt värdskap för det första internationella 
kemikalieforum (Intergovernmental Chemicals Safety Forum) innebär att 
Sveriges möjligheter att påverka utvecklingen och inriktningen av det 
internationella kemikaliesäkerhetsarbetet ökar. Jag har beräknat vissa 
medel för ett svenskt värdskap under budgetåret 1993/94 för denna kon
ferens under anslaget A 2. 

Prop. 1992/93: I 00 
Bil. 15 

87 



Resultatbudget (1 000-tal kronor) 

KOSTNADER 
Produktkoru roll 
1. Tillsyn m. m. 
2. Särskilda 

undersökningar 

Bekämpningsmede/skoruro/l 
3. Förhandsgranskning 
4. Särskilda 

undersökningar 
5. Särskilda projekt 

Summa 

INTÄKTER 
Kemikalieavgifter 
Bekämpningsmedelsavgifter 
Från miljöavgifter på 
bekämpningsmedel och 
handelsgödsel (anslaget 
B 9) 

Summa 

Anslag 

B 8. Kemikalieinspektionen 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

61 294 503 
1 000 
1 000 

1992/93 1993/94 

33 846 35 956 

8 976 9 404 

8 493 8 895 

1 679 1 754 
10 426 10 426 

63 420 66 435 

42 822 45 360 
10 172 10 649 

10 426 10 426 

63 420 66 435 

Anslaget används till Kemikalieinspektionens verksamhet. Medel för in
spektionens arbete med särskilda projekt inom bekämpningsmedelskon
trollen anvisas under anslaget B 9. 

Jag har vid min beräkning av Kemikalieinspektionens kostnader utgått 
från den ram för treårsperioden 1991192-1993/94 som redovisades i den 
miljöpolitiska propositionen våren 1991 (prop. 1990/91:90, bet. 
1990/9l:JoU30, rskr. 1991192:338). 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfiöden samt presenterat den 
modell som bör tillämpas. Kemikalieinspektionen kommer fr.o.m. 
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budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto 
med kredit i Riksgäldskontoret. 

Anslaget för Kemikalieinspektionen har budgeterats utan hänsyn till de 
tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på 
lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsfonnen för Statshälsan, 
övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för bud
geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1 Statsbud
geten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas 
till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisa
de riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kemikalieinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisa ett an 

slag på 1 000 kr. 

B 9. Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

10 4 2 6 ()()() 
10 4 26 ()()() 

Under detta anslag anvisas medel till Kemikalieinspektionen för särskilda 
projekt inom bekämpningsmedelskontrollen. Med hänvisning till treårsbe
slut för Kemikalieinspektionen och till vad jag just anfört beräknar jag 
anslaget till 10 426 000 kronor, vilket innebär oförändrade resurser. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda projekt inom bek/Jmpningsmede/skontrollen för bud

getåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 10 426 000 kronor. 

B 10. Visst internationellt miljösamarbete 

1991/92 Utgift 39 408 4971 

1992/93 Anslag 38 507 0001 

1993/94 Förslag 38 687 000 
1 Anslagen Bidrag till Förenta nationernas miljöfond och Visst internationellt miljösamarbete 

Anslaget disponeras för utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio
nella organisationer och för internationellt samarbete inom miljöområdet. 
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Det internationella miljöarbetet har stor betydelse för att åstadkomma en 
förbättrad miljö i vår omvärld och i vårt land. 

Förenta nationernas miljöfond inrättades genom beslut av 1972 års 
generalförsamling för att inom ramen för FN:s miljöprogram (UNEP) 
helt eller delvis finansiera kostnaderna för nya miljövårdsinitiativ inom 
FN:s olika organ. Fondens användning står under överinseende av FN:s 
miljöstyrelse. Bidraget till miljöfonden bör för nästa budgetår uppgå till 
oförändrat belopp på 22 miljoner kronor. 

En fortsatt intensiv aktivitet förväntas inom UNEP. FN:s konferens om 
miljö och utveckling i Rio de Janeiro gav UNEP en förstärkt roll för att 
främja miljöarbetet i hela FN-systemet. 

Det internationella marina miljöskyddsarbetet fortsätter med stor akti
vitet. Ett ökat maritimt miljösamarbete förväntas för att genomföra åt
gärdsprogrammet för Östersjön som behandlades vid ett miljöminister
möte i april 1992. Ar 1994 kommer Sverige att anordna Oslo- och 
Pariskommissionernas årliga möten. Medlemsavgifterna till Helsingfors-, 
Paris- och Oslo-kommissionerna betalas från detta anslag. 

Från anslaget bekostas medlemsavgiften till den internationella natur
vårdsunionen (IUCN) samt kostnader för deltagande vid möten inom 
unionen. I slutet av november 1993 kommer den 19:e generalförsam
lingen att sammanträda i Argentina. 

Arbetet med konventionen om långväga gränsöverskridande luftförore
ningar fortsätter. Ett nytt svavelprotokoll, som skall vara färdigförhandlat 
1993, är av speciell vikt för att motverka det försurande nedfallet i 
Sverige. Sverige har nyligen ratificierat protokollet om flyktiga organiska 
ämnen. 

För tillämpningen av den svensk-finska gränsälvsöverenskommelsen 
från år 1971 finns en ständig kommission. Sveriges bidrag till kom
missionens verksamhet belastar anslaget. 

Miljösamarbetet inom ramen för Nordiska ministerrådet har intensifie
rats under de senaste åren. Sverige kommer att inneha ordförandeskapet i 
ministerrådskretsen under perioden mars 1993 - mars 1994. 

Ökade insatser förutses för deltagande inom ramen för ERS-samarbetet. 
Sveriges har gjort framställning om deltagande i Europeiska miljöbyrån. 

Medelsbehoven för klimatsamarbetet kommer att öka under budgetåret 
1993/94. Kostnader kommer att uppkomma för att driva det tillfälliga 
sekretariatet inom ramen för klimatkonventionen samt bidrag till UNEP:s 
program för information i klimatfrågan och bidrag till den mellanstatliga 
panelen om klimatförändringar (IPCC). 

Parterna till Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och 
Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ownskiktet har etablerat 
en fond för att finansiera den fortsatta verksamheten. Det svenska bidra
get till denna fond liksom kostnader för deltagande i möten betalas från 
anslaget. 

Arbetet med konventionen om biologisk mångfald inleds redan nu med 
att bygga upp samarbetet mellan de stater som signerat konventionen. 
Kostnader för resor och för det interimistiska arbetet, bl.a. bidrag till 
upprättande av ett sekretariat, betalas från anslaget. 
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Kostnader för resor till möten med anledning av konventionen om 
gränsöverskridande transporter av miljöfarligt avfall och det svenska 
bidraget till konventionens sekretariat betalas från anslaget. 

Vidare bekostas från anslaget deltagande och medlemsavgifter till 
följande konventioner: handel med utrotningshotade djur och växter, 
skydd av vandrande arter av vilda djur, skydd av Europas vilda djur och 
växter samt naturliga boplatser, skydd av våtmarker, internationella 
valfångstkommissionen, den s.k. krillkonventionen om Antarktis, 
miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget samt konventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. 

Från anslaget lämnas bidrag till vissa ideella miljöorganisationers 
internationella verksamhet. 

Under anslaget betalas vissa kostnader för bilateralt miljösamarbete. 
Under anslaget föreslås ett bidrag till vissa kostnader för Sveriges 

deltagande i internationellt standardiseringsarbete inom miljöområdet. 
Sammanfattningsvis föreslås att anslaget Bidrag till Förenta nationernas 

miljöfond och anslaget Visst internationellt samarbete slås samman. 
Vidare överförs 180 000 kronor från anslaget Bidrag till internationellt 
samarbete kring den byggda miljön m.m. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Visst internationellt miljösamarbete för budgetåret 1993i94 

anvisa ett förslagsanslag på 38 687 000 kronor. 

B 11. Stockholms internationella miljöinstitut 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 
anvisats ett reservationsanslag på 25 miljoner kronor. Anslaget kommer 
att behandlas i den forskningspolitiska proposition som kommer att 
föreläggas riksdagen i februari 1993. I avvaktan på denna proposition bör 
anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Stockholms in

ternationella mi/jöinstitur för budgetåret 1°993/94 beräkna ett reser
vationsanslag på 25 000 000 kronor. 
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B 12. Forskning för ett avfallssnålt samhälle: 
Avfallshantering 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 
anvisats ett reservationsanslag på 17 199 000 kronor. 

Inom regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inrikt
ningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på 
att en proposition i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under februari 
1993. 

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp 
med oförändrat belopp. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Forskning flJr 

ett aifal/ssnålt samhtil/e: Avfallshantering för budgetåret 1993/94 be
räkna ett reservationsanslag av 17 199 000 kronor. 
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C. Strålskydd, kärnsäkerhet m.m. 

C 1. Statens strålskyddsinstitut 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

71 968 ()()(} 
7 4 2 04 ()()(} 
80 392 ()()(} 

Statens strålskyddsinstitut har för budgetåret 1993/94 lämnat en för
enklad anslagsframställning. 

Strålskyddsinstitutet begär 3 miljoner kronor för att bibehålla ambi
tionsnivån på beredskapsforskningen. Samma belopp har för innevarande 
budgetår tilldelats institutet via tolfte huvudtiteln, anslaget F 10. 
Energi forskning. 

Strålskyddsinstitutet är för närvarande lokaliserade i två skilda byggna
der och planerar att genomföra en ombyggnad för att samla verksam
heten. För att finansiera ombyggnaden i samband därmed begär institutet 
att låneramen för budgetåret 1993/94 höjs med 8 miljoner kronor. 

Vidare begär Strålskyddsinstitutet 700 000 kronor som engångsan
visning för att under en övergångsperiod bidra till finansieringen av en 
expert vid IAEA i Wien för frågor om omhändertagande av förbrukade 
strålkällor i utvecklingsländer. 

I en kompletterande anslagsframställning (den 8 maj 1992) avseende 
forskningsverksamheten har Strålskyddsinstitutet beskrivit bl.a. de 
problem som är förknippade med strålskyddsforskningen i landet. För att 
skapa bättre förutsättningar för strålskyddsforskningen föreslår institutet 
att ansvaret för all strålskyddsforskning i landet läggs på institutet och att 
institutet för detta ändamål för budgetåret 1993/94 tilldelas l miljon 
kronor. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mtll 
Det finns inte skäl att förändra de övergripande mål för verksam
heten som gäller för treårsperioden 1992/93-1994/95. 

Resurser 
1993/94 
C 1. Statens strålskyddsinstitut, ramanslag 80 392 000 kronor. 
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Slutsatser 

Jag anser att det är viktigt att den satsning på forskningskompetensen 
inom kärnkraftsberedskapen som påbörjades budgetåret 1992/93 fullföljs. 
Strålskyddsinstitutet bör därför via anslaget C 1 tillföras 3 miljoner kro
nor för vardera budgetåren 1993/94 och 1994/95 för beredskapsrelaterad 
forskning. Satsningen finansieras genom höjda avgifter som betalas av 
kärnkraftsföretagen enligt förordningen (1976:247) om vissa avgifter till 
Statens strålskyddsinstitut. 

Strålskyddsinstitutet har för innevarande år fått sin låneram i Riksgälds
kontoret höjd med 2 miljoner kronor för att kunna finansiera ombyggna
den av institutets lokaler. Jag anser att denna utökade låneram bör vara 
kvar även budgetåret 1993/94. 

För att garantera kontinuitet i arbetet med att omhänderta strålkällor i 
utvecklingsländer anser jag att institutet bör tillföras 700 000 kronor som 
engångsbelopp för att bidra till kostnaderna för en tjänst i IAEA. 

Med det underlag som finns i dag kan jag inte tillstyrka att ansvaret för 
all strålskyddsforskning i landet läggs på Strålskyddsinstitutet. Frågan är 
angelägen och jag har därför för avsikt att senare i samråd med chefen 
för Socialdepartementet föreslå regeringen att en utredning tillsätts med 
syfte att bedöma var huvudansvaret för strålskyddsforskningen skall 
ligga. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfiöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Institutet kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit 
i Riksgäldskontoret. 

Anslaget för Statens strålskyddsinstitut har budgeterats utan hänsyn till 
de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån 
på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshäl
san, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare 
denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1 Statsbud
geten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att 
ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt 
de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade 
beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens strålskyddsinstitut för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

ramanslag på 80 392 000 kronor. 
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Statens kärnkraftinspektion 

Statens kärnkraftinspektion (SKI) är central förvaltningsmyndighet med 
uppgift att övervaka dels säkerheten vid kärnteknisk verksamhet, dels 
genomförandet av den forskning och utveckling och det program för bl.a. 
sådana frågor som avses i 11 och 12 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet. Dessutom skall SKI handlägga vissa finansieringsfrågor på 
kärnavfallsområdet. 

SKI:s verksamhet skall inriktas på att 
- hög säkerhet uppnås i svensk kärnteknisk verksamhet och att i detta 

syfte ta initiativ till säkerhetshöjande åtgärder, 
- Sveriges internationella åtaganden på det kärntekniska området uppfylls, 
- kärnavfall slutförvaras på ett säkert sätt, 
- tillräcklig bredd uppnås i industrins forsknings- och utvecklingsverk 

samhet avseende slutförvaring av använt kärnbränsle, 
- beslutsfattare och allmänhet är väl informerade om kärnteknisk risk och 

säkerhet samt om omhändertagande och slutförvaring av använt kärn
bränsle. 

I prioriteringen av myndighetens uppgifter skall den säkerhetsmässiga 
betydelsen vara avgörande. Även de uppgifter som följer av Sveriges 
internationella åtaganden skall beaktas. 

I sin förenklade anslagsframställning framför SKI att sedan SKI inläm
nat sin fördjupade anslagsframställning i augusti 1991 har riksdagen 
beslutat om förändringar i den statliga organisationen inoin kärnavfalls
området. Riksdagens beslut (prop. 1991/92:99, bet. 1991/92:NU22, rskr. 
1991/92:226) innebär att Statens kärnbränslenämnd har upphört och att 
dess uppgifter i allt väsentligt överförts till SKI. De nya uppgifterna 
tillsammans med den resursram SKI tilldelats medför att SKI ser sig 
föranledd att föreslå vissa förändringar i verksamhetens inriktning in
nebärande nedprioriteringar på några områden. 

Inom huvudprogrammet Reaktor- och kärnämnessäkerhet föreslår SKI 
bl.a. beträffande programmet för Återkommande säkerhetsgranskning 
(ASAR) att SKI:s granskning av kraftföretagens underlag till ASAR görs 
något mera selektivt och att rapporteringen till regeringen görs enklare 
och mindre tekniskt detaljerad. 

SK.I föreslår också en fortsatt medverkan i OECD:s Haldenprojekt men 
med ett tyngre ekonomiskt ansvar för kraftindustrin. 

Inom huvudprogrammet Kärnavfallssäkerhet föreslår SKI att stödet till 
oberoende inhemsk kompetens för studier och granskning av allsidigheten 
i Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) forskningsprogram vad gäller 
alternativa slutförvarsmetoder minskas i förhållande till tidigare ambi
tionsnivå. 

Inom huvudprogrammet Information föreslås att ett tidigare planerat 
informationspaket avsett för skolorna genomförs med betydligt sänkt 
ambitionsnivå. 

SKI redovisar även behov av nedprioritering av vissa internationella 
engagemang som en följd av det uppdrag SKI fått att samordna de sven-
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ska insatserna till stöd för ökad säkerhet vid kärnkraftverken i Östeuropa 
och det forna Sovjetunionen. 

Finansieringsfnlgor 

SK.I har sedan den 1 juli 1992 från förutvarande Statens kärnbränsle
nämnd övertagit nämndens verksamhet avseende förvaltning av inbetalade 
avgifter m.m. enligt lagen (1981:669) om finansiering av framtida ut
gifter för använt kärnbränsle m.m. (finansieringslagen). 

Av redovisningen för år 1991 framgår att inbetalade avgifter uppgick 
till sammanlagt 1 391 miljoner kronor (1 236 miljoner kronor 1990). 
Utbetalade ersättningar uppgick till 310 miljoner kronor (481 miljoner 
kronor). Ränteintäkterna uppgick till 878 miljoner kronor (829 miljoner 
kronor) och överskottet av förvaltningen 1 950 miljoner kronor (1 572 
miljoner kronor). Behållningen den 31 december 1991 var 9 707 miljoner 
kronor (7 757 miljoner kronor). 

Föredragandens överväganden 

Sammarifattning 

Övergripande mtl/ 
Det har inte funnits skäl till att förändra den övergripande verksam
hetsinriktning som gäller för treårsperioden 1992/93-1994/95. 

Resurser 
Ramanslag 1993/94 
Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader 59 929 000 kro
nor 
Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning 68 360 000 
kronor 

Resultatbedömning 

Jag delar i stort SKI:s bedömningar vad gäller de hittillsvarande erfar
enheterna av verksamheten. 

Slutsats 

De av SK.I föreslagna nedprioriteringarna bör enligt min bedömning 
kunna genomföras inom ramen för de riktlinjer för SKI:s verksamhet 
som lades fast i proposition 1991/92:99 om vissa anslagsfrågor för bud
getåret 1992/93 samt om ändringar i den statliga organisationen på kärn
avfallsområ.det. Dessa riktlinjer bör därför gälla även för budgetåret 
1993/94. 
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Anslag 

C 2. Statens kämkraftinspektion: Förvaltningskostnader 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

45 208 ()()() 
56 128 ()()() 
59 929 ()()() 

C 3. Statens kämkraftinspektion: Kämsäkerhetsforskning 

1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

51 2 72 ()()() 
65 105 ()()() 
68 360 ()()() 

Jag har vid min beräkning av Kämkraftinspektionens kostnader utgått 
från den ram för treårsperioden 1992/93-1994/95 som redovisades i 
propositionen om vissa anslagsfrågor för budgetåret 1992/93 samt om 
ändringar i den statliga organisationen på kämavfallsområdet våren 1991 
(prop. 1991/92:99, bet. 1991/92:NU22, rskr. 1991/92:226). 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfiöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. Inspektionen kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit 
i Riksgäldskontoret. 
Anslaget för Statens kämkraftinspektion har budgeterats utan hänsyn till 
de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån 
på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshäl
san, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för 
budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidiga
re denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1 Stats
budgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att 
ställas till Kärnkraftinspektionens disposition kommer slutligt att faststäl
las enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu 
budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Statens kämkraftinspektion: Förvalmingskosmader för bud

getåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 59 929 000 kronor, 
2. till Statens kämkraftinspek!ion: Kämsäkerhetsforskning för bud

getåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 68 360 000 kronor. 
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C 4. Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet 
m.m. 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1992/93 Förslag 

17583000 
20 015 ()()() 
19 360 ()()() 

Från anslaget betalas kostnader för deltagande i internationellt samarbete 
på kärnenergiområdet, såsom Sveriges reguljära medlemsavgift i Interna
tionella Atomenergiorganet (IAEA), bidraget till IAEA:s Technical Assis
tance and Cooperation Fund samt kostnader i samband med övrigt in
ternationellt kärnsäkerhetssamarbete. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår under detta anslag till 
19 360 000 kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Visst internationellt samarbete ifrdga om kämsäkerhet m.m. 

för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 19 360 000 
kronor. 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 15 

98 



D. Fastighetsdataverksamheten 

Allmänt 

Genom den pågående fastighetsdatarefonnen byggs ett nytt, för land och 
stad enhetligt, ADB-baserat fastighetsdatasystem upp. Systemet ersätter 
de manuella fastighets- och inskrivningsregistren. En försöksverksamhet i 
Uppsala län påbörjades år 1971. Systemet togs där i bruk med rättsver
kan den 1 januari 1976. Refonnarbetet har sedan genomförts i femåriga 
etapper. Reformen beräknas kunna avslutas under hösten 1995. 

Hittills har ca 3, 7 miljoner fastigheter anslutits till fastighetsdatasyste
met, vilket motsvarar ca 85 % av landets fastighetsbestånd. Systemet 
återstår att föra in i Jönköpings, Kronobergs, Gotlands och Blekinge län 
samt i delar av Kopparbergs, Västerbottens och Norrbottens län. Upp
gifter om planer och bestämmelser, koordinater samt tax.eringsuppgifter 
finns dock redan i dag tillgängliga via terminal för hela landet. 

Organisation m.m. 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) har ansvaret för genomförandet 
av fastighetsdatarefonnen i samverkan med främst Domstolsverket och 
Statens lantmäteriverk. 

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. CFD bedriver också en omfattande uppdrags
verksamhet. 

Verksamheten är i huvudsak förlagd till Gävle och sysselsätter där ca 
180 personer. I Kiruna och Ronneby finns enheter för utvecklingsverk
samhet m.m. med tillsammans ca 20 anställda. 

Under år 1992 inrättades vid CFD ett utvecklingsråd för behandling av 
utvecklingsfrågor av betydelse för kommunerna. 

Treårsbudgetperioden 1993/94-1995/96 

CFD har kommit in med en fördjupad anslagsframställning. Framställ
ningen med budgetförslag avser budgetåren 1993/94-1995/96. Inför 
denna treårsperiod erhöll nämnden myndighetsspecifika direktiv. Enligt 
direktiven skulle CFD i en rapport särskilt redovisa hur arbetet med 
fastighetsdatareformen bör avvecklas. CFD sku.lle även analysera möjlig
heterna att avveckla systemet med kostnadsfria terminaler för registe
rmyndighetema. Vidare fick CFD i uppdrag att utreda om i första hand 
driften av fastighetsdatasystemet kan finansieras direkt genom intäkter 
från utlämnandet av information från systemet. CFD skulle slutligen ge 
en sammanfattande bild av aktuella utvecklingsprojekt rörande fastighets-
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datasystemet och vilka effekter de kan fä för CFD och samhället i övrigt 
under den här aktuella treårsperioden. 

CFD lämnade sin rapport till regeringen i mars 1992. Rapporten har av 
regeringen remitterats till närmast berörda myndigheter och organisatio
ner. Rapporten med remissvar har därefter legat till grund för nämndens 
fördjupade anslagsframställning. När det i det följande hänvisas till 
CFD:s förslag avses rapporten och den fördjupade anslagsframställningen 
sammantagna. 

Utöver vad som föranleds av CFD:s rapport och fördjupade anslags
framställning behandlas i det följande också frågor om komplettering av 
fastighetsdatasystemet med byggnadsidentiteter och om fastighetsdata
systemets datorstruktur. 

Centralnämnden för fastighetsdala 

CFD ser som sin viktigaste uppgift att på ett effektivt sätt betjäna alla 
som med CFD:s och fastighetsdatasystemets hjälp kan modernisera, 
förenkla och förbilliga sin verksamhet. Det är utifrån denna utgångspunkt 
som nämnden anser att målen för CFD:s verksamhet skall formuleras. 
CFD föreslår att fastighetsdatareformen skall fullföljas i enlighet med 
tidigare fattade beslut samt att de internationella frågorna skall ges hög 
prioritet. 

Resultatanalysen visar enligt CFD att resultatet väl svarar mot uppsatta 
mål. Kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar är stora i använ
darnas verksamheter. CFD hänvisar vidare till en under åren 1985 och 
1986 av Domstolsverket, CFD och Lantmäteriverket genomförd kart
läggning av de ekonomiska effekterna av fastighetsdatareformen och en 
senare av Statskontoret genomförd utvärdering av fastighetsdatasystemet. 
I dessa genomlysningar konstaterades enligt CFD stora besparingar i 
personalkostnader inom delar av domstolarnas och lantmäteriets verksam
heter. I övrigt konstaterades andra effekter i form av räntevinster i skat
teuppbörden samt hos användarna bl. a. bättre tillgång till aktuell och 
korrekt information samt kortare handläggningstider vid inskrivnings
myndigheterna. Antalet användare har under den senaste femårsperioden 
tiodubblats och tillgängligheten och servicenivån mot användarna har i 
huvudsak varit bra. Kostnaden för registeröverföringen har minskat kraf
tigt och verksamheten har följt fastställd tidsplan. Drift- och underhålls
kostnaderna har också minskat. 

CFD lämnar följande redovisning av de särskilda uppdragen. 
Enligt CFD berörs 35 personer av avvecklingen av reformarbetet. Av

vecklingen beräknas kunna ske utan att personal friställs. CFD beräknar 
att nya uppgifter kommer att sysselsätta berörd personal. Vissa om.skol
ningsinsatser för den dataregistrerande personalen kan dock bli nödvän
diga. 

CFD föreslår att nämnden även fortsättningsvis i normalfallet tillhanda
håller terminaler åt registermyndigheterna. CFD avvisar dock inte andra 
lösningar som uppfyller de funktionskrav som måste ställas. 
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CFD förordar att den nuvarande finansieringsprincipen för nämndens 
verksamhet behålls tills vidare. Finansiering sker i dag med anslagsmedel 
som motsvarar en del av expeditionsavgifterna vid de allmänna domsto
larna. CFD anser att flera faktorer motiverar detta ställningstagande. 
Osäkerhet råder bl.a. om utvecklingen av intäkterna från gravationsbe
visen liksom om priskänsligheten hos fastighetsdatasystemets kunder. Det 
är också enligt CFD viktigt att finansieringsprinciperna ligger fast under 
långa tidsperioder. 

CFD bedömer att en utvidgad användning av fastighetsdatasystemet ger 
förutsättningar för stora rationaliseringsmöjligheter inom såväl offentlig 
som privat verksamhet. Störst betydelse framöver har enligt CFD etable
ringen av ett basregister över byggnader, ökad samordning mellan fastig
hetsdatasystemet och fastighetstaxeringen samt rationaliseringar på pant
rättsområdet och inom inskrivningen. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mtll 

För den kommande treårsperioden skall följande övergripande mål 
gälla för den verksamhet som CFD ansvarar för. 

CFD skall medverka till att rationalisera och minska kostnaderna 
för hanteringen och användningen av fastighetsdata inom olika verk
samhetsområden. 

Resurser 
1993/94 

D l. Förvaltningskostnader för Centralnämnden för fastighetsdata, 
ramanslag, 103 012 000 kronor. 
D 2. Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för fastighetsdata, 
anslag, 1 000 kronor. 

P/aneringsram 

D 1 
02 

1993/94 

103 012 ()()() 
I 000 

Resultatbedömning 

1994/95 

106 0 10 ()()() 
I 000 

1995/96 

95 615 ()()() 
l 000 

CFD:s redovisning visar att nämnden i sin verksamhet har uppnått ett 
resultat som väl svarar mot uppsatta mål. Emellertid kan underlaget för 
resultatredovisningen ytterligare utvecklas, bl. a. med syftet att i fram-
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resultatredovisningen ytterligare utvecklas, bl. a. med syftet att i fram
tiden förbättra underlaget för bedömningar av kostnadsutvecklingen och 
av kvaliteten inom de olika verksamhetsdelarna. 

Reformen följer den av regering och riksdag fastställda planen. Kost
nadsutvecklingen är tillfredsställande. Som exempel kan nämnas att kost
naden för överföring av en fastighet från det manuella registret till fastig
hetsdatasystemet under den senaste femårsperioden har minskat med ca 
25 %. 

Driften och underhållet av fastighetsdatasystemet har ökat kraftigt i 
volym genom ökningen av antalet inlagda fastigheter i systemet. CFD:s 
kostnader för driften hos varje registermyndighet har dock minskat betyd
ligt under den redovisade femårsperioden. Även CFD:s kostnader för 
uppbörd av stämpelskatt och expeditionsavgifter har reducerats genom 
införandet av autogirobetalning för banker m. fi. kunder. Tillgängligheten 
till systemet är hög. 

Effekterna av CFD:s verksamhet uppträder i stor utsträckning som 
vinster i andra verksamheter. Detta faktum komplicerar förutsättningarna 
för resultatanalysen för utvecklingsverksamheten. CFD redovisar 11 
utvecklingsprojekt utan att i detta sammanhang närmare analysera effek
terna av dessa projekt. Jag har dock erhållit kännedom om de externa 
effekterna från flera av dessa projekt på annat sätt och dragit den slutsat
sen att utvecklingsinsatser inom fastighetsdatasystemet möjliggör stora 
vinster för samhället. 

Uppdragsverksamheten har ökat kraftigt under den senaste femårsperio
den. I stor utsträckning rör det sig om anslutningar av presentationstermi
naler m.m. för att hämta uppgifter ur systemet. I dag kan systemet nås 
från närmare 20 000 arbetsplatser. Ökningen är glädjande eftersom det 
inte minst är genom rationellt uppgiftshämtande som vinsterna av fastig
hetsdatasystemet uppstår för samhället. 

Fördjupad prövning 

Reformverksamheten har följt uppgjorda planer. Det är inte meningsfullt 
att nu satsa ytterligare resurser att rationalisera denna del av verksam
heten med hänsyn till den korta tid som återstår av reformarbetet. Det är 
dock av stor vikt att reformarbetet även i slutfasen följer fastlagda riktlin
jer, dvs. att systemet blir rikstäckande under hösten 1995. 

Driften och underhållet av fastighetsdatasystemet har bedrivits på ett 
tillfredsställande sätt. Fortsatta ansträngningar bör göras för att ytterliga
re förbättra kostnadseffektiviteten. Användarvänligheten bör ökas. 

Den av CFD gjorda redovisningen av utvecklingsverksamheten visar att 
nämnden i enlighet med tidigare uppsatta mål bedrivit en omfattande ut
vecklingsverksamhet. Min slutsats är, trots vissa brister i underlaget för 
resultatanalysen, att måluppfyllelsen är tillfredsställande. 
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Slutsatser 

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag gjort av verksamheten 
drar jag följande slutsatser. 

Övergripande mål för CFD: s verksamhet skall vara att medverka till att 
rationalisera och minska kostnaderna för hanteringen och användningen 
av fastighetsdata inom olika verksamhetsområden. 

Förslaget betyder att CFD i samarbete med berörda statliga myndig
heter, kommuner och andra intressenter skall utveckla och tillhandahålla 
system som snabbt och enkelt ger tillförlitliga uppgifter om rättsliga 
förhållanden om mark och fastigheter, såsom äganderätt och olika slag av 
dispositions- och nyttjanderätter, inteckningar och andra inskrivningar 
samt planer och bestämmelser för markens nyttjande och utveckling. 
Systemen skall i sin tur betjäna fastighetsägare, statliga myndigheter, 
kommuner, banker och kreditinstitut m.fi. Systemen skall möjliggöra 
rationaliseringar, effektiviseringar och kvalitetsförbättringar i användar
nas verksamheter. 

För reformverksamheten bör verksamhetsmålet vara oförändrat, dvs. 
formuleras som ett krav att fastighetsdatareformen skall vara avslutad 
under hösten 1995. 

CFD bör undersöka om kostnaden för drift och underhåll kan minskas 
ytterligare. Möjligheterna att nyttja servicebyrå bör bl.a. undersökas. 

Bolagisering av utlandsverksamheten 

CFD:s uppdragsverksamhet utomlands, s.k. tjänsteexport, har varit fram
gångsrik. Inte minst gäller det verksamheten i Singapore och Malaysia. 
Betydande möjligheter att öka verksamheten ytterligare torde finnas, bl.a. 
i Östeuropa. Det är därför angeläget att verksamheten bedrivs i ända
målsenliga former. Jag kommer senare att närmare behandla den utom
lands bedrivna uppdragsverksamheten vid Lantmäteriverket och föreslå 
att den bedrivs i aktiebolagsform. Eftersom CFD:s och Lantmäteriverkets 
uppdragsverksamheter utomlands kompletterar varandra, anser jag det 
lämpligt att CFD:s uppdragsverksamhet utomlands bedrivs i samma bolag 
som Lantmäteriverkets. Bolaget bör alltså marknadsföra såväl CFD:s 
som Lantmäteriverkets tjänster utomlands. Riksdagens bemyndigande bör 
därför inhämtas att låta CFD:s uppdragsverksamhet utomlands bedrivas i 
ett statligt ägt aktiebolag på de villkor som chefen för Finansdepartemen
tet tidigare redovisat i Finansplanen (bil. 1, avsnitt 2.1.4 Renodling av 
verksamhetsformer inom statsförvaltningen). I bemyndigandet bör ingå 
befogenhet för regeringen att vidta de åtgärder som fordras för att om
bilda verksamheten. 
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Komplettering av fastighetsdatasystemet med byggnadsidentiteter 

Mitt förslag: Fastighetsdatasystemet bör kompletteras med unika 
identiteter för landets byggnader. 

Utredningsförslag: CFD har i en rapport till regeringen föreslagit att 
fastighetsdatasystemet kompletteras med ett basregister över byggnader. 
Förslaget är resultatet av ett mångårigt utvecklingsarbete i samarbete med 
statliga verk och kommuner. 

Förslaget innebär att landets byggnader åsätts unika identiteter vilket 
saknas i dag. Identiteterna avses bli kopplade till fastighetsbeteckningen. 
Identiteterna läggs in i ett särskilt byggnadsregister. På detta sätt kan 
olika uppgifter av betydelse främst för kommunal och statlig verksamhet 
knytas till rätt byggnad. 

Nämnda typ av identitet skall enligt förslaget åsättas sådana bostads
byggnader vilka utnyttjas som helårs- eller fritidsbostad samt andra bygg
nader som används för industri, handel, sociala och kulturella ändamål 
eller för allmän förvaltning. Däremot omfattar förslaget inte ekonomi
byggnader på jordbruksfastigheter eller byggnader som utgör komplette
ring till annan bebyggelse t.ex. lager, uthus eller lekstugor. De byggna
der som identitetsmärks erhåller koordinater i enlighet med vad som 
redan gäller för fastigheter i fastighetsdatasystemet. Därigenom erhålls en 
koppling till den allmänna kartläggningen. Uppläggningen av registret 
föreslås ske i samarbete mellan CFD och resp. kommun. 

Av utredningsmaterialet framgår bl.a. följande. Stockholms och 
Malmö kommuner, som bedriver försöksverksamhet med byggnadsregis
ter, anser att det finns ett stort behov av fastighets- och byggnadsinfor
mation som grund för det kommunala ADB-stödet och kartverksamheten. 
Vidare utgör byggnader objekt i kommunala register och objekt i plane
ring, t.ex. skyddsrumsplanering. 

Statliga myndigheter och aff'arsverk har enligt CFD uttryckt ett stort 
intresse för ett register över byggnader. Det gäller bl.a. Riksskatteverket, 
Statistiska centralbyrån, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriver
ket, Byggnadsstyrelsen, Televerket och Postverket. 

Inom den privata sektorn ger registret enligt CFD rationaliseringsmöj
ligheter bl. a. när det gäller fastighetsvärdering, fastighetsförmedling, 
fastighetsförsäkring och fastighetsförvaltning. 

Enligt rapporten har ett flertal länder skapat register med grundläggan
de byggnadsuppgifter, t.ex. Danmark och Norge. 

Det danska byggnadsregistret har existerat sedan år 1979. Genom 
registret har taxeringsprocessen kunnat automatiserats med stora rationa
liseringsvinster som följd. Därutöver har registret fått stor användning i 
en lång rad planeringssammanhang både på lokal och central nivå. En 
sådan användning är den grundläggande redovisningen av befolkningens 
fördelning och hushållsbildning motsvarande folk- och bostadsräkningen i 
Sverige. 
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I Norge finns sedan slutet av 1970-talet det s.k. GAB-systemet med 
uppgifter om fastigheter, adresser och byggnader. Systemet har fått en 
stor användning i den kommunala förvaltningen. Även statliga myndig
heter som Statistiska centralbyrån, departement samt banker och försäkri
ngsbolag är stora användare av GAB. 

Remissinstansema: Remissinstanserna är överlag positiva. Remissytt
randena speglar behovet av ett för landet enhetligt system för att identifi
era byggnader. Flera remissinstanser har påtalat angelägenheten av ett 
genomförande inom en snar framtid. Av ett 70-tal remissinstanser fram
för endast Riksrevisionsverket och Datainspektionen samt några kommu
ner mera väsentliga invändningar. Riksrevisionsverket ifrågasätter i sitt 
yttrande inte behovet av ett register över byggnader men anser att ett 
kommunalt huvudmannaskap bör övervägas. Datainspektionen framhåller 
i sitt yttrande att den författningsmässiga regleringen av fastighetsdata
systemet är bristfällig. I avvaktan på en ny registerlag bör det enligt in
spektionen inte komma i fråga att utvidga fastighetsdatasystemet med 
ytterligare delregister. 

Skälen för mitt förslag: Det presenterade utredningsmaterialet och re
missyttrandena visar att ett införande av identiteter på byggnader skulle 
kunna innebära stora rationaliseringsvinster och möjligheter till effekti
visering inom statliga myndigheter, kommuner och företag m.m. Genom 
medverkan från kommunerna i ajourhållningen av registret förenklas 
dessutom deras rapportering av byggnadsuppgifter till statliga myndig
heter. 

Redan i CFD:s rapport visas att projektet har god ekonomi. Ett helt 
utbyggt system bör kunna bygga på principen om att täcka sina kostnader 
genom avgifter fullt ut. Ett eventuellt utnyttjande av ett byggnadsregister 
som underlag för en förenklad registerbaserad fastighetstaxering skulle 
därutöver kunna ge besparingar i taxeringsarbetet. 

Slutlig ställning till formerna för 1996 års allmänna fastighetstaxering 
och till i vilken mån ett byggnadsregister kan komma att utnyttjas som 
underlag har ännu inte tagits. Om ett register över byggnader skall kunna 
användas vid 1996 års taxering måste arbetet med uppläggningen starta 
redan i början av år 1993. När det gäller vissa för taxeringen grundläg
gande frågor om att skapa korrekta register och identifiera taxeringsen
heter skulle under alla omständigheter ett register över byggnader vara av 
värde. 

Kommunala önskemål om CFD:s medverkan i uppbyggnad av kommu
nala byggnadsregister och deras inordning i ett gemensamt system blir 
alltmera frekventa. Det stora kommunala intresset att delta i försöksverk
samheten är ett uttryck för detta. Omfattningen av dessa försök kan dock 
inte sträckas så långt att försöken de facto innebär inledning till ett gen
omförande. Om inte en generell identitetsbeteckning införs är risken upp
enbar för uppbyggnad av otillräckligt samordnade register. 

Kommunernas behov av byggnadsidentiteter är ofta en följd av statliga 
krav. Exempel är funk'tionskontroll m.m. i samband med brandsyn, sot
ning, skyddsrumsplanering osv. I dessa sammanhang behövs tillförlitliga 
register över de byggnader som omfattas av åtgärderna. 
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Riksantikvarieämbetet har i sin fördjupade anslagsframställning pekat på 
möjligheten att ansluta de kulturhistoriska byggnadsinventeringarna till 
uppbyggnaden av registret. Om vissa av Riksantikvarieämbetet precisera
de förutsättningar uppfylls kan registret komma att bli ett viktigt arbets
redskap för kulturmiljövården. 

Jag vill allmänt understryka att satsningar på samhällets infrastruktur i 
den form som här är i fråga - lätt tillgängliga grundläggande och korrekta 
data - är lika angelägna som insatser för den fysiska infrastrukturen i 
form av t.ex. vägar och järnvägar. De bidrar till att effektiviteten höjs i 
grundläggande register- och informationssystem samt till snabbare och 
bättre funktioner i många verksamheter. 

Mot denna bakgrund är det min bedömning att CFD i samverkan med 
kommunerna nu bör kunna inleda genomförandet av ett register över 
byggnader. Annorlunda uttryckt, för att inte skapa en bild av ett nytt 
stort register, innebär detta att CFD bör inleda arbetet med att åsätta 
byggnader unika identiteter i anslutning till fastighetsdatasystemet. 

Vid remissbehandlingen har inte framkommit några särskilda farhågor 
från integritets- eller säkerhetssynpunkt. Datainspektionen har emellertid 
framhållit att den författningsmässiga regleringen av fastighetsdatasyste
met är bristfällig. I avvaktan på en ny registerlag bör det enligt inspektio
nen inte komma i fråga att utvidga fastighetsdatasystemet med ytterligare 
delregister. Ett arbete med att utarbeta en registerlag för fas
tighetsdatasystemet har under hösten inletts inom Justitiedepartementet. 
Detta arbete kan inte slutföras förrän Datalagsutredningen (Ju 1989:02) 
har lämnat sitt slutbetänkande. Det beräknas ske vid utgången av februari 
1993. En ny reglering av fastighetsdatasystemet bör därefter kunna träda 
i kraft den 1 juli 1994. Regleringen kan således föreligga i god tid innan 
ett byggnadsregister är fullt utbyggt och också ange hur byggnadsregistret 
bör integreras med fastighetsdatasystemet. 

Med anledning av de synpunkter som Datainspektionen, har lämnat bör 
något byggnadsregister inte tas i full drift förrän fastighetsdatasystemet 
har erhållit en ny författningsmässig reglering. Det finns emellertid an
ledning att redan nu påbörja arbetet med att bygga upp registret. Detta 
skulle kunna ske om CFD genom ändringar i fastighetsdatakungörelsen 
(1974: 1058) ges möjlighet att åsätta landets byggnader identiteter i hu
vudsaklig överensstämmelse med utredningsförslaget. En sådan författ
ningsändring torde, efter Datainspektionens hörande, kunna komma till 
stånd under år 1993. 

Mot bakgrund av det statsfinansiella läget finns inte utrymme för att 
tillföra särskilda anslagsmedel för denna verksamhet. Jag bedömer ändå 
att det bör finnas förutsättningar för att påbörja uppläggningen av ett 
byggnadsregister under innevarande budgetår. En temporär ompriori
tering bör kunna ske inom utvecklingsverksamheten vid CFD. Vidare bör 
insatserna för lcoordinatregistrering kunna avvägas mot behovet av bygg
nadsregistret. På grund av konjunkturnedgången och utvecklingen på 
fastighetsmarknaden sker en allmän nedgång i transaktionsvolymer och 
förändringstakt inom hela fastighetsdatasystemet. Detta friställer vissa 

resurser som också bör kunna utnyttjas i den nu föreslagna verksamhe-
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ten. Jag· bedömer att det på dessa sätt bör gå att reservera 10 miljoner 
kronor under budgetåret 1993/94 för verksamheten. 

CFD bör undersöka möjligheten att använda sysselsättnings- och regio
nalpolitiska medel vid registeruppläggningen. En gynnsam faktor i dessa 
sammanhang är att CFD har verksamhet i Gävle, Kiruna och Ronneby. 
Även en ytterligare regional spridning bör kunna övervägas. Sysselsätt
ningsstimulerande åtgärder på detta område kräver inga stora investering
ar och kan riktas mot bl.a. ungdomar och kvinnlig arbetskraft. 

Verksamheten bör bedrivas med sikte på att uppgifter beträffande små
hus skall kunna utnyttjas vid 1996 års fastighetstaxering om den lämpli
gaste lösningen visa sig vara att utnyttja fastighetsdatasystemet vid taxe
ringen. Väljs en sådan lösning får det särskilt bedömas om ett utnyttjande 
av byggnadsregistret kräver speciella resurser. 

Denna inriktning talar för att staten, i varje fall under den inledande 
etapp som nu avses, måste ta huvudansvaret för finansieringen av verk
samheten. Riksrevisionsverket har i sitt remissyttrande aktualiserat frågan 
om ett kommunalt huvudmannaskap. Enligt min bedömning talar emeller
tid det kommunala stödet för ett byggnadsregister i anslutning till fastig
hetsdatasystemet samt det krav på enhetlighet som måste förutsättas bl.a. 
vid en eventuell användning i taxeringssammanhang för att någon ytter
ligare utredning i huvudmannaskapsfrågan inte bör göras. 

Arbetet bör i ett inledande skede underlättas av att CFD samarbetar 
med de kommuner som av eget intresse är mest angelägna om att få re
gistret till stånd. Den nu förutsatta verksamheten bör bedrivas i nära sam
arbete med Riksskatteverket och kommunerna. Kommunerna förutsätts 
ansvara för ajourhållningen av såväl byggnadsidentiteter som lägesupp
gifter för byggnaderna på det sätt CFD föreslagit. CFD bör ges i uppdrag 
att komma överens med kommunerna om villkoren för detta arbete. 

Fastighetsdatasystemets datorstruktur 

Min bedömning: Fastighetsdatasystemet bör även i fortsättningen 
bygga på den datorlösning med en central dator och terminaler hos 
de registrerande myndigheterna som används i dag. 

Utredningens förslag: Utredningen om översyn av fastighetsdatasyste
mets datorstruktur (Dir. 1991: 8) har haft i uppdrag att undersöka om 
fastighetsdatasystemets nuvarande datorstruktur är ändamålsenlig. Utred
ningen konstaterar i sitt betänkande (SOU 1992:34) Fastighetsdatasyste
mets datorstruktur att ingen ändring bör ske av datorstrukturen med de 
förutsättningar som nu råder. Det bör enligt utredningen krävas mycket 
starka skäl för en förändring i datorstrukturen. Skälen för en decentralise
rad lösning är inte tillräckligt starka. Däremot bör CFD pröva möjlig
heten att lägga ut driften hos en servicebyrå i avsikt att sänka driftkost
naderna. Utredningen pekar vidare på angelägenheten av att författnings
regleringen av fastighetsdatasystemet moderniseras. 
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Remissinstansema: Remissinstanserna delar i allt väsentligt utredning
ens slutsatser. Framför allt understryks att inga förändringar i datorstruk
turen bör ske innan reformen är avslutad. Vidare framhåller flera remiss
instanser att systemet bör utvecklas så att det blir mer användarvänligt 
och flexibelt. 

Skälen för min bedömning: Fastighetsdatareformen tillhör de största 
ADB-reformerna i landet. Arbetet har pågått sedan slutet av 1960-talet. 
Om tre år beräknas reformen vara avslutad. Samhället har då fått ett 
lättillgängligt, snabbt och effektivt rikstäckande system för att dels regist
rera uppgifter om fastigheter, dels ta del av sådana uppgifter. Syftet med 
den redovisade utredningen har varit att analysera om lösningen med en 
central dator som nu används har några väsentliga nackdelar eller om den 
kan behållas även tills vidare. Utredaren skulle bl.a. pröva om ett system 
med en dator vid varje registermyndighet är att föredra framför systemet 
med en central dator. 

Jag delar den slutsats som utredaren kommit fram till och som fått ett 
starkt stöd av remissmyndigheterna. Den centrala lösningen bör alltså 
behållas tills vidare. CFD bör dock undersöka möjligheterna att minska 
driftkostnaderna genom att t.ex. lägga driften på servicebyrå. Självfallet 
är det i detta sammanhang viktigt att beakta de höga kraven på driftsäker
het som gäller för systemet. Eventuell användning av servicebyrå får 
alltså inte leda till att exempelvis tillgängligheten till systemet sänks 
nämnvärt. 

Författningsregleringen av fastighetsdatasystemet är inte tidsenlig. 
Som jag redovisat tidigare har det nu påbörjats ett arbete i Justitiedepar
tementet med att utarbeta en registerlag för fastighetsdatasystemet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam

heten inom Centralnämndens för fastighetsdata ansvarsområde skall 
vara i enlighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 

2. godkänna vad jag har förordat om bolagisering av Central
nämndens för fastighetsdata uppdragsverksarnhet utomlands, 

3. godkänna vad jag har förordat om komplettering av fastig
hetsdatasystemet med byggnadsidentiteter. 
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Anslag 

D 1. Förvaltningskostnader för Centralnämnden för 
fastighetsdata 

1991192 Utgi ft1 

1992/93 Anslag2 

1993/94 Förslag 

81 625 076 
95 155 000 

103 012 000 

1 Anslaget XI C I. Centralnämnden för fastighetsdata 
2 Anslaget XI V DI. Centralnämnden för fastighetsdata 

Anslaget skall främst finansiera genomförandet av fastighetsdatarefonnen 
och driften av fastighetsdatasystemet. 

Centralnämnden för fastighetsdata 

CFD föreslår att 98 600 000 kronor anvisas för verksamheten budgetåret 
1993/94. 

Reformarbetet kommer under budgetåret 1993/94 att avslutas i Blekin
ge och Norrbottens län. Efter budgetårets slut återstår att föra in fastig
hetsdatasystemet i Kronobergs och Gotlands län samt delar av Jönköpings 
och Kopparbergs län. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar med hänvisning till vad jag framfört i det inledande avsnit
tet anslaget för nästa budgetår till 103 012 000 kronor. 

Jag räknar med att CFD står för sina egna kostnader i den bered
skapsövning inom funktionen Landskaps- och fastighetsinformation som 
Lantmäteriverket planerar att genomföra under budgetåret 1993/94. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfiöden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. CFD kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 
att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit i Riks
gäldskontoret. Medlen under anslaget D 1. Förvaltningskostnader för 
Centralnämnden för fastighetsdata kommer att föras till detta konto. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till åe tekniska justeringar som 
måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den 

ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riks
gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 
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chefen för Finansdepartementet (bil. 1 Statsbudgeten och särskilda frågor, 
avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens dis
position kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna 
och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förvalmingskostnader ftJr Centra/nämnden ftJr fastighets

data för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 103 012 000 
kronor. 

D 2. Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för 
fastighetsdata 

Nytt anslag (förslag) 1 000 

CFD bedriver en omfattande uppdragsverksamhet, såväl inom som utom 
landet. Verksamheten beräknas innevarande budgetår omsätta ca 40 
miljoner kronor. Uppdragsverksamheten under budgetåren 1991/92-
1993/94 framgår av följande sammanställning. 

Resultat av uppdragsverksamheten (1000-tal kronor) 

Intäkter1 

Kostnader1 

Resultat 
Balanserat resultat 

1991/92 
Utfall 

36 982 
36 151 

831 
563 

1992/93 
Beräknat 

40 ()()() 
40 ()()() 

0 
563 

1993/94 
Beräknat 

50 ()()() 
50 ()()() 

0 
563 

1 Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utförda men ännu inte 
fakturerade tjänster. I kostnaderna ingår avsättningar för osäkra fordringar och 
avskrivningar. 
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Föredragandens överväganden 

Jag bedömer, mot bakgrund av bl.a. omfattningen av CFD:s uppdrags
verksamhet, att CFD bör tilldelas ett särskilt anslag för uppdragsverk
samheten. Under detta anslag bör samtliga in- och utbetalningar för 
CFD:s uppdragsverksamhet redovisas. Anslaget bör tas upp med ett for
mellt belopp om 1 000 kronor och får normalt inte belastas. 

Som framgår av vad jag tidigare framfört, bör den utomlands bedrivna 
uppdragsverksamheten ske i aktiebolagsform fr.o.m. budgetåret 1993/94 
och därför inte redovisas över förevarande anslag. 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfl.öden samt presenterat 
den modell som bör tillämpas. CFD kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 
att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit i Riks
gäldskontoret. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Uppdragsverksamhet vid Centra/nämnden för fastighets

data för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på l 000 kronor. 

8 Riksdagen 1992!93. 1 sam/. Nr /00. Bilaga 15 
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E. Lantmäteriet 

Allmänt 

Det statliga lantmäteriets huvudsakliga myndighetsuppgifter är att svara 
för fastighetsbildning, fastighetsregistrering och framställning av 
allmänna kartor och annan landskapsinformation. Lantmäteriet bedriver 
också uppdragsverksamhet i form av fastighetsvärdering, kartproduktion, 
flyg fotografering, mätningar m. m. 

Verksamheten omsatte budgetåret 1991/92 totalt ca 1 265 miljoner 
kronor. Härav svarade den avgiftsfinansierade verksamheten, främst upp
drag och fastighetsbildningsåtgärder, för ca 870 miljoner kronor vilket 
motsvarar ca 70 % av den totala omsättningen. Återstoden finansieras 
genom anslag som huvudsakligen används för bidrag till fastighetsbild
ningsverksamheten, fastighetsregistrering, framställning av allmänna 
kartor och annan landskapsinformation samt utvecklings- och rådgivning
sverksamhet. 

Produktionen av allmänna kartor m.m. bedrivs enligt den tioåriga plan 
som riksdagen beslutade om våren 1984 och kompletterade våren 1991. 

Organisation m.m. 

Det statliga lantmäteriet omfattar Statens lantmäteriverk, en överlantmä
tarmyndighet i varje län, de statliga fastighetsbildningsmyndighetema och 
en statlig fastighetsregistermyndighet i varje län. 

Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om fastig
hetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsvärdering, fastighetssamver
kan, fastighetsregistrering, mätningsverksamhet och allmän kartläggning. 
Lantmäteriverket har också samordnande uppgifter beträffande ortnamns
frågor och geografiska databaser. 

För att ge Lantmäteriverket råd i frågor om de allmänna kartorna finns 
ett kanråd. Vidare finns ett onnamnsråd som har till uppgift att stödja 
verket i arbetet med att främja ett ändamålsenligt och vårdat ortnamns
skick. 

Verksamheten vid Lantmäteriverket är i huvudsak förlagd till Gävle. 
En del av verksamheten är dock lokaliserad till andra orter. Produktion 
av den ekonomiska kartan sker också i Karlskrona, Luleå och Lycksele. I 
Ånge har byggts upp en kartvårdscentral. I Kiruna finns dels en enhet för 
upprustning av storskaliga registerkartor, dels en enhet för produktion av 
tematiska kartor. I Lindesberg finns en enhet för uppbyggnad av digitala 
databaser med geografisk information. I Stockholm finns en enhet för 
uppdragsfinansierad produktion av kartor och en kartbutik. 

Överlantmätannyruligheten har som uppgift att inom länet leda den 
verksamhet som skall skötas av de statliga fastighetsbildningsmyndig
hetema, utöva tillsyn över mätningsverksamheten samt verka för samord
ning av grundläggande mätning och kartläggning. Överlantmätarmyndig
heten tillhandahåller också lantmäteritjänster inom länsstyrelsen. 
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Fastighetsbildningsmyndigheten svarar för fastighetsbildningsverksam
heten. Lantmäteridistriktet är fastighetsbildningsmyndighetens verksam
hetsområde. Landet är indelat i 69 lantmäteridistrikt. För särskilda fastig
hetsbildningsuppgifter finns ytterligare 11 statliga fastighetsbildningsmyn
digheter, s.k. specialenheter, vilka arbetar främst med frågor med an
knytning till jord- och skogsbruk och infrastruktur. 

Fastighetsregistennyndigheten skall registrera förändringar i fastighets
förhållandena. Det finns en statlig fastighetsregistermyndighet i varje län. 

Det statliga lantmäteriet sysselsatte den 1 juli 1992 ca 3 300 personer, 
varav ca 950 vid Lantmäteriverket. 

Utanför den nu beskrivna statliga lantmäteriorganisationen, men under
ordnad denna i tillsynshänseende, finns 41 kommunala fastighetsbildni
ngsmyruligheter och 29 kommunalafa.stighetsregistennyndigheter. 

Lantmäteriets verksamhet är för närvarande indelad i fyra program, 
nämligen (1) Uppdragsverksamhet, (2) Plangenomförande, (3) Land
skapsinformation och (4) Försvarsberedskap. Medel tas upp under anslag 
E 1. Lantmäteriet, E 2. Förvaltningskostnader för lantmäteriet och E 3. 
Bidrag enligt lantmäteritaxan. Dessutom tillförs programmet 
Landskapsinformation innevarande budgetår medel från nionde 
huvudtitelns anslag C 4. Bidrag till skogsvård m.m. 

Uppdragsverksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder. 
Verksamheten omsatte budgetåret 1991/92 ca 415 miljoner kronor. 

I programmet PlangenomflJrande ingår bl.a. fastighetsbildningen, 
vilken så gott som helt finansieras med avgifter som tas ut enligt 
lantmäteritaxan (1971:1101). Avgifterna skall täcka lantmäteriets 
kostnader för verksamheten. Denna verksamhet omsatte budgetåret 
1991/92 ca 415 miljoner kronor. I programmet ingår vidare lantmäteriets 
medverkan i fastighetsdatareformen, utveckling och rådgivning, 
fastighetsregistrering och lantmäteritjänster inom länsstyrelserna. 

Programmet Larulskapsinfonnation omfattar framställning av grundläg
gande landskapsinformation i både analog och digital form som skall 
täcka behov inom olika samhällssektorer. Huvudprodukterna utgörs av de 
allmänna kartorna, grundmaterial till dessa samt databaser med 
geografisk och kartografisk information. Verksamheten inom programmet 
omspänner hela kartläggningsprocessen. Här ingår bl.a. geodetiska, 
fotogrammetriska, kartografiska och datatekniska arbeten samt utvecklings-
och rådgivningsverksamhet. I verksamheten ingår också 

fiygfotografering och bildframställning såväl för den allmänna 
kartläggningens behov som för att tillgodose efterfrågan på flygbilder, 
ortofoton m. m. inom olika samhällssektorer. Vidare ingår s. k. geodetiska 
riksnätsarbeten och särskilda geodetiska projekt, bl.a. i form av 
internationellt forskningssamarbete. 

Programmet Försvarsberedskap omfattar främst sekretessåtgärder i 
form av granskning av kartor och flygbilder. Programmet omfattar 
dessutom sådana uppgifter som det 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. 
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Statens lantmäteriverk 

Lantmäteriverkets anslagsframställning innebär i huvudsak att verksam
heten föreslås drivas vidare i enlighet med beslutade mål för den 
pågående treårsperioden. Verket tar dock upp några förslag till 
kompletteringar, vilka närmare behandlas under anslaget E 2. 

I fråga om fastighetsbeteckningsreformen på Gotland redovisar Lant
mäteriverket ett förslag till särskild lösning. 

I en särskild skrivelse begär verket att få bilda bolag för 
utlandsverksamheten och verksamheten med uppdragsfinansierad kartpro
duktion m.m. 

Årsredovisningen 

Lantmäteriverket har kommit in med en fullständig årsredovisning. 
Verket har i de delar som avser resultatredovisningen redovisat verksam
heten i överensstämmelse med den ovan redovisade verksamhetsindel
ningen och mot bakgrund av regeringens fastställda mål. 

Regeringens fastlagda mål innebär att fastighetsdatareformen skall vara 
avslutad under hösten 1995. För fastighetsbildningen och fastighetS
registreringen har regeringen angett målet att handläggningstiden skall 
minska med 15 % under den innevarande treårsperioden. Den digitala 
tekniken skall införas inom kartproduktionen så snabbt som det är 
ekonomiskt och praktiskt möjligt. Lantmäteriet bör självt eller i 
samarbete med intressenter bygga upp databaser med grundläggande 
geografisk information. Vidare skall upprustningen av de konventionella 
registerkartorna avvecklas och resurserna utnyttjas för produktion av 
digitala registerkartor. För produktionen av de allmänna kartorna och 
annan landskapsinformation gäller under treårsperioden den år 1984 
beslutade tioåriga planen. 

Resultatredovisningen visar att målen i huvudsak kan uppnås under tre
årsperioden. Kravet att handläggningstiden för fastighetsbildning och fas
tighetsregistrering skall minska med 15 % kan dock enligt verket bli 
svårt att tillgodose. 

Verket redovisar följande resultat för de avgiftsfinansierade uppdrags-
och fastighetsbildningsverksamheterna under budgetåren 1991 /92-
1993/94. 
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Resultat av uppdragsverksamheten (1 000-tal kronor) 

1991/92 1992/93 1993/94 
Utfall Beräknat Beräknat 

Intäkter1 414 600 390 000 370 000 
Kostnader1 402 315 390 000 370 000 
Resultat 12 285 0 0 

varav inrikes uppdrag 12 122 0 0 
varav utlandsuppdrag 836 0 0 
varav fastighetstaxering 673 0 0 

Balanserat resultat 36 930 36 930 36 930 

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 tillgodose 
avkastningskravet på statskapitalet. I intäkter och kostnader ingår inte transaktioner som 
görs vid köp och försäljning av tjänster m.m. internt inom lantmäteriet. 

Resultat av fastighetsbildningsverksamheten (1 000-tal kronor) 

1991/92 1992/93 1993/94 
Utfall Beräknat Beräknat 

Intäkter1 412 600 362 000 310 000 
varav anslag 14 254 12 600 6 900 

Kostnader1 398 019 362 000 310 000 
Resultat 14 581 0 0 
Balanserat resultat 32 133 32 133 32 133 

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 tillgodose 
avkastningskravet på statskapitalet. 

Verket redovisar även följande sammandrag ur balans- och resultaträk
ningen samt finansieringsanalysen för budgetåren 1990/91 och 1991/92 
(1 000-tal kronor). 

'J Riksdagrn !99li93. I sam/. Nr /00. Bilaga 15 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar1 

Anläggningstillgångar 
Summa 

1991/92 

366 515 
124 849 
491 364 

'Exkl. anslagskredit 1991/92 = 10 836 800 kr. 

Skulder och kapital 1991/92 

Kortfristiga skulder 115 384 
Långfristiga skulder 53 994 
Verkskapital 321 986 
Summa 491 364 

Resultaträkning 1991/92 

Intäkter från anslag1 394 913 
Övriga intäkter 869 588 
Verksamhetens kostnader 1 169 349 
Avskrivningar 40 474 
Finansiellt netto 2 3QJ 
Verksamhetsresultat 56979 

Realiserade prisför-
ändringar - 8 303 
Ränta statskapitalet - 19 887 
Resultat efter kapital-
disposition 28 789 

1990/91 

346 246 
129 037 
475 283 

1990/91 

162 085 
47 157 

266 041 
475 283 

1990/91 

402 683 
795 557 

1 115 104 
36 539 

337 
46 260 

- 10 959 
- IQ 744 

18 557 

'Anvisade anslagsmedel 1991/92 inkl. vissa intäkter från den kommunala fastighets
bildningsverksamheten. 
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Finansieringsanalys 1991/92 1990/91 

Internt tillförda medel 56 979 46 260 
Ökning av skulder 12 774 25 567 
Minskning av rörelsekapital 0 21 988 
Övriga tillförda medel 40 473 36 539 
Summa tillförda medel 110 226 130 354 

Investeringar 37 342 47 392 
Amorteringar 5 936 7 038 
Ökning av rörelsekapital 55 116 0 
Övriga använda medel 1 035 1 430 
Summa använda medel 99 429 55 860 

Förändringar av saldo 
hos Riksgäldskontoret 10 797 74 494 

Lantmäteriets omsättning budgetåret 1991/92 ökade med 5,6 %. Den 
största ökningen finns inom den avgiftsfinansierade verksamheten som 
utgör 69 % av den totala omsättningen. Den rådande konjunkturen har 
för den inrikes uppdragsverksamheten gett både positiva och negativa 
följdverkningar. Efterfrågan på fastighetsbildningsåtgärder har minskat 
med 19 % . Konjunkturläget har även tvingat lantmäteriet till personal
reduceringar. Totalt har drygt 50 personer sagts upp. Därutöver har 29 
personer lämnat organisationen med stöd av trygghetsavtalets regler om 
pensionsersättning. 

Den ianspråktagna anslagskrediten budgetåret 1991/92 uppgår till 
10 836 800 kronor, vilket utgör ca 2,8 % av tilldelade ramanslag. Verket 
har tillgång till räntekonto med kredit på 50 miljoner kronor i Riksgälds
kontoret. Verket har vidare utestående lån i Riksgäldskontoret för finan
siering av datautrustning till ett sammanlagt belopp av 23 771 000 kro
nor. Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga 
invändningar. 
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Föredragandens överväganden 

Övergripande mål 
Det finns inte skäl att förändra de mål för lantmäteriets olika 
verksamheter som lagts fast för treårsperioden 1991/92-1993/94. 

Resurser 
E 1. Lant_mäteriet, anslag 1993/94 1 000 kronor. 
E 2. Förvaltningskostnader för lantmäteriet, ramanslag 1993/94 
408 631 000 kronor. 
E 3. Bidrag enligt lantmäteritaxan, förslagsanslag 1993/94 
6 900 000 kronor. 

Slutsatser 

Lantmäteriverkets årsredovisning visar enligt min mening att verksam
heten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Det 
är tillfredsställande att konstatera att de avgiftsfinansierade verksamheter
na täcker sina kostnader. Jag föreslår ingen förändring av den fastställda 
inriktningen för verksamheten. 

Bolagisering av utlandsverksamheten 

Lantmäteriverket bedriver framgångsrikt en omfattande uppdragsverksam
het utomlands, s.k. tjänsteexport, under marknadsföringsnamnet Swed
survey. Verksamheten innebär att personal från lantmäteriet rekryteras 
för uppdrag utomlands inom främst kartläggnings- och fastighetsområdet. 
Verksamheten omsatte budgetåret 1991/92 ca 35 miljoner kronor och 
engagerade ett 50-tal personer. Verksamheten bedöms öka i omfattning 
ytterligare de närmaste åren. Önskemål om insatser från lantmäteriet är 
stora i bl.a. Östeuropa. 

Riksrevisionsverket har i en rapport till regeringen konstaterat att den 
affärsmässiga utvecklingen av Swedsurvey skulle gagnas av en bolagise
ring genom ökad affä.rsmässig frihetsgrad. Verkets bedömning är att en 
bolagisering sk111le vara till stor fördel för verksamheten och dess utveck
ling, vilket också gagnar myndigheten och de syften man ställt upp för 
verksamheten. 

Jag delar den bedömning som Riksrevisionsverket gjort. Den uppdrags
verksamhet som Lantmäteriverket bedriver utomlands bör därför fr.o.m. 
den l juli 1993 bedrivas i aktiebolagsforrn. Detta bolag bör emellertid 
även omfatta den uppdragsverksamhet som Centralnämnden för fastig
hetsdata (CFD) bedriver utomlands. Skälet är att de båda myndigheternas 
utlandsverksamheter har nära anknytning till och kompletterar varandra. 
Redan i dag rekryterar Swedsurvey viss personal från CFD för utlands
verksamheten. CFD:s utlandsverksamhet har varit framgångsrik, inte 
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minst i Sydostasien, men är av mindre omfattning än lantmäteriets. Den 
omsatte förra budgetåret 2,2 miljoner kronor. Riksdagens bemyndigande 
bör därför inhämtas att lä.ta Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet be
drivas i ett statligt ägt aktiebolag på. de villkor som chefen för Finans
departementet tidigare redovisat i Finansplanen (bil. 1 avsnitt 2.1.4 Ren
odling av verksamhetsfonner inom statsförvaltningen). I bemyndigandet 
bör ingå befogenhet för regeringen att vidta de åtgärder som fordras för 
att ombilda verksamheten. 

Fastighetsbeteckningsrefonnen på Gotland 

Fastighetsdatareformen beräknas kunna avslutas hösten 1995. Det sista 
länet som förs in i fastighetsdatasystemet är Gotland. Den beteckningsre
form som är ett led i fastighetsdatareformen kommer inom kort att påbör
jas för Gotlands vidkommande. Riksdagen har uttalat (bet. 
1983/84:BoU16, rskr. 1983/84: 190) att konsekvenserna av ett genom
förande för Gotlands del av beteckningsreformen enligt gällande riktlinjer 
borde prövas. Om det därvid skulle visa sig att en särlösning var lämplig, 
utgick riksdagen från att överväganden om detta skulle göras. 
Bakgrunden till de särskilda övervägandena för Gotlands del är främst de 
många socknarna (91 stycken) och att många gårdsnamn förekommer i 
flera socknar. Sockennamnet används vidare mer regelmässigt i språk
bruket på Gotland än annars i landet. Beteckningsreformen skulle därför 
för Gotlands del bli mer ingripande än för landet i övrigt. 

Lantmäteriverket har i sin anslagsframställning redovisat sina ställnings
taganden i frågan. Lantmäteriverket förordar att en särlösning väljs för 
beteckningsreformen på Gotland. Förslaget innebär i korthet att kommu
nen, liksom i landet i övrigt, blir registerområde och att socknen som 
registerområde avvecklas. Det nya i förslaget är att nya traktnamn bildas 
genom att sockennamnen regelmässigt fogas till de gamla traktnamnen. 
En fastighet med den gamla beteckningen Bringsarve 1: 19 i Ardre socken 
kan då i det nya registret komma att heta Bringsarve 1:19 i Ardre, Got
lands kommun. Registerkartan föreslås anpassas så att namnsättningen 
klart framgår. Förslaget innebär att enhetligheten på riksnivå bibehålls 
samtidigt som ortnamnstraditionen på Gotland bevaras. Lantmäteriverket 
bedömer att gällande regelverk inte behöver ändras. Lantmäteriverket har 
samrått med bl.a. Ortnamnsarkivet i Uppsala, Riksantikvarieämbetet, 
Gotlands kommun och Ortnamnsrådet om förslaget och samtliga tillstyr
ker. 

Sveriges nationalatlas 

Riksdagen beslutade år 1987 (prop. 1986/87: 100 bil. 13, bet. 
1986/87:BoU 12, rskr. 1986/87: 188) om att en ny svensk ADB-baserad 
nationalatlas skulle utarbetas. För arbetet svarar Lantmäteriverket, 
Statistiska centralbyrån och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geo-
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grafi. Kostnaderna beräknades i dåvarande penningvärde till 75 miljoner 
kronor. Av kostnaderna beräknades 20 miljoner kronor täckas av försälj
ningsintäkter och 15 miljoner kronor av bidrag från intressenter. 

Arbetet har i de flesta avseenden förlöpt enligt planerna. Av de plane
rade 17 bokbanden har sju hittills kommit ut, nämligen Sveriges kartor, 
Skogen, Befolkningen, Jordbruket, Miljön, Infrastrukturen samt Hav och 
kust. Banden finns tillgängliga också i engelska versioner. Informationen 
i atlasen finns vidare att tillgå i en version för persondator. Tidsplanen 
har hållits. Kostnaderna följer kalkylerna. Försäljningen är väsentligt 
större än ursprungligen beräknades. I ett avseende har projektet emeller
tid inte lyckats, nämligen i fråga om ekonomisk medverkan från bidrags
givare (sponsorer). De intressenter som ursprungligen beräknades med
verka med bidrag har inte fullföljt sina avsikter, och nya bidragsgivare 
har inte stått att finna. Jag avser därför att i annat sammanhang föreslå 
regeringen att, i syfte att garantera att projektet kan fullföljas, besluta om 
lättnader i kraven på uppskrivning av det av Lantmäteriverket disponera
de statskapitalet, innebärande att 16,4 miljoner kronor ställs till Lant
mäteriverkets förfogande för att fullfölja atlasprojektet. De ytterligare 
medel som kan erfordras för att fullfölja projektet i planerad omfattning 
ankommer det på Lantmäteriverket, Statistiska centralbyrån och Svenska 
Sällskapet för Antropologi och Geografi att sörja för. Upplysningsvis kan 
nämnas att kostnaderna för att nu avbryta projektet beräknas bli avsevärt 
större än kostnaderna för att fullfölja projektet. 

Lantmäteriutbildningar 

Som information till riksdagen vill jag här sammanfatta de insatser som 
gjorts för att tillgodose behovet av utbildad personal inom lantmäterisek
torn. Utredningen om lantmäteriutbildningarna (Dir. 1991:73) föreslog i 
betänkandet (SOU 1991:96) Lantmäteriutbildningar i Lund och Luleå att 
en lantmäterilinje skulle inrättas vid Universitetet i Lund med 30 platser 
fr.o.m. budgetåret 1992/93. Förslaget motiveras främst av ett ökande 
behov av civilingenjörer med lantmäteriutbildning och särskilt stor brist 
på civilingenjörer med sådan utbildning i södra och västra Sverige. Vi
dare föreslogs att en civilingenjörsutbildning med inriktning mot geogra
fisk informationsteknologi skulle inrättas vid Högskolan i Luleå fr.o.m. 
budgetåret 1993/94. 

I utredningens betänkande (SOU 1992:35) Kart- och mätningsutbild
ningar i nya skolformer, som behandlar övriga utbildningar inom lantmä
teriområdet, föreslås att kart- och mätningsutbildning i framtiden anord
nas dels som högskoleutbildning, dels som utbildning på gymnasie- och 
ceknikernivå. Behovet bedöms till omkring 75 personer årligen på hög
skolenivå och till sammanlagt omkring 75 personer årligen på gymnasie
och kommunal vuxenutbildningsnivå. Även här understryks behovet av 
utbildning i södra och västra Sverige. 

Betänkandet om lantmäteriutbildningar i Lund och Luleå har inte re
missbehandlats. Utredaren samrådde dock med alla väsentliga intressenter 
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inom ramen för utredningsarbetet. De flesta intressenter stödde utreda
rens förslag. 

Förslaget om kart- och mätningsutbildningar i nya skolformer har 
remitterats till berörda större arbetsgivare, skolor, länsstyrelser, kommu
ner, fackliga organisationer, yrkesorganisationer m.fl. I huvudsak till
styrks utredarens förslag. Förslaget att det bör kunna bedrivas utbildning 
på skilda nivåer och med olika inriktningar får stöd av de flesta remissin
stanser. Många understryker behovet av utbildning i framför allt västra 
Sverige. Flera framhåller tveksamhet till att bedriva utbildning på alltför 
många platser med hänsyn till den relativt dyra utrustning som erfordras 
och det begränsade antalet elever. 

Riksdagen har redan, på regeringens förslag, beslutat om att inrätta en 
civilingenjörsutbildning inom lantmäteriområdet i Lund som komplette
ring till den befintliga utbildningen i Stockholm (prop. 1991192:75, bet. 
1991/92:UbU20, rskr. 1991/92:282). Utbildningen startade hösten 1992 
med 30 platser. Intresset för utbildningen var mycket stort. Högskolan i 
Luleå har börjat uppbyggnad av en civilingenjörsutbildning i geografisk 
informationsteknik, som en variant på samhällsbyggnadstekniska linjen. 

Vad beträffar de utbildningar som behandlas i betänkandet om kart- och 
mätningsutbildningar i nya skolformer, kan jag konstatera att utredningen 
med tillhörande remissvar ger en god bild av hur utbildningen kan utfor
mas i fortsättningen. Det är emellertid, med de principer för ansvarsför
delning som nu råder inom gymnasie- och högskoleområdet, inte längre 
en fråga för regering och riksdag att besluta om var och hur utbildning 
på dessa nivåer bör anordnas. Ansvaret ligger i stället på skolorna. Ut
redningen med tillhörande remissvar kommer därför att lämnas över till 
de skolor som har eller överväger att starta utbildning inom området. 
Med detta material som grund bör skolorna ha goda möjligheter att ta 
ställning till frågor om utbildning inom lantmäterisektorn. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen 
dels föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag förordat i fråga om bolagisering av Lantmäteri

verkets uppdragsverksarnhet utomlands, 
dels bereder riksdagen tillfälle att 
2. ta del av vad jag anfört om fastighetsbeteckningsreformen på Got

land. 
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Anslag 

E 1. Lantmäteriet 

1991/92 Utgift1 0 
1992/93 Anslag 1 000 
1993/94 Förslag 1 000 

1 Anslaget XI D 1. Lantmäteriet 

Under anslaget redovisas samtliga in- och utbetalningar för lantmäteriets 
olika verksamheter. Anslaget tas upp med ett formellt belopp och får nor
malt inte belastas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantmäteriet för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 

1 000 kronor. 

E 2. Förvaltningskostnader för lantmäteriet 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

391060000 
408 631 000 

Under anslaget redovisas kostnader för program 2 Plangenomförande till 
de delar verksamheten finansieras över statsbudgeten samt kostnader för 
programmen 3 Landskapsinformation och 4 Försvarsberedskap. 

Lantmäteriverket 

Inom området geografiska informationsystem föreslår verket att samman
lagt 3 600 000 kronor anslås för fortsatt standardiseringsarbete och för 
stöd till regionala samverkansorganisationer. Vidare föreslås 10 miljoner 
kronor för forskning och utveckling inom området. 

Verket föreslår även att 1 020 000 kronor anslås till en beredskapsöv
ning. 

För underhåll av riksgränsen mot Norge begär verket 570 000 kronor. 
Verket anmäler behov av ytterligare ekonomiska resurser för insatser 

för samordning av fastighetsbildning och fastighetsregistrering samt för 
arbetet med omläggning till digital registerkarta. För omläggningen inom 
landsbygdsområden föreslår verket att 30 miljoner kronor per år under 
fem år anslås. 

I en särskild framställning föreslås att medel anslås för att förverkliga 
ett centrum för svenska kartor - det s.k. Karteumprojektet. 
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Föredragandens överväganden . 

För budgetåret 1993/94 beräknar jag anslaget till 408 631 000 kronor, 
vilket i huvudsak motsvarar det pris- och löneomräknade anvisade an
slaget innevarande budgetår. Av besparingsskäl föreslår jag dock att 
anslaget minskas med 5 000 000 kronor. 

Den sammanlagda utbetalningen av bidrag enligt lantmäteritaxan under 
perioden 1987/88-1991192 översteg vid utgången av budgetåret 1991/92 
anvisade medel med 5 707 000 kronor. Behovet av medel styrs av mark
nadens efterfrågan och reglerna i lantmäteritaxan. Lantmäteriverket kan 
inte påverka utbetalningen. Verket bör därför kompenseras med ett engå
ngsbelopp på 5 700 000 kronor. 

Jag har inte beräknat några särskilda medel för den av verket planerade 
beredskapsövningen inom funktionen Landskaps- och fastighetsinforma
tion. Jag förutsätter att Lantmäteriverket finansierar sin medverkan inom 
ramen för tillgängliga resurser. övriga medverkande myndigheter får ta 

sin del av kostnaderna. 
Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som 

måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den 
ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riks
gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 
chefen för Finansdepartementet (bil. 1 Statsbudgeten och särskilda frågor, 
avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposi
tion kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och 
kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Vid sidan av medel från förevarande anslag har Lantmäteriverket årli
gen tillförts 3 miljoner kronor för landskapsinformationsverksamhet från 
nionde huvudtiteln. Chefen för Jordbruksdepartementet kommer senare i 
år att ta upp frågan om Lantmäteriverket under budgetåret 1993/94 skall 
tillföras medel för landskapsinformationsverksamheten från nionde hu
vudtiteln. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förvaltningskostnader för lantmtiteriet för budgetåret 

1993/94 anvisa ett ramanslag på 408 631 000 kronor. 

E 3. Bidrag enligt lantmäteritaxan 

1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

12 600 000 
6 900 000 

Prop. 1992/93: I 00 
Bil. 15 

123 



Från anslaget betalas utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt lant
mäteritaxan. Avgiften för en förrättning skall sättas ned i sådana fall då 
beslut i ett fastighetsbildningsärende medför att fastigheter m.m. av 
mindre betydelse inte längre behöver redovisas i fastighetsregistret. Taxe
beloppen skall också sättas ned för sådana äganderättsutredningar som 
länsstyrelsen förordnar om. Kostnaderna för nedsättningarna uppgick 
budgetåret 1991192 till 14 254 000 kronor. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar att kostnaderna kommer att minska under budgetåret 
1993/94 med hänsyn till den minskande omfattningen av arbetet med 
fastighetsrationalisering i Kopparbergs län. Jag beräknar därför anslaget 
till 6 900 000 kronor. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag enligt lantmtlteritaxan för budgetåret 1993/94 

anvisa ett förslagsanslag på 6 900 000 kronor. 
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F. Övriga ändamål 

F 1. Bidrag till internationellt s~marbete kring den byggda 
miljön m.m. 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

1 530 1111> 

1 3 80 ()()()2l 
1200000 

Reservation 494 081 

Il Anslaget bidrag till vissa internationella organisationer m. m. under elfte huvudtiteln 
2
> Härtill kommer på tilläggsbudget 1 500 000 kronor (prop. 1992/93:99, bet. · 
1992/93:JoUll, rskr. 1992/93: 138) . 

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges bidrag till och deltagande i 
det internationella samarbetet kring den byggda miljön och den fysiska 
planeringen inom organisationer såsom t.ex. Nordiska ministerrådet, 
OECD, ECE, Europarådet samt FN:s boende- och bebyggelsecenter 
UNCHS (Habitat). Från anslaget betalas även kostnader för arbetet för 
att åstadkomma en god planering av utnyttjandet av naturresurserna i om
rådet kring Östersjön (prop. 1992/93:99, bet. 1992/93:JoU11, rskr. 
1992/93: 138). 

Under året har initiativ tagits till en mer aktiv medverkan i det sam
arbete om planeringen för en bättre tätortsmiljö och en mer miljövänlig 
hushållning med naturresurser som redan pågår i flera västeuropeiska 
länder och inom EG. 

Med övriga stater runt Östersjön har arbete inletts för att utarbeta ett 
för regionen gemensamt planunderlag -"Visions and strategies for the 
Baltic Sea region 2010". 

Sverige kommer att stå värd för ett Europarådsseminarium år 1994 om 
integration av kvinnors erfarenheter och kvinnors deltagande i regional 
och urban planering för en uthållig utveckling. 

Som ett led i uppföljningen av FN-konferensen om miljö och utveck
ling, planerar Sverige tillsammans med Nederländerna att inbjuda till ett 
expertmöte om tätorter, miljö och energi under 1993. Mötet skall bl.a. 
bidra till förberedelserna för den andra världskonferensen om boende
och byggfrågor som skall äga rum i Turkiet år 1996. 

Under budgetåret 1992/93 har på tilläggsbudget anvisats 1,5 miljoner 
kronor för arbetet med en Östersjövision år 2010. Jag avser återkomma i 
annat sammanhang till de ytterligare medel som detta arbete aktualiserar. 

Från anslaget har överförts 180 000 kronor till anslaget Visst interna
tionellt miljösamarbete. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till internationellt samarbete kring den byggda 

miljön m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag 
på l 200 000 kronor. 

Statens va-nämnd 

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. Nämnden 
är lokaliserad till Stockholm. I nämnden finns en ordförande, två ersätta
re för ordföranden - varav en anställd - samt fem ledamöter med två 
ersättare för var och en. Vid nämndens kansli finns sex anställda. 

Statens va-nämnd 
Va-nämnden har lämnat en förenklad anslagsframställning för budgetåret 
1993/94. 

Föredragandens överväganden 

Övergripande mdl 
Det finns inte skäl att ändra det övergripande mål för verksamheten 
som gäller för treårsperioden 1992/93-1994/95. 

Resurser 
F2. Statens va-nämnd, ramanslag 1993/94 5 197 000 kronor 

Anslag 

F 2. Statens va-nämnd 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

4 163 920 
4 994 000 
5 197 000 

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag 
om generell räntebeläggning av statliga medelsfiöden samt presenterat 
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den modell som bör tillämpas. Va-nämnden kommer fr.o.m. budgetåret 
1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit 
i Riksgäldskontoret. 

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som 
måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den 
ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i 
Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. 
Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av 
chefen för Finansdepartementet (bil. Statsbudgeten och särskilda frågor, 
avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens 
disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna 
och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens va-nwnnd för budgetåret 1993/94 anvisa ett raman 

slag på 5 197 000 kronor. 
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A. Miljö- och naturresursdepartementet m.m. 68 Prop. 1992/93: 100 

1. Miljö- och naturresursdepartementet, ram- 53 975 000 68 Bil. 15 

anslag 
2. Utredningar m.m., reservationsanslag 22 643 000 69 

76 618 000 

B. Miljövård 70 
1 Statens naturvårdsverk, ramanslag 424 305 000 74 
2 Bidrag till miljöarbete, reservationsanslag 143 584 000 75 
3 Investeringar inom miljöområdet, reserva- 135 445 000 77 

tionsanslag 
4 Miljöforskning, reservationsanslag 151 783 000* 79 
5 Landskapsvårdande åtgärder, reservations- 250 000 000 79 

anslag 
6 Sanering och återställning av miljöskadade 19 880 000 84 

områden, reservationsanslag 
7 Koncessionsnämnden för miljöskydd, ram- 18 460 000 85 

anslag 
8 Kemikalieinspektionen 1 000 86 
9 Särskilda projekt inom bekämpningsmedels- 10 426 000 89 

kontrollen, reservationsanslag 
10 Visst internationellt miljösamarbete, 38 687 000 89 

fors lagsanslag 
11 Stockholms internationella miljöinstitut, 25 000 000* 91 

reservationsanslag 
12 Forskning för ett avfallssnålt samhälle: 17 199 000* 92 

Avfallshantering, reservationsanslag 
1234770 000 

c. Strålskydd, kämsäkerhet m.m. 93 
Statens stsrålskyddsinstitut, ramanslag 80 392 000 93 
Statens kärnkraftinspektion: 95 

2 Förvaltningskostnader, ramanslag 59 929 000 97 
3 Kärnsäkerhetsforskning: ramanslag 68 360 000 97 
4 Visst internationellt samarbete i fråga 19 360 000 98 

fors lagsanslag 
228 041 000 

D. Fastighetsdataverksamheten 99 
1 Förvaltningskostnader för Centralnämnden 103 012 000 109 

för fastighetsdata, ramanslag 
2 Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för l 000 110 

fastighetsdata 
103 013 000 
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E. Lantmäteriet 112 Prop. 1992/93: 100 

1 Lantmäteriet 1 000 122 Bil. 15 

2 Förvaltningskostnader för lantmäteriet, 408 631 000 122 
ramanslag 

3 Bidrag enligt lantmäteritaxan, fiJrslagsanslag 6 900 000 123 
415 5.32 ()()() 

F. ÖVriga ändamål 125 
1 Bidrag till internationellt samarbete kring 1 200 000 125 

den byggda miljön, reservationsanslag 
2 Statens va-nämnd, ramanslag 5 197 000 126 

6 397 ()()() 

Totalt för Miljö- och naturresurs- 2 064 371 
departementet 

* Beräknat belopp 
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Bilaga 16 till budgetpropositionen 1993 

Riksdagen och dess myndigheter 
m.m. 
(femtonde huvudtiteln) 

Finansdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992. 

Föredragande: statsrådet Wibble 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1993/94 
såvitt avser riksdagen och dess myndigheter m.m. 

Riksdagens förvaltningskontor har den 9 december 1992 överlämnat 
förslag till de anslag som bör redovisas under huvudtiteln Riksdagen 
och dess myndigheter m.m. för budgetåret 1993/94. Riksdagens förvalt
ningskontor har upprättat en sammanställning över förslagen, vilken 
bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 16. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att pröva de förslag till anslag som har avgetts av riksdagens 

förvaltningskontor. 

I Riksdagm 19\12N3. I sam/. Nr J(JO. Bilaga 16 
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Riksdagen och dess myndigheter m.m. 

Sammanfattning 

Riksdagens budget omfattar dels den inre förvaltningen med ersätt
ningar till ledamöterna och deras resor, partibidrag, förlagsverksamhet, 
byggnader och övrig förvaltning, dels riksdagens myndigheter utom 
Riksbanken. 

Anslagen för den inre riksdagsförvaltningen har fr.o.m. nästa bud
getår lagts om. Antalet anslag har reducerats till fem. 

Under anslaget A l Riksdagens ledamöter och partier m.m. har 
samtliga kostnader för riksdagsledamöternas ersättningar, pensioner, 
resor etc. liksom bidragen till partigrupperna och vissa organisationer 
samlats. Anslaget A 2 avser liksom tidigare riksdagsutskottens resor 
utom Sverige. Under anslaget A 3 Riksdagens förlagsverksamhet har 
samlats alla kostnader för de publikationer och publika databaser som 
riksdagen svarar för. Huvuddelen av anslaget avser riksdagstrycket. 
Anslaget A 4 Riksdagens byggnader m.m. avser samtliga kostnader för 
den numera omfattande fastighetsförvaltningen. Anslaget A 5 Förvalt
ningskostnader ändras från att ha varit ett förslagsanslag till ett raman
slag. Förslaget beträffande anslaget A 5 Förvaltningskostnader avser en 
ettårsram. 

Budgeten för den inre riksdagsförvaltningen uppgår för 1993/94 
enligt förslaget till 801 miljoner kronor vilket är en ökning med drygt 
145 miljoner kronor. Driftskostnaderna beräknas till 617 miljoner 
kronor, en ökning med ca 10 miljoner kronor. Investeringarna beräk
nas uppgå till 184 miljoner kronor vilket är 134 miljoner kronor mer 
än innevarande budgetår. 

Medel till riksdagens ledamöter och partier m.m. (arvoden, pensio
ner, inkomstgaranti, resor, partibidrag m.m.) beräknas öka med ca 20 
miljoner kronor. 

Kostnaderna för förlagsverksamheten beräknas minska med ca 2 
miljoner kronor trots att antalet trycksidor i riksdagstrycket antas ligga 
på en fortsatt hög nivå. 

Förvaltningen av riksdagens byggnader har ratt en ny inriktning 

sedan riksdagen den 1 juli 1992 från Byggnadsstyrelsen övertog förvalt
ningen av fastigheterna i kvarteren Cephalus (Förvaltningshuset), Nep
tunus (nuvarande Utbildningsdepartementet) och Mercurius (med bl.a. 
Riksdagens revisorer, Nordiska rådets kansli och del av RFK) samt 
Villa Bonnier. Övertagandet innebär att riksdagens hyreskostnader 
minskar och att hyresintäkter erhålls från de externa hyresgästerna. 
Genom att man inrymmer riksdagens tidigare utflyttade enheter i de 
egna lokalerna bortfaller jämväl kostnaderna för dessa förhyrningar. 
Samtidigt övergår dock kostnadsansvaret för fastighetsdrift och fastig
hetsunderhåll till riksdagen. Nuvarande Utbildningsdepartementets lo
kaler är hårt slitna varför en genomgripande renovering är nödvändig. 
I budgeten för 1993/94 finns därför 80 miljoner kronor avsatta för 
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renovering av lokalerna i Neptunus. Vidare innehåller budgetförslaget 
medel för åtgärder i anledning av Lokalkommittens överväganden till 
ett sammanlagt belopp av 60 miljoner kronor. 

Förvaltningskostnaderna beräknas minska med drygt 5 miljoner 
kronor. l förvaltningskostnaderna ingår en reinvestering som medger 
en fortsatt satsning på ADB-tekniken. vilket är en förutsättning för 
fortsatt rationalisering av verksamheten. Löneanslaget för riksdagens 
personal förutsätts bli oförändrat. 

För riksdagens myndigheter har anslagen uppräknats enligt de rikt
linjer som gäller statliga myndigheter. 

Anvisat Förslag Förändring 
1992/93 1993/94 

A. Riksdagen 655 465 OIXJ* 801 614 000* + 146 149 000 
B. Riksdagens myndigheter 61 377 O<XJ 65 164 000 + 3 787 000 

Summa 716 842 000 866 778 000 + 149 936 000 

* Varav kostnader för investeringar utgör SO miljoner kronor för budgetåret 
1992193 och 184 miljoner kronor för budgetåret 1993194. 

Anslagen 

A. Riksdagen 

Anslag A l. Riksdagens ledamöter och partier m.m. 
1991/92 Utgift 
l 992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

310 010 000* 
333 814 000* 
354 926 000 

•Tidigare Anslag A l Ersättningar till riksdagens ledamöter m.m .. A 3 Bidrag 
till studieresor. A 4 Bidrag till IPU. RIFO m.m .. A S Bidrag till partigrupper, 
A 10 Bidrag till internationella konferenser samt del av A 6 Förvaltningskost
nader. 

Från anslaget finansieras arvoden, kostnadsersättningar och traktamen
ten till riksdagens ledamöter, arbetsgivaravgifter samt pensioner och 
inkomstgarantibelopp åt f.d. riksdagsledamöter m.fl. Vidare finansieras 
reseersättningar vid resor inom Sverige. sjukvårdskostnader och utbild
ning för riksdagens ledamöter. Kostnader för ledamöternas deltagande 
i internationella organisationer såsom Europarådet, EFTA. IPU m.m. 
liksom bidragen till ledamöternas enskilda studieresor finansieras även 

från anslaget. Särskilda medel har avsatts för den nyinrättade EG
delegationens verksamhet. I detta anslag ingår slutligen även bidrag till 
riksdagsledamöternas föreningar/organisationer (hl.a. RIFO) liksom bi
draget till partigrupperna. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagens ledamöter oclz parzier m.m. för budgetåret 

1993/94 anvisas ett förslagsanslag på 354 926 000 kronor. 

I . Nikldagm /'l'J:!;<J3. I sa11il. Vr /1111. Hilaga /(i 
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A 2. Riksdagsutskottens resor utom Sverige 
1991192 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

847 041 
I 000 

800 000 

Ingående reservation 17 35 l 328 

Från anslaget finansieras utskottens utrikes resor. Förutom nordiska 
resor beräknas varje utskott företa en utlandsresa under valperioden. 
Riksdagen har tidigare beslutat om en ram för valperioden 
l 991192-1993/94 på 16 200 000 kronor. Medlen disponeras under en 
treårsperiod som reservationsanslag. Nu föreslås att även kostnaderna 
för de tjänstemän som medföljer utskotten på deras utrikes resor 
belastar detta anslag. Medelsbehovet för detta kan med tillämpning av 
samma regler som gäller för riksdagsledamöterna för budgetåret 
1993/94 beräknas uppgå till 800 000 kronor. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagsutskottens resor utom Sverige för budgetåret 

1993/94 anvisas ett reservationsanslag på 800 000 kronor. 

A 3. Riksdagens förlagsverksamhet 
1991192 utgift 
1992193 Anslag 
1993/94 Förslag 

30 137 000* 
41 655 000* 
39 600 000 

*Tidigare anslag A 7 Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, A 9 Riksdags
tryck samt del av A ti Förvaltningskostnader 

Under detta anslag har samlats alla kostnader och intäkter för de 
publikationer och trycksaker i övrigt som Riksdagen ger ut liksom 
information i elektronisk form, bl.a. riksdagens publika databaser. 
Huvuddelen av kostnaderna avser riksdagstrycket som har budgeterats 
för en fortsatt hög volym (72 000 trycksidor). Anslaget beräknas 
minska med ca 2 miljoner kronor bl.a. till följd av rationaliseringar 
och ökad försäljning. 

Produktionskostnaderna för tidningen Från Riksdag & Departement 
beräknas få en positiv utveckling genom datorisering av vissa arbets
moment samt genom en tryckeriupphandling. En höjning av prenu
merationspriset på tidningen planeras under budgetåret. 

Bland övriga publikationer som planeras under budgetåret 1993194 

kan nämnas en pedagogiskt upplagd version av grundlagarna. 
Genom att samla alla kostnader och intäkter för riksdagens publika

tioner och publika databaser i ett anslag görs samordningsvinster 
beträffande marknadsföringen. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Riksdagens förlagsverksamhet anvisas ett förslagsanslag 

på 39 600 000 kronor. 
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A 4. Riksdagens byggnader m.m. 
1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

31 145 000* 
44 435 000* 

175 400 000 

Ingående reservation 15 049 252 

*Tidigare del av anslag A8 Riksdagens byggnader samt del av A6 Förvaltnings
kostnader 

Ombyggnad av riksdagens hus 

Bakgrund 

Den nuvarande lokalsituationen kännetecknas av stor rumsbrist. Det 
går inte att ställa lokaler till förfogande så att det redan fattade beslutet 
om ett ökat personligt stöd till ledamöterna kan genomföras. Inte 
heller finns extra kanslilokaler till de utskott och andra organ som 
bereder frågor om riksdagens ökade internationella engagemang. För 

att lösa de mest akuta behoven måste ett antal statsrådsrum nu tas i 
anspråk för annan verksamhet. 

Förändringar och ökningar inom riksdagens organisation har hittills 
skett genom successiv utflyttning av ett antal enheter till olika lokaler i 
Gamla stan vilket har medverkat till en olycklig spridning av organisa
tionen med försvårade samband och långa kommunikationer som 
följd. 

I riksdagens beslut om återflyttning till Helgeandsholmen (Förs. 
1977178:5) gjordes bedömningen att riksdagens framtida expansionsbe
hov skulle tillgodoses genom ianspråktagande av lokaler i kv. Neptu
nus och kv. Mercurius på grund av att lokalerna dels var närbelägna. 
dels ingick i det statliga fastighetsbeståndet. 

Härvid kan erinras om att riksdagen den 22 juni 1988 överlämnade 
en skrivelse till regeringen med hemställan om regeringens medverkan 
till att Utbildningsdepartementets lokaler i kv. Neptunus i Gamla stan 
skulle ställas till riksdagens förfogande för den expansion som då var 
aktuell främst för att klara ett utökat assistentstöd till ledamöterna. 
Framställningen ledde till att Utbildningsdepartementets planerade 
flyttning till lokaler i södra Klara tidigarelades och nu kommer att ske 
under sommaren 1993. Från den 1 juli 1992 har ifrågavarande lokaler 
dessutom förts över från Byggnadsstyrelsen till riksdagen. Detta har 
även skett beträffande fastigheterna i kv. Mercurius. I dessa fastigheter 
inryms bl.a. Nordiska rådet, Riksdagens revisorer och del av riksdags
förvaltningen. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse tillsatte i februari 1989 en kommittc 
(Lokalkommitten) med uppdrag att utreda frågan om riksdagens lo

kalfrågor och lokalernas disposition på längre sikt. 

Styrelsens utredningsdirektiv till kommitten har i sammanfattning 
varit följande: 
-en lokalmässigt central placering av ledamöter och assistenter 
- lokaler för ett ökat antal assistenter till ledamöterna 
-förbättrade sociala utrymmen och träffpunkter 
- förenklade och förbättrade invändiga kommunikationer 

Prop. 1992/93:100 
Bilaga 16 

5 



- åtskillnad mellan arbete och boende för ledamöter. 

Lokalkommitten har i sin redovisning den 4 oktober 1992 Förslag om 
riksdagens framtida lokalanvändning framlagt förslag till lösning dels 

genom att omdisponera lokalerna i riksdagens hus på Hclgeandshol
men och i Gamla stan, dels genom att genomföra ombyggnads-. 
ändrings- och kompletteringsåtgärder så att byggnaderna blir anpassade 
till riksdagens verksamhet. 

Förslaget innebär 
- att riksdagens lokalbehov säkerställs under lång tid framöver 
-att en önskad organisatorisk struktur erhålls med den politiska 

verksamheten placerad i centrum, utskotten i anslutning därtill och 
förvaltningsorganen i periferin 

-att en samlad lösning med goda inre kommunikationer erhålls 
-att utflyttade organisationsenheter återflyttar till riksdagens hus var-

vid förhyrda lokaler i Gamla stan och i Brandkontoret kan lämnas. 

Förvaltningsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2 december 
1992 att ställa sig bakom Lokalkommittens förslag. 

Tidsplan 

Byggstart planeras till den 1 oktober 1993. De stora byggåtgärderna 
sker under 1994. Återstående åtgärder skall vara avslutade senast 
maj-juni 1995. Alla omflyttningar sker successivt under 1995 och 
skall vara avslutade före den 1 oktober samma år. 

Kostnader 

Den största kostnadsposten utgörs av ombyggnader av lokalerna i kv. 
Neptunus. Kostnaderna beräknas till ca 111 miljoner kronor, innefat
tande byggnadsåtgärder, inredning och utrustning. Denna kostnad upp
står oberoende av vem som skall ta lokalerna i anspråk. Lokalerna är 
hårt slitna, interiört förvanskade och är beträffande de tekniska instal
lationerna i undermåligt skick. T.o.m. 1992/93 har 11 miljoner kronor 
erhållits för projektering av denna ombyggnad. Kvarstående behov är 
således ca 100 miljoner kronor. 

Åtgärderna i kv. Mercurius innefattar ombyggnad för Riksdagsbib
lioteket samt i övrigt renovering, upprustning samt kanalisation och 
nätverk för ADB-verksamhet och säkerhet. Kostnaden, ca 70 miljoner 

kronor, omfattar byggnadsåtgärder, inredning och utrustning. 
För att skapa goda interna kommunikationer mellan riksdagens 

olika byggnader har föreslagits två kulvertförbindelser, en under Mynt
torget och en under Storkyrkobrinken. Kostnaden för dessa har be
dömts till ca 41 miljoner kronor. 

Åtgärderna i kv. Cephalus (Förvaltningshuset), Mars/Vulcanus (Le
damotshuset) och Riksdagshusets östra del avser tillkomst av sessionssa
lar m.m. och ny reprocentral samt ombyggnader för omplacering av 
ledamöter och utskottskanslier. Kostnad tillsammans ca 34 miljoner 
kronor. 
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Beträffande åtgärderna i Riksdagshusets västra del avser dessa i 
huvudsak utökningar och ändringar av restaurang- och kafelokalerna 
samt intilliggande utrymmen i syfte att skapa bättre sociala miljöer. 
Särskilt kan konstateras att restauranglokalerna är otillräckliga och 
orationellt utformade. Då ytterligare utredningar och överväganden 
erfordras innan förslag kan läggas fram föreslås att ett belopp om 5 
miljoner kronor reserveras för projektering av åtgärder i denna bygg
nad. 

Sammanfattningsvis bedöms ett medelsbehov om ca 250 miljoner 
kronor bli erforderligt för att genomföra det redovisade förslaget exkl. 

åtgärder i Riksdagshusets västra del. Härav utgör 130 miljoner kronor 
åtgärder i kvarteret Neptunus jämte kulvert och 120 miljoner kronor 
åtgärder hänförliga till kvarteren Mercurius, Cephalus och 
Mars/Vulcanus samt Riksdagshusets östra del. Kostnader för inredning 
och utrustning bedöms ingå i den angivna summan. Kostnader för 
eventuell arkeologisk utgrävning har inte medtagits i bedömningen. 
Inte heller kostnader för evakuering m.m. av berörda butiker under 
ombyggnadstiden. Bedömningarna utgår från prisläget i januari 1992. 
De föreslagna åtgärderna beräknas ge sysselsättning motsvarande minst 
150 manår under en tvåårsperiod. 

Det periodiserade medelsbehovet (utom RV) bedöms uppgå till: 
1993/94: 140 miljoner kronor 
1994/95: 100 miljoner kronor 
1995/96: 10 miljoner kronor 

Övrigt 

Fastighetsunderhåll och hyror 

Kostnader för fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, reparationer m.m. 

avseende riksdagens egna fastigheter och bostadshus uppgår till ca 13,8 
miljoner kronor. Kostnader för inhyrda lokaler uppgår till ca 5,2 
miljoner kronor. 

Slusströskeln i Stal/kanalen 

Utredningen om flyttning av Stallkanalens slusströskel för att säkra 
Riksdagshusets grundläggning fortsätter under 1993/94. Inriktningen är 
att framställa bygghandlingar för att klarlägga vilka åtgärder och kost
nader som erfordras för att genomföra flyttningen. Erforderliga medel 
för projektering under 1993/94 uppgår till 4 400 000 kronor. 

Kanalisation och nätverk 

Riksdagens centraliserade minidator- och terminalbaserade ADB-sy
stem skall successivt ersättas med ett PC-baserat system. Installations
kostnaderna för kanalisation och nätverk i riksdagens nuvarande bygg
nader uppgår till 12 000 000 kronor. Motsvarande kostnader i nytill
kommande lokaler i kv. Neptunus och kv. Mercurius har inräknats 

under avsnittet Ombyggnad av riksdagens hus. 
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Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
alt till Riksdagens byggnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvi

sas ett reservationsanslag på 175 400 000 kronor. 

A 5. Förvaltningskostnader 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

208 459 000* 
236 444 000* 
230 888 000 

*Tidigare del av anslag A 6 Förvaltning.~kostnader, del av anslag A 8 Riksda
gens byggnader samt anslag A 9. Publika databaser 

Från anslaget utgår medel för riksdagsförvaltningen exk.l. kostnaderna 
för förlagsverksamheten. Kostnaderna avser bl.a. löner, resor, intern 
service, säkerhet, ADB, bibliotek och informationsverksamhet. 

Budgetförslaget syftar till alt det parlamentariska arbetet kan bedri
vas effektivt och rationellt samt till att skapa goda arbetsförhållanden 
för riksdagens ledamöter. Dessutom skall information ges om riksda
gens arbete och dess arbetsformer. 

Inom administrationen fortsätter arbetet med utveckling av de admi
nistrativa rutinerna i syfte att rationalisera verksamheten. Inom utbild
ningsområdet avsätts medel för en fortsatt språkutbildning och kompe
tensutveckling. 

Lönekostnaderna beräknas uppgå till samma belopp som 1992/93, 
dvs. 142 085 000 kronor. Redan i samband med behandlingen av 

föregående års budgetförslag ställde sig förvaltningsstyrelsen bakom att 
det bör ankomma på förvaltningskontorets ledning att pröva förutsätt
ningarna för en omfördelning av personalresurserna så att uppkom

mande behov kan tillgodoses inom ramen för befintlig personalstyrka. 
Förslaget för 1993/94 års budget innebär således ingen utökning av 
antalet tjänster vid förvaltningskontoret. 

Önskemål om nya permanenta föredragandetjänster i utskottsorgani
sationen bör anstå i avvaktan på de överväganden beträffande resurser
na vid utskotten som den av talmanskonferensen tillsatta Riksdagsut
redningen kommer att presentera. Medel avsätts för en försöksverk
samhet inom utskottsorganisationen med utvärdering av riksdagsbeslut. 

Utvecklingen inom dataområdet har under senare år gått mot ökad 
användning av persondatorsystem som baseras på grafiska gränssnitt. 
Samtidigt har utvecklingen på nätverkssidan inneburit att man nu kan 
koppla ihop persondatorer och centrala datorer, t.ex. VAX-datorer. 

I budgetförslaget ingår medel för reinvesteringar i det nuvarande 
ADB-systemet som medger en successiv övergång till ett PC-baserat 

datorsystem. Målsättningen är att inom en treårsperiod ersätta det nu 
centraliserade minidator- och terminalbaserade ADB-stödet inom riks
dagen med ett system där datorkraften flyttas ut till användarna, dvs. 
terminalerna ersätts med persondatorer. De nya investeringarna i 
ADB-systemet skapar förutsättningar för en fortsatt rationalisering av 
riksdagens verksamhet. Dessutom läggs grunden till en kostnadsbespa
rande omläggning av dokumenthantering och tryckeriprocess under 
efterföljande budgetår. 
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I budgetförslaget ingår även medel för förbättringar av riksdagens 
datasäkerhet, bl.a. byggande av en alternativ datahall samt medel för 
fortsatt utveckling av voteringsanläggningen i kammaren. Dessutom 
planeras länköverföring av ljud och bild till Kaknästornet från kam
marens debatter. 

Den tidigare beslutade reinvesteringen i säkerhetssystemet kommer 
att slutföras under budgetåret. 

Efterfrågan på information har ökat kraftigt. I budgetförslaget finns 
därför medel för aktiviteter som syftar till en förbättrad information 
om riksdagen. 

För riksdagsbiblioteket och utredningstjänsten har beräknats medel 
för en i stort sett oförändrad omfattning. Verksamheten kommer dock 
inom denna ram att tå en ökad internationell inriktning. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Förvaltningskoslnader för budgetåret 1993/94 anvisas ett 

ramanslag på 230 888 000 kronor. 

B. Riksdagens myndigheter 

B 1. Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

26 983 605 
27 595 000 
30 008 000 

Riksdagens ombudsmän övervakar att de som utövar offentlig verksam
het efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina 
åligganden. Ombudsmännen skall vidare verka för att brister i lagstift
ningen avhjälps. 

Lönekostnader 
Övriga förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

Summa 

Anslag 
1992/93 

20 868 000 
3 460 000 
3 267 000 

27 595 000 

Förslag 
1993/94 

20 808 000 
4 300 000 
4 900 000 

30 008 000 

Ämbetet har i anslagsframställningen redovisat ett ettårigt budgetför
slag för 1993/94 och planering för åren 1994/95 och 1995/96 men 
framfört starka skäl för att inte det med 3 % minskade budgetförslaget 
skall tillämpas vid beviljande av anslag för budgetåret 1993/94. Ämbe

tet har yrkat detta för att få disponera medel för att ytterligare 
intensifiera verksamheten i olika hänseenden. Detta gäller för att 
JO-ämbetet lika effektivt som tidigare skall kunna handlägga inkom
mande klagomål från enskilda trots att antalet klagomål för tredje året 
i följd ökat markant och under innevarande och närmast kommande 
verksamhetsår beräknas överstiga 4 200. Det är även av synnerlig vikt 
att JO:s inspektionsverksamhet, som har en klar rättssäkerhetsbefräm
jande effekt, får fortgå kontinuerligt. Vidare framhålls att JO måste ha 
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tillräckliga resurser för att kunna ta de initiativ som föranleds av 
sådana särskilda händelser i samhället som naturligen bör bli föremål 
för JO:s uppmärksamhet. För att ytterligare effektivisera· JO:s ärende
handläggning har JO i samarbete med riksdagens förvaltningskontors 
ADB-enhet beslutat att successivt byta ut ordbehandlare mot personda
torer fr.o.m. 1993/94. JO räknar med att - som en effekt på grund av 
datoriseringen - fr.o.m. budgetåret 1993/94 ha minskat personalstyr
kan på ärendekanslierna med 2 personer. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens förvaltningskontor har inte något att erinra mot Justitieom
budsmännens medelsberäkning och föreslår 

att till Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen, för bud
getåret 1993/94 anvisas ett förslagsanslag på 30 008 000 kronor. 

B .2. Riksdagens revisorer och deras kansli 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

10 965 754 
11413000 
11 651 000 

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska 
den statliga verksamheten. Dessutom granskar Revisorerna som extern
revisorer Riksbanken, den inre riksdagsförvaltningen, Riksdagens om
budsmän och Nordiska rådets svenska delegation samt Stiftelsen Riks
bankens jubileumsfond. 

------· ·-----··---
Förvaltn i ng..;kostnader 
(därav lönekostnader) 

Summa 

Ramanslag 
1992/93 

11 413 000 

ll 413 000 

Förslag 
1993/94 

11 651 000 
(7 512 000) 

11 651 000 

Riksdagens revisorer anser att en betydande förstärkning bör genomfö
ras av revisionens resurser under de närmaste åren. Med hänvisning 
till den pågående Riksdagsutredningen vill emellertid Revisorerna i 
anslagsframställningen för 1993/94 inte lämna något preciserat förslag 
till en sådan förstärkning. I framställningen begärs endast kompensa

tion för prisomräkning och vissa andra automatiska kostnadsökningar 
med ett totalt belopp på 238 000 kronor. Revisorerna är beredda att 
komplettera den ingivna anslagsframställningen med ett förslag om 
resursförstärkning. när Riksdagsutredningen redovisat sitt principiella 
ställningstagande till Riksdagens revisorers verksamhet. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens förvaltningskontor har inte något att erinra mot Riksda
gens revisorers medelsberäkning och föreslår 

att till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 
1993/94 anvisas ett ramanslag på 11 651 00 krnnor. 
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B 3. Nordiska rådets svenska delegation och dess 
kansli 

1991/92 Utgift 
1992/93 Anslag 
1993/94 Förslag 

6 777 000 
8 759 000 
9 330 000 

Nordiska rådet, vars verksamhet regleras i samarbetsöverenskommelsen 
mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavta
let) 1962 med ändringar 1971, 1974, 1983, 1985 och 1991 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 Färöar
na, Grönland och Åland. Rådet avger rekommendationer och yttran
den till Nordiska ministerrådet och till de nordiska ländernas regering-
ar. 

Anslag Förslag 
1992/93 1993/94 

(Förslagsanslag) 
Löner 3 998 000 4 099 000 
Övriga förvaltningskostnader 3 439 000 3 369 000 
Lokalkostnader 1 322 000 1 362 000 

Summa 8 759 000 8 830 000 
(Engångsanslag) 500 000 

Summa 8 759 000 9 330 000 

Nordiska rådets mcdelsbehov har, med hänsyn till pågående utredning 
om Nordiska rådets framtida verksamhet, beräknats efter ett ettårigt 
förslag som innebär alt medelstilldelningen under 1993/94 minskats 
med 2,4 %. Engångsanslaget får endast använrlas för att täcka kostna
derna för Nordiska rådets 44:e session. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Som framgår i Nordiska rådets anslagsframställning pågår diskussioner 
beträffande Nordiska rådets framtida organisation. Styrelsen förutsätter 
alt de organisatoriska förändringar som dessa överväganden kan resul
tera i kan _innebära administrativa besparingar i riksdagens samlade 
internationella verksamhet. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 

att till Nordiska rådets s1•enska delegation och dess kansli för 
budgetåret 1993/94 anvisas ett förslagsanslag på 9 330 000 kro
nor. 

Prop. 1992/93: 100 
Bilaga 16 

l J 



B 4. Nordiska rådets svenska delegation och dess 
kansli: 
Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 

1990/91 Utgift 
1991/92 Anslag 
1992/93 Förslag 

12 882 000 
13 610 000 
14 175 000 

Nordiska rådets presidium har för 1992 antagit en preliminär budget 
om 37 500 000 kronor.·Sveriges andel av rådets budget är 37,8 % från 
den l januari 1993. 

Riksdagens förvaltningskontor 

Riksdagens förvaltningsstyrelse är i:nedveten om de diskussioner som 
pågår beträffande Nordiska rådets framtida verksamhet. Styrelsen för
utsätter att de förändringar som genomförs inte föranleder ökade 
kostnader för verksamheten. 

Riksdagens förvaltningskontor föreslår 
att till Nordiska rådets sveriska delegation och dess kansli: Andel 

i gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 
1993/94 anvisas ett förslagsanslag på 14 175 000 kronor. 

golab .-12652, Stoc•holrr 1992 
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Bilaga 17 till budgetpropositionen 1993 

Räntor på statsskulden, m.m. 
(sextonde huvudtiteln) 

Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Wibble 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 såvitt avser 
Räntor på statsskulden, m.m. 

Utgifterna för räntorna på statsskulden, m.m. under det kommande 
budgetåret och det anslag som förs upp i statsbudgeten för att täcka 
underskottet i den inkomst- och utgiftsstat rörande statsskuldräntorna som 
riksdagen godkänner, är av naturliga skäl svåra att beräkna. Utvecklingen 
av bl.a. ränteläge och valutakurser påverkar beräkningarna och det 
återstår ett halvt år innan utbetalningen börjar. 

Jag vill erinra om att under senare år har förslagen i budgetproposi
tionerna reviderats i kompletteringspropositionerna. Jag förordar att även 
i år endast ett preliminärt belopp förs upp i förslaget till statsbudget för 
nästa budgetår. Regeringen bör i stället, på grundval av förnyade beräk
ningar från riksgäldskontoret, återkomma till riksdagen i kompletterings
propositionen med förslag till beräkning av anslag för räntor på stats
skulden. I avvaktan härpå föreslår jag, mot bakgrund av statsbudget
förslaget i övrigt, att anslaget Räntor på statsskulden, m.m. preliminärt 
förs upp med 95 miljarder kronor i det nu aktuella statsbudgetförslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att i avvaktan på slutligt förslag i ämnet, till Räntor på stats

skulden, m.m. för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 
95 000 000 000 kr. 
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gotab 42655. Stockholm 1992 



Bilaga 18 till budgetpropositionen 1993 

Oförutsedda utgifter 
(sjuttonde huvudtiteln) 

Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Wibble 

Anmälan till budgetpropositionen 1993 såvitt avser 

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 inne
varande budgetår uppfört med 1 miljon kronor. Det tas i anspråk efter 
beslut av regeringen för varje särskilt fall. 

Ianspråktaganden av anslaget under år 1992 

Jag vill först redovisa de utgifter som under år 1992 har täckts genom 
medel som enligt regeringsbeslut har anvisats från detta anslag. Redovis
ningen är uppställd departementsvis efter de departement i vilka ärendena 
har beretts: 
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Utrikesdepartementet 
Utbetalning av medel enligt dom av den europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna, 
regerings beslut 1992-03-05 .................................... . 
Utbetalning av medel efter förlikning enligt den 
europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna m. m., 
regeringsbeslut 1992-04-15 .................................... . 
Utbetalning av medel på grund av resolution antagen av 
Europarådets ministerkommitte, 
regeringsbeslut 1992-04-15 .................................... . 
Utbetalning av medel på grund av resolution antagen av 
Europarådets ministerkommitte, 
regeringsbeslut 1992-06-04 .................................... . 
Ersättningar för förlust av egendom, 
regeringsbeslut 1992-06-11 .................................... . 
regeringsbeslut 1992-06-11 ..................................... . 
regeringsbeslut 1992-06-11 .................................... . 
Utbetalning av medel på grund av skadegörelse vid 
utländska ambassader, 
regeringsbeslut 1992-06-25 .................................... . 
Utbetalning av medel efter förlikning enligt den 
europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna m.m., 
regeringsbeslut 1992-08-20 .................................... . 
Gåva till Stiftelsen Finlands Hus i Stockholm, 
regeringsbeslut 1992-12-03 .................................... . 

Social departementet 
Ersättning för inkomstförlust på grund av skada som uppkom 
i samband med operation vid Karolinska sjukhuset, 

100 000 

10 000 

10 000 

10 000 

15 000 
10 600 
56 235 

966 318 

70 000 

3 000 000 

regeringsbeslut 1992-03-19 . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . 34 973 

Ko mmunika ti onsdepartemen te t 
Täckande av kostnader för förlikningsavtal vad avser 
grundstötning av det finska fartyget Karelia, 
regeringsbeslut 1992-06-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 000 

Jord bru ksdepa rtemente t 
Ersättning till Lars Lorenius, 
regeringsbeslut 1992-07-08 . . . . . .................. .............. 900 000 
Ersättning för förlust på grund av skada på grönsaksodling, 
regeringsbeslut 1992-11-05 . . .. ... . .. .. ... ... . . . . . .. .. .... . . . . . . 500 000 
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Civil tlepartemen tet 
Utbetalning av medel efter bombexplosion, 
regeringsbeslut 1992-01-16 .................................... . 
Ersättning för täckande av kostnader på grund av datorstöld, 
regeringsbeslut 1992-01-16 .................................... . 
Utbetalning av medel till Länsstyrelsen i Västmanland län, 
regeringsbeslut 1992-09-17 .................................... . 

Summa kr 

Föredragandens överväganden 

500 000 

280 000 

I 805 978 

16 269 104 

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, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden. 

Vissa speciella ändamål bör vidare få tillgodoses med medel från 
anslaget till oförutsedda utgifter. 

Under en lång följd av år har riksdagen bemyndigat regeringen att, 
under förutsättning att andra medel inte står till förfogande för ändamålet, 
från detta anslag utbetala belopp, som staten genom lagakraftvunnen dom 
har ålagts att betala. Detta bemyndigande har med verkan fr.o.m. 
budgetåret 1961 /62 utvidgats till att omfatta också belopp som staten till 
följd av skada i samband med statlig verksamhet 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 enligt den europeiska 
konventionen angående mänskliga rättigheter m. m., liksom förliknings
ersättningar i sådana mål, bör inhämtas för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1948:282 medgav riksdagen (bet.1948:SU207, 
rskr. 1948:406) 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. Ersättning skulle utgå efter samma grunder som under budgetåren 
1943/44-1946/47 hade tillämpats i fråga om motsvarande ersättningar för 
förluster som hade uppkommit på grund av krigsförhållandena (prop. 
1944:183, bet. 1944:SU147, rskr. 1944:329). För budgetåren 1949/50-
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(prop. 1944:183, bet. 1944:SU147, rskr. 1944:329). För budgetåren 
1949/50-1992/93 har riksdagen lämnat moU.varande bemyndiganden. Be
myndigande 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 (bet. 1951:SU42, 
rskr. 1951:63) 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 1952/53-1.992/93 har riksdagen 
lämnat motsvarande bemyndiganden. Med hänsyn till att krigsskador, 
exempelvis genom minsprängning, fortfarande kan tänkas förekomma, 
bör riksdagens bemyndigande 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 miljon kronor. 

Det bör ankomma på regeringen att i efterhand anmäla till riksdagen 
vilka utgifter som täckts genom att medel anvisats från anslaget. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Oförutsedda utgifter för budgetåret 1993/94 anvisa ett 

förslagsanslag på 1 000 000 kronor att stå till regeringens förfogande 
för de ändamål och på de villkor jag har förordat i det föregående. 

gotab 42660. Stockholm 1992 
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Bilaga 19 till budgetpropositionen 1993 

Försvarsdepartementet 
(fjärde huvudtiteln) 

Beredskapsbudget för totalförsvarets civila del 

Försvarsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 

Föredragande: statsrådet Björck 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1993/94 
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 prin
cipiellt fyra olika sätt. 

Utgifterna kan täckas genom att förslagsanslag på statsbudgeten 
överskrids. Detta gäller dock inte utgifter för åtgärder som skall belasta 
sådana anslagsposter som riksdagen har maximerat. Vad gäller totalför
svarets civila resp. militära del fordras vidare att regeringen får 
riksdagens bemyndigande att av beredskapsskäl överskrida de utgifts- och 
bemyndiganderarnar som riksdagen har fastställt. 

Regeringen kan vidare i proposition hemställa att riksdagen beviljar 
särskilda medel på tilläggsbudget. Detta förutsätter att riksmöte pågår och 
att regeringen bedömer att det finns tid för en normal budgetbehandling. 
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Regeringen kan också ta i anspråk medel som har anvisats på beredskaps
budgeten, 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 statsbudgeten. 
Regeringen har sålunda bemyndigats att vid krig, krigsfara eller arman 
omständighet av synnerlig vikt för rikets försvarsberedskap disponera 
rörliga krediter i Riksgäldskontoret om högst 60 miljoner kronor för 
Jordbroksdepartementets och högst 1 200 miljoner kronor för dåvarande 
Handelsdepartementets verksamhetsområde (prop. 1970: l, bil. 11, I oU3, 
rskr. 125, prop. 1970:1 bil. 12, SUIO, rskr. 10, prop. 1973:1 bil. 12, 
FöU 9, rskr. 63, prop. 1974:8, FöU8, rskr. 34, prop. 1987/88:100 bil. 
20, FöU6, rskr. 128 och prop. 1991/92:100 bil. 19, FöU8 rskr. 126). 

Det åligger regeringen att anvisa hur utgifter för höjningar av försvarsbe
redskapen skall täckas. Avgörande för vilka medel som skall tas i 
anspråk är omfattningen och arten av de åtgärder som man avser att vidta 
och hur snabbt åtgärderna måste genomföras. 

Beredskapsbudgeten skall säkerställa att nödvändiga beredskapshöjningar 
inte förhindras eller fördröjs därför att regeringen inte disponerar 
erforderliga betalningsmedel. 

Den beredskapsbudget för totalförsvarets civila del som gäller för 
innevarande budgetår (prop. 1991192: 100 bil. 19, bet. 1991192 FöU8, 
rskr. 1991/92:126) tar upp anslag om sammanlagt 28 020 miljoner 
kronor. 

Anslagen på beredskapsbudgeten är beräknade för de utgifter för civila 
ändamål som omedelbart föranleds av beslut om förstärkningar av 
försvarsberedskapen 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. 

För budgetåret 1993/94 bör på beredskapsbudgeten föras upp anslag om 
sammanlagt 27 600 miljoner kronor. Anslagen bör fördelas på huvudtitlar 
enligt bilaga 19. l. 

Jag anser att den rörliga krediten i riksgäldskontoret bör föras upp med 
oförändrat belopp, dvs. 1 260 miljoner kronor. Krediten bör disponeras 
av regeringen, varvid högst 500 miljoner kronor bör få disponeras inom 
Försvarsdepartementets verksamhetsområde, högst 60 miljoner kronor för 
Jordbruksdepartementets och högst 700 miljoner kronor för Närings
departementets verksamhetsområde. 

Alla anslag på beredskapsbudgeten bör vara förslagsanslag. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna förslaget till beredskapsbudget för totalförsvarets 
civila del för budgetåret 1993/94 (bilaga 19. l ). 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 19 

3 



Förslag till beredskapsbudget för totalförsvarets civila del för 
budgetåret l 99J/94. 
Il. Justitiedepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 460 000 000 

IV. Försvarsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis · 12 420 000 000 

V. Socialdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 8 620 000 000 

VI. Kommunikationsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 2 330 000 000 

VII. Finansdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 1 890 000 000 

IX. Jordbruksdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 380 000 000 

X. Arbetsmarknadsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 590 000 000 

XII. Näringsdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 840 000 000 

XIV. Miljö- och naturresursdepartementet 
Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 10 000 000 

Summa 27 600 000 000 

Prop. 1992/93: 100 
Bil. 19.1 

gotab .:2643. St0c~ oolrn 10'J:' 4 
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